Referat fra møte mellom Bodø friluftsforum og Bodø kommune
Torsdag 1/11-18 kl 14:00-15:30, møterom Saturn, Vollveien 30.
Tilstede: Terje Cruickshank, Ann-Elisabeth Szell, Bengt K. Strande og Per Rekkedal (vara) fra styret i
Bodø friluftsforum (BFF). Gudrun Hagen fra Bodø kommune, seksjon for idrett og friluftsliv.
1) Bjørnøy fyr – status og veien videre; møte med organisasjonene?
Enighet om at en evt. framtidig samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og frivilligheten må ha
et klart mandat og klare rammer. Aktuelle tiltak og ansvarsområder må tydeliggjøres/avklares.
Bodø kommune tar ansvar for å invitere til et møte for å drøfte Bjørnøy fyrs framtid etter nyttår.
Alle organisasjoner som deltok på møtet om maritimt friluftsliv 30/10 inviteres, i tillegg til øvrige
medlemmer av friluftsforumet.
Mulig at oppdrettsanlegget rett ved øya også kan utgjøre en potensiell ressurs.
2) Plan for idrett og friluftsliv – ref. etter bystyrebehandling 25/10
Drøftingene i bystyrets behandling gikk først og fremst på svømmetilbud og isaktivitet. Mange
friluftslivstiltak er innarbeidet i handlingsplanene, inkl. STImuli-tiltak og kyststi.
Arbeidet med sti- og løypeplanen har ligget brakk en lengre periode. Intensjon om å gjenoppta
arbeidet og komme i havn med en enkel plan i løpet av første halvår 2019. BK har invitert til
dialogmøte med Bodømarkas venner i uke 45, bl.a. med bakgrunn i deres innspill til ulike tiltak.
3) Folkehelsekonferansen 18/10 – 18 i Bergen
Bodø friluftsforum deltok med tre personer. Opplevde konferansen som en inspirasjonskilde.
Refererte bl.a. til hvordan Hordaland fylkeskommune jobber strategisk ut i fra
levekårsundersøkelsen, bl.a. målretting av aktivitetstilbud til ulike grupper. Videre ble det opplyst
om en interessant app som kobler helsesektorens behov med frivillighetens mulighet til å bidra
med aktiviteter overfor ulike brukergrupper.
Levekårsundersøkelsen for Bodø ligger på nettsida til Bodø kommune, under tema folkehelse.
Her ligger også en større rapport om kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet i Bodø, og
«Handlingsplan for trivsel og gode levekår» som kom i 2018.
Folkehelsekoordinator er rette vedkommende til å få en drøfting om hvordan de frivillige lag og
foreningene innen friluftslivsområdet kan bidra mer målrettet inn mot de lokale
folkehelseutfordringene. Gudrun kontakter folkehelsekoordinator ang. møte.
4) Oppsummering etter idemyldingsmøte ang. kystbasert friluftsliv 30/10 i regi av BFF
Svært godt oppmøte, så å si alle relevante foreninger representert. Mange relevante innspill og
tanker rundt behov og ønsker for framtida. BFF kommer med referat og vil følge opp ved å
utfordre de foreningene som har felles behov for lagring, tilgang til havet etc. om å komme
sammen. Bodø kommune er positiv til et møte når det kommer en konkret henvendelse.
5) Annet
Nytt møte planlagt 13/11, på Vollen midlertidige rådhus. Styremøte for Bodø friluftsforum kl 1314:30, deretter møte med Bodø kommune ang. rådmannens forslag til økonomiplan for 20192022 som blir offentliggjort 8/11.
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