Oppsummering fra kvartalsmøte mellom Bodø friluftsforum og Bodø
kommune, 27. oktober 2017 på midlertidig rådhus på Vollen
Tilstede: Terje Cruickshank, styreleder og Per Rekkedal, styremedlem/vara fra Bodø friluftsforum,
Lars Bang og Gudrun Hagen fra Idrett- og friluftslivsseksjonen i Bodø kommune
1)

Drift av Bodø friluftsforum (BFF):
Forumet mottar en årlig, fast driftsstøtte. De siste årene har denne vært satt til kr 75 000.
Beløpsstørrelse vedtas politisk for 4 år av gangen, og vil revideres i 2018. Kan være
aktuelt å gå ned i årlig støttebeløp. Styret i Bodø friluftsforum setter opp et budsjett som
synliggjør årlige utgifter og behov. Egenkapitalen bør ikke overstige 50 000.

2)

Ang. politiske saker og medvirkning:
Bjørnøy fyr-saken ble drøftet. BFF har vært på befaring på Bjørnøy fyr i regi av Bjørnøy
fyrs venner. Bakgrunn for den politiske saken ble drøftet og kommunen orienterte om
prioriterte tiltak. Bodø friluftsforum vil bli invitert til en diskusjon om veien videre for
Bjørnøy fyr når disse tiltakene er igangsatt/gjennomført.
Ang. fremtidige politiske saker som er av interesse for forumet:
- BK vil forsøke så langt mulig å orientere om viktige saker som angår BFF, men kan
ikke gi noen garanti for dette.
- BFF må derfor selv sørge for å følge med på offentliggjøring av de politiske sakene for
respektive komiteer/formannskap. Ansvar fordeles i styret etter politisk møteplan.
- Dersom BFF ønsker å ta opp konkrete saker eller har innspill bør de ta kontakt med
seksjon for idrett og friluftsliv når sakene blir offentlige. De vil da kunne få svare på
spørsmål, og seksjonen sørger for å viderebringe innspill fra BFF til den politiske
behandlingen av saka.
- Uttalelser fra BFF bør forankres i styret

3)

Komplementærhus i Parkveien:
Det jobbes med et prosjekt for å se på dette som et mulig samlingssted for ulike lag og
foreninger som driver frivillige arbeid. Det er ikke aktuelt å kunne benytte det årlige
driftstilskuddet fra Bodø kommune inn i dette, og BFFs rolle vil f.eks. kunne være å uttale
seg positivt om initiativet. Det er evt. BFFs medlemsorganisasjoner som hver for seg må
ta stilling til om de ønsker og har mulighet til å være med på etableringen.

4)

Diverse:
Positiv erfaring med temamøtet om areal 9/10. Bra oppmøte fra BFFs medlemsorg. Nytt
temamøte om nærmiljø er satt til 6/11. Ønskelig at BFF bidrar til å oppfordre egne
medlemsorg. om deltakelse. Kommer en påminnelse fra kommunen ca 1/11.
Plan for idrett og friluftsliv skal på høring fra ca 15. desember og ut januar 2018. Viktig at
BFF går gjennom høringsutkastet og kommer med evt. merknader inne høringsfristen.
Neste møte i forbindelse med høringsperioden – sendes ut møteinvitasjon til 17/1.
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