Referat fra møte 1/21
Organisasjon

Arbeidsutvalg Ryfylke Friluftsråd

Møtenummer

1/21

Dato

26. januar 2021

Tidspunkt

08:15 - 10:00

Sted

Teams og Jåttåvågen ( Hans Olav, Ann-Elene, Kolbjørn og Magne var fysisk til
stede i Jåttåvågen)

Behandlingsmåte

Møte

Til stede
Kolbjørn Pedersen, Utvalgets leder
Nina Østebø, Utvalgets nestleder
Magne Torbjørn Frøyland, Utvalgsmedlem
Helge Garbrielsen, Utvalgsmedlem
Astrid M Maurseth Helvik, Utvalgsmedlem
Hans Olav Sandvoll, Daglig leder
Ann-Elene Lund, Administrasjon

Agenda

Sak 1 Dagsorden
Åpning av møtet ved lede
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saker til eventuelt
Beslutning
Utvalget godkjente innkalling og dagsorden.
Sak 2 Statusrapport tiltak

Beslutningsoppfølging

Ingen tiltaksrapport vedlagt da dette var første møte i Styreplan. Rapport vil bli generert direkte av
systemet når vedtak om tiltak blir gjort.
Beslutning
Utvalget tok saken til orientering.
Sak 3 Personal/bemanning

Orientering

Daglig leder informerte om ordning der Ryfylke Friluftsråd har hatt et samarbeid med NAV og Fretex ang.
en person i arbeidstrening. Dette har fungert så bra at vi nå har inngått ny avtale med NAV der vi får 70%
lønnskompensasjon for å opprettholde denne stillingen, og at den blir en permanent stilling med fast
ansettelse fra 2022.
Beslutning
Utvalget tok saken til orientering.
Sak 4 Organisasjonen
Dette gir en status over HMS status pr. dags dato.

Orientering
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Beslutning
Utvalget tok saken til orientering.
Orientering

Sak 5 Regnskapsrapport 260121
Styret ønsker å motta dokumentene tidligere, helst sammen med møteinnkalling.

Det ble diskutert de ulike fondene vi har. Når det gjelder de ulike fondene kan styret fritt bestemme hvor
de ønsker å plassere midlene. Det trengs ikke å tas opp i årsmøte

Beslutning
AU må Informere styret om at det ble diskutert det å flytte penger fra andre fond over til båtfondet. Det
ble i den forbindelse også foreslått å vente med å gjøre dette til det evt. er strengt tatt nødvendig.
Diskusjon

Sak 6 Eventuelt
Årsmøte

1. Forslag fra styreleder om å flytte Årsmøtet til høsten. Forslag om 7 september da det er satt opp
styremøte denne dagen.
2. Spørsmål ang. oppgaver når det gjelder båter og om vi har kapasitet å ta på oss mer
søppelhåndtering for øyene Sandnes kommune.
3. Samarbeidsutvalget og godkjenning av ny organisering etter nyt kommunelov i kommunestyrene.
Vi kommer ikke videre i arbeidet før alle kommuner har gjort vedtak.
Beslutning
Administrasjonen må sjekke om det lar seg gjøre å flytte Årsmøtet til september i forhold til vedtekter og
annet regelverk. Styret informeres i møte 16. februar.
Magne tar kontakt med Sissel Haugen i Sandnes kommune for å høre om status vedr. godkjenning av ny
organisering i henhold til ny kommunelov.

Sted:
Dato:
participantid:274130

participantid:274129

Signert 03.02.21 av Sandvoll,
Hans Olav med BankID.

Kolbjørn Pedersen
Utvalgets leder

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

