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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND 
FRILUFTSRÅD 3. SEPTEMBER 2020. 
 
Av 15 representanter med stemmerett var 13 tilstede. Kommunene Samnanger og 
Vaksdal møtte ikke.  
 
Styrets leder Lillian Vangberg ønsket velkommen og gjennomførte navneopprop og 
presentasjonsrunde. 
 
SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING 
Innkalling var sendt ut til alle kommuner og alle årsmøterepresentanter, med minst tre 
ukers skriftlig varsel.  
 
Det var ingen merknader til innkallingen. Årsmøtet var lovlig innkalt. 
 
Styrets leder Lillian Vangberg ble valgt som møteleder. Nestleder i administrasjonen 
John Frithjof Fosse ble valgt som referent. To av representantene ble valgt til å skrive 
under protokollen, Ivar Grape Arnesen fra Bergen og Ingrid Nergaard Fjeldstad fra 
Bergen kommune. 
 
SAK 2. GODKJENNE TALERETT FOR ANDRE ENN REPRESENTANTENE 
Årsmøtet godtok talerett for andre enn representantene. 
 
Daglig leder Dag Seter presenterte seg selv, Friluftsrådet og virksomheten.  
 
BOF holder til på Helleneset i Bergen kommune. Bedriften har 19 ansatte, og 12 
medlemskommuner, og forvalter mer enn 240 eiendommer. Rådet har en omsetning 
på 30 mill. ca 20 % av inntektene kommer fra deltakerkommunene. BOF er blant 
annet med i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift), Friluftsrådenes Landsforbund, 
Skjærgårdstjenesten, og er delaktig i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 
(IUA). Oppgaven til rådet er å sikre tilrettelegge og drifte friluftsområdene, jobbe for 
bedre friluftskultur og bekjempe marin forsøpling. Seter gikk gjennom 
organisasjonens oppbygging og presenterte de ansatte. Rådet bygger nå opp et yngre 
lag. Driftavdelingen er 10 personer, de fleste med fagbrev. Årsmøtet har 
representanter fra alle kommunene, og styret er på 7 medlemmer, med representanter 
fra regionene. 
 
BOF er kjent for kystens perler, med eiendommer fra Ånuglo i Tysnes kommune og 
nordover til og med Austrheim kommune, i alt 246 områder som rådet passer på. BOF 
er opptatt av statlig sikring, der staten får en rettighet på eiendommen, mot at vi får 
tilskudd til skjøtsel og drift til eiendommene. BOF ønsker å øke andelen områder som 
er statlig sikret.  
 
Skjærgårdstjenesten er en viktig del av driften, med flere båter som brukes for å holde 
de sjøbaserte områdene. BOF får også god hjelp fra ulike lag og organisasjoner til å 
skjøtte og drifte områdene.  
 
Friluftsrådet samarbeider med andre foreninger om aktivitet i friluftsområdene, og har 
friluftsutstyr til utlån. Turer og turmål blir også presentert gjennom Friluftsrådenes 
turregistreringssystem TellTur. 
 



 2 

Marin forsøpling er et viktig arbeidsfelt. Mange ryddeaksjoner gjennomføres i løpet 
av året. 
 
Flere tilretteleggingsprosjekter er i oppstartsfasen, for eksempel Geitvika i Øygarden, 
Håøya i Alver, Hansveitholmen på Osterøy, Kyrkjevatnet på Tysnes, Skarvøy på 
Askøy, Steinavikjo i Bjørnafjorden og Bjørkheim i Samnanger. 
 
BOF fikk også «koronamidler» i 2020, til turhytten i Sandholna i Bergen og 
seilerhuset på Storøen i Bergen. Friluftsrådet arbeider med Friluftslivets ferdselsårer 
der BOF er prosjektleder. Dag Seter nevnte også Kulturelt utviklingsprogram, et 
samarbeidsprosjekt med Bergen og Hordaland Turlag. 
 
Hordalandsmodellen innenfor prosjektet marin forsøpling var også nevnt, et 
samarbeid mellom frivilligheten og offentlige aktører. 
 
 
SAK 3. FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE 
Forslag til nye vedtekter var sendt ut med innkallingen.  
 
Det var ingen spørsmål til det utsendte forslaget. 
 
Ingrid Fjellstad fra Bergen kommune framsatte følgende endringsforslag til § 9 i 
forslaget til endring av vedtektene: «I alle fall i første setning strykes». 
 
Trine Lindborg fra Bjørnafjorden kommune foreslo at kommunene får tilsendt en lik 
tekst til behandling i kommunestyrene, og at et felles saksframlegg sendes 
kommunene. BOF utarbeider et forslag til politisk vedtak som sendes kommunene. 
 
Ole Christian Kjærgård fra Tysnes kommune foreslo at det i saksframlegget må stå 
hvorfor vedtektene nå må revideres. På grunn av nye punkt i kommuneloven, så må 
vedtektene til BOF endres, og BOF har samtidig valgt å revidere flere eldre punkt i 
vedtektene. 
 
Styrets leder gjorde det klart at det kreves 2/3 flertall for å oppnå vedtak i saken. Ni 
av 13 stemmeberettigede representanter må da stemme for vedtaket. Saken ble 
enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget til samarbeidsavtale, med det foreslåtte 
strykningsforslaget – med virkning fra 01.01.2021, og at samarbeidsavtalen 
sendes deltagerkommunene for godkjenning i politisk vedtak. 
 
Bergen 3. september 2020 
 
      
 
Ivar Grape Arnesen      Ingrid Nergaard Fjeldstad 
Bergen kommune              Bergen kommune 
                                                    
 
 

John Frithjof Fosse 
referent 

John Frithjof Fosse (Sep 15, 2020 08:37 GMT+2)

Ivar Grape Arnesen (Sep 17, 2020 09:43 GMT+2) Ingrid Nergaard Fjeldstad (Sep 17, 2020 09:51 GMT+2)

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3mq-_3fukI0N4w7wOBtgEeA9_as31AjS
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3mq-_3fukI0N4w7wOBtgEeA9_as31AjS
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3mq-_3fukI0N4w7wOBtgEeA9_as31AjS


Ref ekstraordinært årsmøte BOF 2020
Final Audit Report 2020-09-17

Created: 2020-09-14

By: Frithjof Fosse (j_Frithjof@mac.com)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAA3mq-_3fukI0N4w7wOBtgEeA9_as31AjS

"Ref ekstraordinært årsmøte BOF 2020" History
Document created by Frithjof Fosse (j_Frithjof@mac.com)
2020-09-14 - 1:03:29 PM GMT- IP address: 84.214.39.150

Document emailed to John Frithjof Fosse (frithjof.fosse@bof.no) for signature
2020-09-14 - 1:07:52 PM GMT

Email viewed by John Frithjof Fosse (frithjof.fosse@bof.no)
2020-09-14 - 1:53:21 PM GMT- IP address: 77.16.219.54

Document e-signed by John Frithjof Fosse (frithjof.fosse@bof.no)
Signature Date: 2020-09-15 - 6:37:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.214.39.150

Document emailed to Ivar Grape Arnesen (ivargrapearnesen@gmail.com) for signature
2020-09-15 - 6:37:53 AM GMT

Email viewed by Ivar Grape Arnesen (ivargrapearnesen@gmail.com)
2020-09-16 - 12:41:53 PM GMT- IP address: 66.102.9.143

Document e-signed by Ivar Grape Arnesen (ivargrapearnesen@gmail.com)
Signature Date: 2020-09-17 - 7:43:18 AM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.208.11

Document emailed to Ingrid Nergaard Fjeldstad (ingrid.fjeldstad@gmail.com) for signature
2020-09-17 - 7:43:20 AM GMT

Email viewed by Ingrid Nergaard Fjeldstad (ingrid.fjeldstad@gmail.com)
2020-09-17 - 7:48:44 AM GMT- IP address: 66.102.9.135

Document e-signed by Ingrid Nergaard Fjeldstad (ingrid.fjeldstad@gmail.com)
Signature Date: 2020-09-17 - 7:51:47 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.215.148.122

Agreement completed.
2020-09-17 - 7:51:47 AM GMT


		2020-09-17T00:51:49-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




