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Innkalling til årsmøte 2019 Bodø Friluftsforum
Sted: Stormen Bibliotek, Speilrommet i 1. etasje
Tid: Tirsdag 31.mars 2019 kl 18:00-20:00
Enkel bevertning.
§ 7 Representasjon på årsmøtet
På årsmøtet i friluftsforumet har disse stemmerett:
1. Friluftsforumets styre.
2. En representant pr. organisasjon pr. påbegynt 1000 medlemmer.
Representantene må være valgt på organisasjonens årsmøte eller oppnevnt av
dens styre etter fullmakt.
Kommunen og samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med
talerett.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling med saksliste.
2. Godkjenning av fremmøtte representanter.
3. Valg av dirigent samt to representanter til underskriving av
protokoll.
4. Behandle årsmelding fra styret. (vedlagt innkallingen)
5. Godkjenning av regnskap. (vedlagt innkallingen)
6. Behandle styrets handlingsplan for 2020 (vedlagt innkallingen)
7. Behandle innkommene forslag, Ingen forslag foreligger
8. Orientering om budsjett for år 2020.
9. Valg. (valgkomiteens forslag framlegges i møte)
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Valgkomiteens innstilling til valg fremlegges i møte
Valgkomite 2020 består av:
Finn Arne Alsås, 4H
Arild Skarvik Pettersen, Bodø Jeger og Fisk
Jens Viggo Limstrand, Bodømarkas venner.
Styret:
Leder
Nestleder:
Kasserer
Stryemedlemer
Stryemedlemer
1.vara
2.vara

Terje Cruickshank
Ann- Elisabeht Szell
Karin Ljungren
Bengt Strande
Ester-Louise Kristiansen
Per Rekkedal
Terje Hansen

tidligere valgt til 2021
På valg i 2020
På valg i 2020
tidligere valgt til 2021
På valg i 2020
På valg i 2020
På valg i 2020

(Naturvernforbundet)
(BOT)
(speiderne)
(Bodø sportsdykkerklubb)
(Kystlaget Salta)
(B&OI turorientering)
(Tverlandsmarkas venner)

I tillegg skal det velges:
• Valgkomite
(framlegges i møte av styret)
leder og to medlemmer og ett varamedlem
Vel møtt hilsen styret i Bodø Friluftsforum.
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Årsmelding fra styret
Styret har i 2019 bestått av (valgt mars 2019).
Leder: Terje Cruickshank (Naturvernforbundet)
Nestleder: Ann- Elisabeht Szell (BOT)
Kasserer: Karin Ljungren (speiderne)
Styremedlem: Bengt Strande (Bodø sportsdykkerklubb)
Styremedlem Ester-Louise Kristiansen (Kystlaget Salta)
vara: Per Rekkedal (B&OI turorientering)
vara: Terje Hansen (Tverlandsmarkas venner)
Det har vært avholdt tre formelle styremøter i 2019. Mellom styremøtene har styret holdt
dialogen på en lukket Facebookgruppe og epost. Vara har deltatt på samtlige møter.
Dialogen med Kulturavdelingen - seksjon idrett og friluftsliv i Bodø kommune som Bodø
Frilfuftsforum har kvartalsmøter med oppleves som svært god, strukturert og inkluderende.
Bodø Friluftsforum får god informasjon om hva som foregår av administrative prosesser og
hvilke planer og arbeid som omhandler friluftslivet som det jobbes med administrativ, hvilke
tidsplaner som er og blir vi opplever å bli rådført og orientert tidlig i prosessene. Dette er
informasjon Bodø Friluftsforum forsøker å formidle videre på våre nettsider, Facebookgruppe
og i DM eposter der vi finner det hensiktsmessig.
Det er framforhandlet en ny formell avtale mellom Bodø Kommune og Bodø Frilfuftsforum
høsten 2019 som vedlegges årsmeldingen.
Fokus i 2019 har i stor grad omhandlet kyststi planene, og her har styret deltatt aktivt i
referansegruppe sendt inne flere høringsinnspill i prosessen.
Bodø Friluftsforum mottok 75000,- i kommunal driftsstøtte i 2019.

Styret Bodø Friluftsforum v/ leder Terje Cruickshank.
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Regnskap 2019
Resultatrapport Bodø Friluftsforum

Konto
3900
3900

6390
6800
6810
6840
6850

7770
7790

8050
8179

Kontonavn/tekst
Driftstilskudd Bodø Kommune
Innbetalt

2019
(75 000,00)

2 018
(75 000,00)
(409,41)

sum driftsinntekter

(75 000,00)

(75 409,41)

Arrangementer/møter
Kontorrekvisita/hjemmesidekostnader
Kontor/adm/styremøter
Kurs/Folkehelsekonferanse
Profileringsartikler

11 283,60
7 192,50
32 000,00
4 490,60
3 949,25

29 630,00
8 560,00
30 500,00
26 914,32
8 100,00

Sum Driftskostnader

58 915,95

103 704,32

Bank og kortgebyrer
Diverse kostnader

798,00
-

557,50

Sum diverse kostnader

798,00

557,50

Renter av bankinnskudd
Annen finanskostnad

(61,50)
-

(47,25)

Sum finanskostnad

(61,50)

(47,25)

Over-/under- skudd

(15 347,55)
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Balanse Bodø Friluftsforum 2019
Eiendeler

31.12.2019

31.12.2018

Fordring/til gode honorar
Bank 1503.93.87414

86 144,91

3 000,00
70 797,36

Eiendeler

86 144,91

73 797,36

Kreditorer

0,00

0,00

73 797,36
12 347,55
86 144,91

104 390,52
-30 593,16
73 797,36

86 144,91

73 797,36

0,00

0,00

Gjeld og EK

Egenkapital:
Pr 01.01.
Årets over-/under- skudd
Pr dd
Sum gjeld og egenkapital
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Handlingsplan for 2020.
Handlingsplan fra 2019:
1. Arbeide for å styrke kommunens innsats, både økonomisk og på
annen måte, for et allsidig friluftsliv.
2. Gjøre forumet kjent og øke dets tilslutning blant friluftsorganisasjoner
og -lag i Bodø.
3. Bedre kommunikasjonen ut mot medlemsorganisasjonene.
4. Delta på møter og samlinger som omhandler forumets arbeidsfelt.
5. Bidra til kompetanse og nettverksbygging blant friluftsorganisasjoner
og -lag i Bodø.
Forslag til handlingsplan for 2020 er å videreføre planen fra 2019.

Vedtektene for Bodø Friluftsforum finner dere her:
http://bodofriluftsforum.bodo.kommune.no/vedtekter-for-bodofriluftsforum/category6664.html
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
BODØ KOMMUNE (BK) OG BODØ FRILUFTSFORUM (BFF)

1. Avtalens bakgrunn og hensikt
1.1 Bakgrunn
BFF og BK har felles enighet om at friluftsliv og fysisk aktivitet er viktig. Begge parter ønsker å
skape et levende lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel.
BFF og BK arbeider ut fra en helhetstenkning for kommunen. Partene respekterer hverandres
egenart og aksepterer at ulikt syn på prioriteringer og løsninger kan forekomme.

1.2 Hensikt
Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i
friluftslivssaker mellom BK og BFF.
Avtalen skal bidra til å unngå prioriteringer på bakgrunn av kortsiktige behov og press fra
særinteresser.
1.3 Avtalen skal:
1)
2)
3)
4)
5)

Sikre og videreutvikle nødvendig samspill mellom BFF og BK
Bidra til å klargjøre viktige prinsipper og forventninger
Sikre kontinuitet og likebehandling
Skape forutsigbarhet for begge parter
Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter

2. Avtalepartene
2.1 Bodø friluftsforum (BFF)
Bodø friluftsforum skal arbeide for best mulige forhold for friluftslivet i kommunen. Forumet skal
være en arena for samarbeid mellom friluftsorganisasjonene i kommunen og mellom
organisasjonene og de kommunale myndigheter.
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2.2 Bodø kommune (BK)
Administrasjonen utreder og fremmer saker for politisk behandling. Administrasjonen iverksetter
politiske beslutninger.
De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang, kvalitet og
fordeling av ressurser.
Bodø kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, fysisk
aktivitet og bruk av naturen.

3. Økonomi
Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til BFF gjennom årlig behandling av kommunens budsjett og
økonomiplan.
BKs driftstilskudd til BFF er en forutsetning for omfanget av samarbeidsavtalen. Driftstilskuddet
utbetales til BFF i årets første kvartal.

4. Samarbeidet
4.1 Generelle retningslinjer
Et hovedprinsipp er at saker som er av felles interesse for friluftslivet, skal formidles til BK
gjennom BFF, eller omvendt. Dette gjelder spesielt saker som angår prioritering av kommunale
midler til anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale anlegg og arealer, eller
økonomisk støtte til lag og foreninger.
Hovedprinsippet skal ikke være til hinder for at BFF og BK kan avtale at en sak behandles direkte
mellom en medlemsforening i BFF og kommunen.
Når generell informasjon sendes fra BK til lag og foreninger som driver med friluftsliv, skal kopi
sendes BFF. Hvis det dreier seg om saker av stor eller prinsipiell betydning, skal BFF være
forhåndsorientert. Begge parter skal bidra til åpen og kontinuerlig kommunikasjon.

4.2 Bodø friluftsforum
1) Fungerer som et rådgivende organ overfor BK i friluftslivssaker, og ivaretar samarbeid mellom
medlemsforeningene og kommunen.
2) Har kontaktperson/-er som uttaler seg på vegne av friluftslivet i saker som er relatert til
friluftsliv.
3) Er en sentral høringspart i arbeidet med kommunens Plan for idrett og friluftsliv, og bistår
med innspill og faktainformasjon til kommunens planarbeid.
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4) BFF leverer årsrapport til BK som bl.a. omhandler disponeringen av driftstilskuddet fra BK.
5) BFF kan be om møter med kommunens politiske ledelse for diskusjoner/avklaringer rundt
saker.

4.3 Bodø kommune
1) Rådfører seg med BFF i større saker som angår friluftslivet i Bodø.
2) BK legger til rette for at BFF blir hørt i aktuelle friluftslivspolitiske saker.
3) Vurderer BFFs innspill i forbindelse med kommunens budsjettarbeid.
4) Informerer årlig BFF om bystyrets budsjettvedtak, og andre relevante vedtak.
5) Vil ved behov henvise BFF til riktig sakkyndig person i kommunen.
6) Kan ved behov delta i BFFs årsmøter.
7) BK og BFF avholder kvartalsvise møter. Ut over dette kontakt ved behov.
8) BFF inviteres tidlig til deltagelse i kommunale investeringsprosjekter som gjelder friluftslivet.

5. Avtalens varighet
Samarbeidsavtalens varighet følger bystyrets valgperiode.

6. Annet
Samarbeidsavtalen behandles og godkjennes av BFFs årsmøte, med mindre årsmøtet har gitt
styret retningsgivende fullmakt. Avtalen fremmes til politisk behandling i bystyret, via
gjeldende politiske fagutvalg.
Partene foretar i fellesskap en gjennomgang og evaluering av avtalen etter hvert
kommunevalg.
Hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders skriftlig varsel.

Bodø, den ______________
for Bodø kommune

for Bodø friluftsforum

____________________________

____________________________

ordfører

styreleder
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