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Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd 3. september 

kl. 17.00, på Bekkjarvik gjestgiveri i Austevoll kommune	

 

Til stede: Nils Petter Sivertsen, Lillian Vangberg, Margaret Økland Larsen, Nils Kåre Skoge, 

Øyvind Oddekalv, Jarle Skeidsvoll og Linda Thunes (ansatte representant). 

 

Fra administrasjonen møtte: Dag Seter, Lars Torgilstveit, Håkon Løkvik, Torgeir Rishaug, 

Bjørn Nilsen, Julie Kavli og John Frithjof Fosse. 

 

Forfall: Ingen 

 

Forfall ikke meldt: Miriam Akkouche 

 

Innkallingen var sendt ut digitalt. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

Sak nr. 34 – møte med Austevoll kommune ble gjennomført i starten av møtet. 

 

 

Sak nr. 29/21 Godkjenning innkalling, agenda og referat fra styremøte 10. juni 

2021 

 

Referat fra styremøte 10. juni 2021 var vedlagt. 

 

Vedtak: Innkalling med agenda samt referat fra styremøtet 10. juni 2021 ble godkjent. 

 

Sak nr. 30/21 Økonomi/Regnskap 2021 
 

Regnskap og balanse pr. juli måned 2021 var vedlagt sakspapirene. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak nr. 31/21 Prosjektoppdatering 
 

Det ble orientert om følgende prosjekter: 

• Hansteveitholmane, Osterøy kommune 

• Geitvika, Øygarden kommune 

• Skarvøy, Askøy kommune 

• Kyrkjevatnet, Tysnes kommune 

• Håøy, Alver kommune 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Sak nr. 32/21 Friluftslivet er viktig for alle 

 

Møter har vært gjennomført på Helleneset med stortingskandidater fra partiene Høyre, 

Venstre, Arbeiderpartiet, INP, MDG og Senterpartiet. Av de større partiene har KrF, SV og 

FrP ikke vist interesse. Hovedtema har vært de fallende bevilgninger over statsbudsjettet til 

friluftsrådene. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

Sak nr. 33/21 Henvendelse fra Gulen kommune om mulig deltakelse i BOF 
 

Fylkeskommunens målsetting er at alle kommunene i Vestland skal delta i et friluftsråd. 

Fortsatt er det noen kommuner i «gamle Hordaland» som ikke deltar i BOF eller Friluftsrådet 

Vest. 

 

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å assistere Gulen kommune i deres 

eventuelle søknad om deltakelse i BOF, samt å forberede styresak så snart søknad er 

mottatt. 

 

Sak nr. 34/21 Møte med representanter fra Austevoll kommune 
 

Etter vellykket befaring med kommunen i mai 2021 ønsket administrasjonen økt 

engasjement i Austevoll. Befaringen identifiserte flere “nye” prosjekter. Derfor ble 

styreturen for 2021 lagt til Austevoll og møte med kommunen. 

 

Fra kommunen møtte følgende personer: 

- Morten Storebø, Ordfører 

- Bjarte Madsen, Rådmann 

- Stina Nordbak , Rådgiver og kontaktpunkt for BOF 

- Renate Klepsvik, Gruppeleder kommunestyret (FrP) 

- Ingrid Henriques, Folkehelsekoordinator 

- Margrethe Utkilen, Frivillighetskoordinator 

- Anja Heggholmen, Varaordfører 

 

Agenda for denne del av møtet var: 

• BOF sitt engasjement på Austevoll 

• Kommunens arbeid for friluftslivet 

• Kystledhuset på Horgo 

• Mulige nye friluftsområder i Austevoll 

 

Lørdag 04.09 ble det gjennomført befaring til Kongskleiva og til dagsturhytten «Adlesi», 

befaringen var også en del av møtet, og tilrettelegging av disse turstiene – ble orientert om i 

møtet.  
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Sak nr. 35/21 Meldingssaker 

a. Sakspapirer til styremøte FL 25. august og protokoll fra styremøte i FL 

21-22. juni 2021 (på Hissøyna med BOF som vertskap) 

b.  Protokoll fra styremøte FL 25. august 2021 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak nr. 36/21 Eventuelt 

 Orientering om styremøte i Vestkystparken i Florø, 25. og 26. august 

 

Bergen 03. september 2021 

 

John Frithjof Fosse 

Referent 

 


