
Protokoll fra Møte 4

Organisasjon Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO

Møtenummer 4

Dato 09.05.2022, 10:00 - 11:00 (CEST)

Sted I forbindelse med befaring

Behandlingsmåte Møte om bord i båten

Deltatt

Kolbjørn Pedersen Utvalgets leder AU

Astrid M Maurseth Helvik Utvalgsmedlem AU

Lars Arne Bjørkland Utvalgsmedlem AU

Magne Torbjørn Frøyland Utvalgsmedlem AU

Hans Olav Sandvoll Daglig leder

Ann-Elene Lund Administrasjon

Marianne Hebnes Varamedlem AU

Nina Helen Hettervik Varamedlem AU

Stian Gill Bjørsvik Varamedlem AU

Forfall

Daria Maria Szymaniuk Utvalgsmedlem AU

Sak 19 Dagsorden for møtet Drift

Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
Endringer
Tillegg

Beslutninger

Sak 20 Referat Drift

Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som kommentar på 
saken i Styreplan).
Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.

Dagsorden ble godkjent



Beslutninger

Sak 21 Oppgavestatus Organisasjon

Sak 22 Oppfølging av sak fra sist AU-møte vedr. arrangement for 
ukrainske flyktninger

 

Hentet fra referat sist møte:

Ukraina og bidrag til  krisesituasjonen. AU er innstilt på å kunne bidra, men på en mer indirekte 
måte og på et noe senere tidspunkt. Det kan arrangeres ulike aktiviteter for flykninger for å vise 
en annen arena og for å gi positive innslag i hverdagen. Her kan Ryfylke Friluftsråd i samarbeid 
med kommunene bidra., men dette er noe som må ordnes gjennom deltakerkommunene. 

 

Beslutninger

Sak 23 Status vedrørende forsikringssak - Orientering  

Forsikringssaken har nå tatt et steg videre. Lagmannsretten har akseptert vår anke og saken vil 
tidligst komme opp etter sommeren. Det åpnes for spørsmål og kommentarer i saken.

Beslutninger

Sak 24 Oppfølging av forslag om bonus  

Representantskapet ba i møte den 15 mars administrasjonen om å ta saken vedrørende bonus 
til de ansatte tilbake til AU for ny vurdering. 

Beslutninger

Referatet ble gjennomgått og godkjent

Administrasjonen skal jobbe videre med en plan for et arrangement, i august
/september, for Ukrainske flykninger

AU tar informasjonen til orientering

Saken ble behandlet av AU uten noen ansatte fra Ryfylke Friluftsråd til stede. AU 
besluttet å gi Reiselivsprisen, i sin helhet, som en påskjønnelse til de ansatte Daglig 
leder får oppgaven med å administrere påskjønnelsen til de ansatte.



Sak 25 Korrigeringer i samarbeidsavtale Organisasjon

Ryfylke Friluftsråd har fått ny samarbeidsavtale som er ment å erstatte de gamle vedtektene. 
Det varsles allerede at samarbeidsavtalen må revideres i løpet av 2022-2023. Det er for tidlig 
å  legge frem en sak om dette allerede nå, men daglig leder ønsker bl.a. å ha en begrenset 
signaturrett i enkelte formelle saker knyttet til anskaffelser, avhending og ulike prosjekter. Det er 
ikke snakk om signaturrett ved låneopptak eller andre signaturer som forplikter friluftsrådet 
økonomiskVi er usikre på om  det kan være flere behov for justering i interne 
styringsdokumenter, derfor venter vi litt med forslag til vedtak i denne saken. 

Beslutninger

Sak 26 Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt 

 

Signert av Kolbjørn Pedersen
12.05.2022, 10:41 CEST
med Enkel signatur bekreftet 
med SMS engangspassord

__signatarid__:45a1a5b5-fd78-4fc7-a0ee-a0ddc2a03900

Kolbjørn Pedersen

Utvalgets leder AU

Signert av Hans Olav Sandvoll
12.05.2022, 12:02 CEST
med Enkel signatur bekreftet 
med SMS engangspassord

__signatarid__:ad8a4d70-dc8d-4df9-b7db-c54df8805a15

Hans Olav Sandvoll

Daglig leder

Behov for korrigeringer i avtalen ble tatt til orientering, men inntil ny versjon 
foreligger har daglig leder fullmakt innenfor rammen av godkjente prosjekter og 
budsjett.
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Signaturoversikt for 'protokoll-4-09.05.22.pdf'


Signaturer
Signatar Signeringsdato Signaturtype Signatar 


identifsert med


Kolbjørn 
Pedersen


12.05.2022, 10:41 Enkel signatur bekreftet med SMS 
engangspassord


Kolbjørn 
Pedersen


Hans Olav 
Sandvoll


12.05.2022, 12:02 Enkel signatur bekreftet med SMS 
engangspassord


Hans Olav 
Sandvoll


Teknisk signaturdokumentasjon
Signatar Vedleggsnavn Beskrivelse


Signeringslogg
Dato Hendelse


Kolbjørn Pedersen


12.05.2022, 07:49 Dokument registrert av Ann-Elene Lund, dokumentets fingeravtrykk er 
'3pXj2CJU8hVmr38YXzNSTdgnH6HlepbNeRAq+xTLjDQ' (sha256 base64 enkodet).


12.05.2022, 07:49 Invitasjon til å signere sendt til kp@altmuligservice.no. Initiert av Ann-Elene Lund identifisert med Norsk BankID 2022-
04-26T10:46:31Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Sandnes (ip: 80.203.90.248)


12.05.2022, 10:40 Dokument lest av Kolbjørn Pedersen identifisert med brukernavn og passord 2022-05-12T08:39:58Z i nettleser Mozilla
/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 
fra Europe, Norway, Jorpeland (ip: 80.213.62.233)


12.05.2022, 10:41 SMS med engangskode sendt til telefonnummer 98089799. Meldingsinnhold: 'Engangskode for signering av 'protokoll-
4-09.05.22.pdf': 746895 @app.styreplan.no #746895 '. Initiert av Kolbjørn Pedersen identifisert med brukernavn og 
passord 2022-05-12T08:39:58Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Jorpeland (ip: 80.213.62.233)


12.05.2022, 10:41 Dokument signert med Enkel signatur bekreftet med SMS engangspassord (Kolbjørn Pedersen) av Kolbjørn Pedersen 
identifisert med brukernavn og passord 2022-05-12T08:39:58Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Jorpeland (ip: 
80.213.62.233)


Hans Olav Sandvoll


12.05.2022, 07:49 Dokument registrert av Ann-Elene Lund, dokumentets fingeravtrykk er 
'3pXj2CJU8hVmr38YXzNSTdgnH6HlepbNeRAq+xTLjDQ' (sha256 base64 enkodet).


12.05.2022, 07:49 Invitasjon til å signere sendt til hans.olav.sandvoll@ryfri.no. Initiert av Ann-Elene Lund identifisert med Norsk BankID 
2022-04-26T10:46:31Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Sandnes (ip: 80.203.90.248)


12.05.2022, 11:59 Dokument lest av Hans Olav Sandvoll identifisert med Norsk BankID 2022-05-12T09:58:47Z i nettleser Mozilla/5.0 
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 fra 
Europe, Norway, Sandnes (ip: 80.203.90.248)


12.05.2022, 11:59 SMS med engangskode sendt til telefonnummer +47 97517795. Meldingsinnhold: 'Engangskode for signering av 
'protokoll-4-09.05.22.pdf': 237510 @app.styreplan.no #237510 '. Initiert av Hans Olav Sandvoll identifisert med Norsk 
BankID 2022-05-12T09:58:47Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Sandnes (ip: 80.203.90.248)


12.05.2022, 12:01 SMS med engangskode sendt til telefonnummer +47 97517795. Meldingsinnhold: 'Engangskode for signering av 
'protokoll-4-09.05.22.pdf': 567987 @app.styreplan.no #567987 '. Initiert av Hans Olav Sandvoll identifisert med Norsk 
BankID 2022-05-12T09:58:47Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Sandnes (ip: 80.203.90.248)


12.05.2022, 12:02 Dokument signert med Enkel signatur bekreftet med SMS engangspassord (Hans Olav Sandvoll) av Hans Olav 







Sandvoll identifisert med Norsk BankID 2022-05-12T09:58:47Z i nettleser Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 fra Europe, Norway, Sandnes (ip: 
80.203.90.248)
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