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Bodø Friluftsforum
Konstituerende styremøte tirsdag 4.april 2017 kl 15:00-16:15.
Sted: BOT-kontoret.
Møtt: Terje Cruickshank, Terje Hansen, Per Rekkedal og Ester-Lovise
Kristiansen
Meldt frafall: Ann-Elisabeth Szell

Sak 1 - konstituering.
Terje Cruickshank - leder
Ester-Lovise Kristiansen - kasserer
Ann-Elisabeth Szell - styremedlem
Terje Hansen - styremedlem
Per Rekkedal - 1.vara
Styret ønsker at vara møter fast på møtene om mulig, samt på møtene med
Bodø kommune.
Bodø Friluftsforum legger opp til møter i etterkant av dialogmøtene med Bodø
kommune, dvs engang i kvartalet og ellers etter behov. Det er ønskelig at
møtene legges sentrumsnært til mandager etter arbeidstid (15/1530).
Det er ett ønske fra styret at Bodø Jeger og Fisk og Speiderne blir mer
involvert i Bodø Friluftsforum. Leder tar kontakt og tilbyr representanter fra
disse organisasjonen observasjonplass med tale- og møterettigheter.
Registrering i Brønnøysundregistrene er igangsatt og org.nr forventes om kort
tid. Styret blir orientert. Når org.nr foreligger blir det opprettet bankkonto.
Kasserer lager en oversikt over møtegodtgjørelse og utbetaler dette halvårlig.
Bodø Friluftsforum har ett nettsted under Bodø Kommune portalen: http://
bodofriluftsforum.bodo.kommune.no/ Leder tar en jobb med å kvalitetssikre
kontaktdata og info om kommunens friluftsorganisasjoner og interessegrupper.
Styret gir leder fullmakt til å reservere domenet www.bodofriluftsforum.no som
denne nettsiden linkes mot, samt opprette epost post@bodofriluftsforum.no
som kan benyttes i formell kommunikasjon. Det er ønske med god
åpenhetspolitikk og at mest mulig info legges ut på nettsidene. I tillegg vil det
være behov for å sky-lagre dokumenter, og leder oppretter en dropbox til
dette. Styremedlemmene gies tilgang.
Leder har opprettet en lukket Facebookgruppe https://www.facebook.com/
groups/1396724690388525/ som kan benyttes til enkel kommunikasjon
mellom styremedlemmene som alternativ til epost om det dukker opp noe
mellom møtene.
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Bodø Friluftsforum
Sak 2 - Oppsummering etter møtet med Bodø Kommune 29.mars 2017
Se vedlagte referat fra møtet.
Leder oppsummerte dette som ett positivt møte med god dialog. Bodø
friluftsforum forholder seg til kultur og idrett seksjonen i Bodø kommune, her
jobber Lars Bang (leder), Aviâja Kleist, Gudrun Hagen som blir våre
primærkontakter, i tillegg består seksjonen av Stein Haugen (stimuli), Bjørn
Håvard Stamnes og Rune Lund Sommerseth.
Partene er enige om å samarbeide godt med å spre ordet og arrangere åpne
dialogmøter og infomøter, ha en positiv og åpen dialog til beste for
friluftsinteressene og det er lov å være uenige.
Det er mange planer til rullering i kommunen. De største for vårt
interesseområde er Tur-rute-planen og revisjon av plan for idrett og friluftsliv
2018-2021 (2029). Blir ett stort kafédialog møte om denne planen i
mnd.skiftet april/mai, hvor friluftslivet får egne temabolker.
Partene er enige om dialogmøte hvert kvartal.
Sak 3 - Eventuelt.
Stimuli - økte midler. I 2016 ble det bevilget Stimulimidler både for 2016/17.
Dette gjør at det ikke er frie «min stimuli» midler i 2017. Bodø Friluftsforum
bør sende ett innspill til 1.tertial i juni møte, og be om budsjettjustering og
friske midler til «min stimuli» i 2017. Terje Hansen undersøker nærmere
tallene og forbereder en sak.
Ny by - ny flyplass. Det er viktig for Bodø Friluftsforum å tidlig få solgt inn
tanken om «kyst-sti» også rundt den nye bydelen i Bodø. Terje Cruickshank
tar kontakt med prosjektleder Daniel B. Simonsen og sjekker status og
mulighet for møte med prosjektgruppen på byplankontoret.

Terje Cruickshank
referent.

