
Protokoll fra Møte 5

Organisasjon Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO

Møtenummer 5

Dato 08.09.2022, 09:00 - 11:00 (CEST)

Sted Jåttåvågen

Behandlingsmåte Fysisk

Deltatt

Kolbjørn Pedersen Utvalgets leder AU

Astrid M Maurseth Helvik Utvalgsmedlem AU

Daria Maria Szymaniuk Utvalgsmedlem AU

Magne Torbjørn Frøyland Utvalgsmedlem AU

Hans Olav Sandvoll Daglig leder

Ann-Elene Lund Administrasjon

Forfall

Lars Arne Bjørkland Utvalgsmedlem AU

Stian Gill Bjørsvik Varamedlem AU

Sak 27 Dagsorden for møtet Drift

Beslutninger

Sak 28 Referat Drift

Beslutninger

Sak 29 Oppgavestatus Drift

Dagsorden for møtet ble vedtatt

Referat godkjent
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Sak 30 Oppklaring vedrørende valg av AU-medlemmer og 
varamedlemmer iht Samarbeidsavtale

Organisasjon

Beslutninger

Sak 31 Regnskap pr. 30. august 2022 Økonomi

Vedlagt ligger regnskap pr. 30.august 2022

Regnskapssysemet Zirius, som brukes av regnskapskontoret (Finnøy regnskap),  er ikke 
konstruert for kommunale regnskap. Dette  har medført at det har vært vanskelig å gi 
fullstendige rapporter. 
Vi ser konsekvenser av økte energipriser, vi har derfor en budsjettsprekk her. 

Beslutninger

Sak 32 Budsjettforberedelser 2023  

AUs signaler til budsjettforberedelser: 

Starte arbeid med justert medlemskontigent i samarbeid med Jæren Friluftsråd
Øke budsjett - drift av bil,båt og uteområder
Lærling 

 

Beslutninger

Sak 33 HMS orientering  

Beslutninger

Sak 34 Orientering drift  

Erfaringer fra sommersesong 2022 vil være tema på fellesmøt (personalmøte/AU. 
Tilbakemeldinger blir oppsummert i referat.

Tatt til orientering
Det må skrives inn at kommunene  foreslå to likeverdige representatner, en av hvert skal
kjønn. Bestilling til kommunene må være tydelig på dette. 

Regnskapet tatt til orientering

Budsjettforslag tatt til orientering

Tatt til orientering
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Erfaringer fra sommersesong ble flyttet til et nytt personalmøtet 09.09.22, men foreløpige 
erfaringer er:

Lite båter ute tidlig i sesongen i forhold til det som er vanlig, mer båter ute i 
sommersesongen, dette kan ha noe med dyre drivstoffpriser. 
Mye engangsgriller blir brukt i områdene
Mye båter i våre områder og mindre i gjestehavner, noe som kan ha noe med at prisene i 
båthavnene har steget 

Daglig leder  ønsket tilbakemeldinger om hvordan AU øsnker at denne rapporteringen blir gjort. 
Det ble enighet om følgende punkter:

Personal
Investeringer, visjoner og tendenser
Utfordringer
Hva som er positivt / gledelige hendelser
Evalueringer 
Kostnader 

 

Det kom innpill på at AU ønsker en rolle i prosjektet for ny arbeidsbåt Ry-Fri. Magne stiller seg til 
disposisjon. 

Beslutninger

Sak 35 Lønnsoppgjør  

Beslutninger

Sak 36 Lønn - Daglig leder Økonomi

AU behandlet lønn for Daglig leder

Beslutninger

Sak 37 Eventuelt  

Orientering om rettsak, vi kommer tilbake til dette når det foreligger rettskraftig dom. 
Informasjonsflyt mellom AU og FL ble etterlyst, vi videresender styresaker og friluftsinfo. 
Innhold i hjemmeside, vi mangler offentliggjøring av offentlige dokumenter og sats for 
møtegodtgjørelse. Det jobbes med nye hjemmesider som snart er ferdig, da vil dette være 
på plass. 

Tatt til orientering

Daglig leder fikk delegert myndighet til lønnsjusteringer

Vedtak
AU ble enige om ny lønn, og protokoll ble signert.



Protokoll fra Møte 5 Side  av 4 4

 

Kolbjørn Pedersen

Utvalgets leder AU

Hans Olav Sandvoll

Daglig leder


