ÅRSMELDING 2015

som aktiv bruker av fjellet og politisk med
blikk mot utvikling og forvaltning er det
vemodig å takke for seg.

STYRELEDER HAR ORDET
Vi hadde en vellykket
avslutning av året med
Fjellkonferansen 2015 På Norges tak, med Fjellforsk-nett som
medarrangør.

Vi er ikke i havn. Dere må holde ut, holde
stand og holde på. Både Fjellnettverket og
samarbeidspartnerne blir viktige fremover.
Jeg vil til slutt takke våre medlemmer og andre
samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2015
og ønsker dere lykke til videre.

Konferansen gav et godt
grunnlag for innspill til Stortingsmeldingen
"bærekraftige byer og sterke distrikter". I 2015
har vi ellers sendt følgende innspill;
-

Gro Lundby,
Styreleder

Innspill til stortingsmeldingen om
reiseliv.
Kommunereformen
Forenkling av utmarksforvaltningen
Ny postlov og postforskrift
Etablering av Nibio

INNHOLD
Styreleder har ordet
Organisering
Rådet 2012-2016
Styret 2012-2016
Varamedlemmer til styret
Sekretariat
Administrativ gruppe
Aktiv deltaker og leverandør i regionalpolitiske saker
Verdiskaping og næringsutvikling i
Fjellområda
Reiseliv - innspill stortingsmelding
Næringsutv./vern- forenkl. Utmarksforv.
Infrastruktur - høringsuttalelse ny postlov
Kommunereformen - innspill
Internasjonalt samarbeid
Euromontana
Etablere kontakt med internasjonale
Samarbeidspartnere
Prosjektutvikling
Formidle kunnskap om fjellområdene
Nettverk
Egne Konferanser og temamøter
Egne prosjekter og tiltak
Mat og opplevelser i fjellområda
Fast sekretariat
Kommunikasjon

Vi ønsker våre to nye medlemmer, Øyer
kommune og Nordre Land kommune
velkommen i nettverket.
På rådsmøtet i juni ble det besluttet at
Fjellnettverket skal få fast lokalisering på Geilo
i 2016. Sammenfallende med et valgår, har det
siste halvåret vært preget av omstilling.
Valgkomiteen har vært i aktivt arbeid etter at
rådsmedlemmene kom på plass i desember.
Vi takker sekretariatet, ved Monica Eriksson,
som har stått på i en omstillingens tid. En
vanskelig oppgave og en ensom tilværelse.
Hun har vært som poteten og hatt et svært
breit spekter av oppgaver. Hun fortjener takk
og ros for fleksibilitet og engasjement. Vi
takker også Ingvild Elise Ihle for innsatsen i
den perioden hun var en del av sekretariatet.
Etter mange års erfaring med fjell, som
ordfører, som fylkesordfører, både personlig
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ORGANISERING
RÅDET 2012-2016
Rådet er Fjellnettverkets øverste organ. Medlemmene velger representanter med personlige
vararepresentanter til Rådet. Funksjonstida er 4 år og tilsvarer valgperioden. Oversikten viser rådet
ved utgangen av perioden. I perioden har det vært følgende endringer: Sogn- og Fjordane gikk ut av
medlemskapet f.o.m. 1.1.14. Midt- Gudbrandsdal regionråd ble medlem fra 1. juni 2013. Øyer
kommune ble medlem fra 1.1.15 og Nordre-land kommune fra 1.7.15.
FYLKER

REGIONRÅD

KOMMUNER

Buskerud fylkeskommune
Tor Grøthe (FRP)
Solveig Hartveit Markegård (Krf) - vara
Steinar Berthelsen (Ap)
Nancy Amundsen(Ap) – vara

Fjellregionen Hedmark/SørTrøndelag
Svein Borkhus (Ap)
Ragnhild Aashaug (sp) - vara
Egil Eide (Sp)
Hans Vintervold (Ap) - vara

Krødsherad kommune
Olav Skinnes (Bygdelista)
Per Kristensen (H) (vara)

Hedmark Fylkeskommune
Dag Rønning (Sp)
Heidi Lundstedt – vara (H)
Terje Hoffstad (Ap)
May-Liss Sæterdalen (Ap)- vara
Oppland Fylkeskommune
Gro Lundby (Ap)
Alexander Hagen(Ap)– vara
Eivind Brenna (V)
Jørand Ødegård Lunde (H) – vara
Telemark fylkeskommune
Jørund A. Ruud (Ap)
Beate Marie Dahl Eide (Sp) - vara
Thorleif Vikre (Frp)
Gunn Marit Helgesen (H) - vara

Hallingdal
Ivar Brevik (Sp)
Tony Kjøl (H) - vara
Oddvar Grøthe (Sp)
Tor Egil Buøen (Bygdeliste) - vara
Regionrådet for NordGudbrandsdal
Bengt Fasteraune (Sp)
Hanne Alstrup Velure (H) – vara
Bjarne Eiolf Holø (Sp)
Anne-Lise Marstein (Ap) – vara
Regionrådet for MidtGudbrandsdal
Erik Odlo (Sp)
Olav Røssum (Sp)-vara
Ole Tvete Muriteigen (Sp)
Reidar Stangenes (Ap) - vara
Valdres Natur- og kulturpark
Torill Grønbrekk (Ap)
Inger Torun Klosbøle (Ap) – vara
Kjell Berge Melbybråten (Ap)
Kåre Helland (Sp)-vara
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Hjartdal kommune
Sven Tore Løkslid (Ap)
Vara ikke oppnevnt
Nordre Land kommune (fra 1.7.15)
Ola Tore Dokken
Liv Solveig Alstad
Rollag kommune
Dag Lislien (Sp)
Per Torstein Hellumbråten(H)-vara
Tinn kommune
Steinar Bergsland (H)
Birger Hovden (Ap) – vara
Vinje kommune
Arne Vinje (Sv)
Jon Rikard Kleven (Sp) – vara
Øyer kommune (fra 1.1.15)
Mari Botterud (H)
Håvard Granskogen (Sp)- vara

STYRET 2012-2016

Styret i FRS er satt sammen av en representant fra hver fylkeskommune, to representanter fra
kommunene og to fra kommuneregionene, med personlige varamedlemmer. Styreleder og
nesteleder velges for en periode på 2 år. Styret har ansvar for den daglige ledelsen av FRS.

Gro Lundby
Styreleder
Oppland fylkeskommune

Arne Vinje
Nestleder
Vinje kommune

Kjell Berge Melbybråten
Valdres- natur- og kulturpark

Svein Borkhus
Fjellregionen Hedmark/SørTrøndelag

Tor Grøthe
Buskerud fylkeskommune

Dag Lislien
Rollag kommune

Jørund A. Ruud
Telemark fylkeskommune

Dag Rønning
Hedmark Fylkeskommune
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VARAMEDLEMMER TIL STYRET









ADMINISTRATIV GRUPPE
Alle medlemmer skal ha en administrativ
kontaktperson. Hvert medlem er ansvarlig for
at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til at
denne personen kan følge opp arbeidet i
Fjellnettverket.

Buskerud Fylkeskommune
Solveig Hartveit Markegård (Krf)
Hedmark Fylkeskommune
Terje Hoffstad (Ap)
Oppland Fylkeskommune
Alexander Hagen (Ap) overtok for Kjetil
Lundemoen (Ap)
Telemark Fylkeskommune
Beate Marie Dahl Eide (Sp)
Regionrådene
Bengt Fasteraune (Sp)
Ivar Breivik (Sp)
Kommunene
Steinar Bergsland (H)
Sven Tore Løkslid (Ap)

Administrativ gruppe har hatt ett møte høsten
2015. Møtene gjennomføres stort sett i Oslo.
De som har styrerepresentanter fra egen
organisasjon møter ofte i styremøtene.





På rådsmøtet i 2014, ble vedtektene endret
med overgang til prioritert varamannsliste og
ikke personlig vara. Dette blir implementert fra
valget i 2016.




SEKRETARIAT
Sekretariatet har hatt lokalisering hos Oppland
fylkeskommune i 2015, men skal flyttes til Geilo
i løpet av 2016. Sekretariatet har I perioden
bestått av:













Monica Eriksson, Sekretariatsleder 100 %
Ingvild Elise Ihle, Rådgiver 100 % (sluttet
1.8.15)

I tillegg har fylkeskommunen bidratt med
andre tjenester slik som regnskapsføring,
trykking, IKT-tjenester m.m. De ansatte er
tilknyttet regionalenheten i Oppland
Fylkeskommune, og jobber 100 % med
Fjellnettverket.
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Hedmark fylkeskommune; Kjell Børressen
tok over for Torunn Kornstad fra
september 2015
Telemark fylkeskommune, Thrond
Kjellevold
Buskerud Fylkeskommune; Eli Lundquist
tok over for Tore Gilhuus fra desember
2015.
Oppland Fylkeskommune, Ola Idar Løkken
Valdres Natur- og kulturpark; Jørand
Ødegård Lunde tok over for Marit Blomlie i
november.
Fjellregionen i Hedmark/Sør-Trøndelag,
Rune Jørgensen
Kongsbergregionen(Rollag); Håvard
Fossbakken
Hallingdal, Knut Arne Gurigard
Nord-Gudbrandsdalen, Ola Aasaaren
Midt-Gudbrandsdalen, Jan Sandbakken
Vinje Kommune, Dorthe Huitfeldt
Krødsherad kommune, ikke oppnevnt
Hjartdal kommune, Anne Bamle
Øyer kommune, Ann Hjelmestadstuen
Jorde
Nordre Land kommune, Bente Øverby

AKTIV DELTAKER OG LEVERANDØR I REGIONALPOLITISKE SAKER
NÆRINGSUTVIKLING I RANDSONER AV
VERNEOMRÅDER

VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I
FJELLOMRÅDA
Kommunal- og regionaldepartementet
iverksatte i 2013 en spesiell innsats for å styrke
grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping
i fjellområdene. Innsatsen skal medvirke til å
bygge opp kompetanse, nettverk,
entreprenørskap og innovasjon i næringslivet
på tvers av fylkene i fjellområdene. Det ble satt
av 10 mill. kroner i tilskudd til
fylkeskommunene i 5 år. Oppland
Fylkeskommune er gitt forvaltninga av midlene.

FORENKLING AV
UTMARKSFORVALTNINGEN
I desember 2014 kom fagrapporten om
forenkling av utmarksforvaltningen med
høringsfrist 28. februar 2015. Rapporten
understreket behovet for samordning og
anbefalte i hovedsak tolv konkrete tiltak.
Rovviltforvaltningen, forvaltningsmodellen og
motorferdsel i utmark var holdt utenfor
rapporten. Fjellnettverket samarbeidet tett
med Norges fjellstyresamband og
Utmarkskommunenes sammenslutning i denne
saken. Høringsuttalelser fra KS og andre
fylkeskommuner ble gjennomgått. 25. februar
leverte Fjellnettverket sin høringsuttalelse til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fjellnettverket deltar i referansegruppa for
fjellsatsinga med følgende representanter;




Arne Vinje, Vinje kommune, nestleder FRS
Knut Arne Gurigard, Regionrådet for
Hallingdal, administrativ gruppe
Monica Eriksson, sekretariatet FRS

INFRASTRUKTUR
Det er i perioden gjennomført tre møter, i
januar, september og desember.

Infrastruktur både i form av samferdsel,
kommunikasjon og beredskap er viktig for
fjellområda. Innenfor beredskap ønsker vi
fokus på beredskap – responstid på helikopter,
brann og politi. Vi vil jobbe for normert
reaksjonstid for ambulansehelikopter i
fjellområdene.

Mer om prosjektet mat og opplevelser, som
Fjellnettverket har ansvar for finner dere side
11.
REISELIV

NY POSTLOV OG NY POSTFORSKRIFT

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM
REISELIV

FNV sendte innspill til høringen om innføring av
ny postlov og ny postforskrift i februar 2015. Vi
støttet Hallingdal sin uttalelse som gav en
tydelig beskrivelse av konsekvensene for
fjellområdene. Styret bad om at distriktenes
behov for likeverdige posttjenester blir
ivaretatt, og at den foreslåtte postlova med
forskrift ikke gjennomføres.

Stortinget varslet i mars 2015 at en ny
Stortingsmelding om reiseliv skal presenteres
våren 2016. Dette var derfor hovedtema på
debatten under rådsmøtet til Fjellnettverket i
juni 2015 og dannet grunnlag for arbeidet med
innspill til meldingen. Fjellnettverkets innspill
til meldingen som ble sendt inn i oktober 2015.
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KOMMUNEREFORMEN
Kommuner med store utmarksarealer vil med
en mer samordnet og helhetlig politikk kunne
bidra til å utløse utvikling, gründerånd og
entreprenørskap i fjellområda. Fjellnettverket
støtter også Norges Fjellstyresambands tidligere
uttalelse til kommunereformen.

FNV har fulgt utviklingen av
kommunereformen og sendte følgende innspill
i februar 2015.
Det er knyttet spesielle utfordringer til
sammenslåing av kommuner i fjellområdene,
der strukturen, problemstillingene og de
politiske temaene skiller seg vesentlig fra
kommunene i mer sentrale områder.
1. Fjellkommunenes særtrekk med store
arealer, store geografiske avstander og lave
befolkningstall og behov for særskilt
kompetanse gir spesielle utfordringer i
kommunereformen.
2. Kommunereformen bør vurderes ut ifra
hvilke løsninger som vil gi det beste grunnlaget
for tjenesteyting til innbyggerne og
lokaldemokratiet. Vi mener at storbymodellen
utfordrer tjenester og utvikling i resten av
fylkene, og at «restproblematikken» bør tas på
alvor.

Med dette og nærmere utdyping i vedlagte
notat, ber Fjellnettverket regjeringen om å
vurdere fjellkommunenes plass i
kommunereformen.

INTERNASJONALT SAMARBEID
EUROMONTANA
Fjellnettverket bruker noe tidsressurser på å
koordinere fellessaker og har løpende kontakt
med styremedlemmene i Euromontana og de
administrative følge-representantene. De
norske styremedlemmene i Euromontana har
siden 2013 hatt observatørstatus i styremøtene
i Fjellnettverket. Dette for å sikre god
kontinuitet og sammenheng i arbeidet mellom
Fjellnettverket og Euromontana.
Representantene er:

Jon Andreas Kolderup, Buskerud
Fylkeskommune (til venstre)

Eivind Brenna, Oppland Fylkeskommune
(til høyre)

Åshild Johanne Høivik Kjelsnes (midten)
fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.
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HOSPITANT I EUROMONTANA

MOUNTAGRINNETT – HORIZON 2020

Styremedlemmene i Euromontana har spilt inn
til FNV at Norge bør ha en trainee/hospitant i
Euromontana. FNV har koordinert ei
arbeidsgruppe med de norske
Euromontanamedlemmene som viste interesse
for ei slik ordning, og med informasjon til de
øvrige i prosessen. Gruppa hadde to møter
høsten 2015 og hadde mål om å være ferdig
innen nyttår 2015. Det utarbeides nå
saksgrunnlag for vedtak i fylkeskommunene
Buskerud, Hedmark og Oppland og eventuelt
FNV våren 2016.

Vi registrerte oss som «associated partner» i en
prosjektsøknad som Euromontana søkte midler
til gjennom horizon 2020. Hovedpartner i
Norge var Bioforsk. Euromontana fikk ikke
midler i første runde, og sendte inn ny søknad i
juni 2015. Dessverre fikk også denne søknaden
avslag.
NORDSJØPROGRAMMET

ETABLERE KONTAKT MED
INTERNASJONALE
SAMARBEIDSPARTNERE
Det er fjellfokus i flere internasjonale
organisasjoner. Det er viktig å definere saker
og potensielle partnerorganisasjoner. Det må
være et pågående arbeid etter internasjonale
partnere og prosjekter det er aktuelt å søke på.
Her har vi deltatt på aktiviteter gjennom
Østlandssamarbeidet og Nordsjøkommisjonen,
samt hatt god kontakt med Osloregionens
Brüsselkontor.

Foto 1: Møte med potensielle fremtidige samarbeidspartnere i
et Nordsjøprosjekt. Foto: Monica Eriksson

Etter Nordsjøkommisjonens konferanse i 2014,
har FNV sammen med samarbeidspartnere i
Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland,
Tyskland og Storbritannia arbeidet med
utforming av en prosjektsøknad (Interreg B) for
reiselivet. I 2015 deltok vi på to møter for å
bidra til søknadsprosessen. Prosjektet lå
innenfor Nordsjøkommisjonens
satsingsområde «Thinking growth» som har
følgende målsetting “Strenghtening research,
technological development and innovation”. På
tross av god innsats fra alle
samarbeidspartnerne fikk vi i november 2015
beskjed om at prosjektet ikke fikk tildelt
midler.

PROSJEKTUTVIKLING
FNV skal være pådriver for å utvikle nye felles
prosjekt for fjellområda – innenfor aktuelle
internasjonale programområder. Vi har
primært jobbet med dette med utgangspunkt i
prosjektet "mat og opplevelser".
Fjellnettverket bruker noe tidsressurser på å
koordinere fellessaker og har løpende kontakt
med styremedlemmene i Euromontana og de
administrative følge-representantene.
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FORMIDLE KUNNSKAP OM FJELLOMRÅDENE

NETTVERK

GENERALFORSAMLINGEN I EUROMONTANA

Sekretariatet deltar gjennom året på en rekke
konferanser som gir innspill på tema vi
arbeider med og som bidrar til tettere kontakt
med våre samarbeidspartnere. I november
deltok vi på

MEDLEMSVERVING
Vi arbeider aktivt med å få med så stor del av
det som er definert som fjellområde (ØF –
rapport 08/2010) som mulig.
Nye medlemmer i 2015:
Øyer kommune fra 1.1.15
Nordre Land kommune fra 1.7.15
SAMARBEIDSAVTALER
Vi har også økt kontakt med andre
organisasjoner med fjelltema, som f.eks. USS,
Nasjonalparkkommunene, samt
forskningsinstitusjoner gjennom «fjell-forsknett».

Fra venstre: Aud Hove (Oppland fylkeskommune), Jan Edøy
(Osloregionens Brüsselkontor) og Kjell Vaagen (Hedmark
fylkeskommune). Foto: Monica Eriksson

I løpet av våren 2015 tegnet FNV
samarbeidsavtale med Norges
Fjellstyresamband.

WORKSHOP UTMARKSFORVALTNING

Målet med avtalen er at samarbeidet skal øke
graden av samordning mellom partene på
felles politiske temaområder og styrke
gjennomslagskraften i sentrale departement og
myndigheter.

I desember deltok vi på Workshop om
førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og
forenkling innen IKT. Temaet er knyttet til
departementenes oppfølging av faggrupperapporten om forenkling av utmarksforvaltningen.

Fjellnettverket og Norges Fjellstyresamband
samarbeider om planlegging og oppfølging av
saker av felles politisk interesse. Partene skal
gjennomføre årlige møter både på politisk og
administrativt nivå. Avtalen gjelder også
gjensidig synliggjøring av samarbeidspartneren
og felles saker.

Judith Kortgård
(KMD) løftet
frem
Naturgledebrosjyren fra
Rauma som et
godt eksempel.
Her med Solveig
Brøste Sletta
(Nordveggen AS)

På tampen av 2015 har Den Norske
Turistforening signalisert ønske om lignende
avtale.

Foto: Monica
Eriksson
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I resolusjonen fra rådsmøtet la vi vekt på tre
hovedområder; Fjellandbruket, reiselivet og
statlige arbeidsplasser til distriktene. Alle
temaene er sentrale for fjellområdene og er
med på å forsterke nærings- og sysselsettingsutviklingen.

ANDRE KONFERANSER MED DELTAKELSE FRA FNV









Fagkonferanse NULF, jan 15
Verdiskaping i Reiselivet i Buskerud, jan. 15
Bioforsk, feb15
Nasjonalparkkommunene, mars 15
Landsmøte USS, april 15
Østlandssamarbeidet/Nordsjøkommisjonens avspark for Interreg, jan 13
Friluftslivets år, jan 15

STYREMØTER
Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 43
saker i 2015.

EGNE KONFERANSER OG TEMAMØTER
RÅDSMØTE JUNI 2015

FJELLKONFERANSEN 2015
Fjellkonferansen 2015- På Norges Tak ble
arrangert på Høgskolen i Lillehammer og Ilsetra
10.-11. desember 2015.
I to dager var ca. 70 personer samlet på
Høgskolen i Lillehammer og på Ilsetra i Øyer,
med fokus på en kunnskapsbasert utvikling og
fjellpolitikk. Vi fikk en grundig gjennomgang av
fjellets posisjon i politikken gjennom tidene
både nasjonalt og internasjonalt. Konferansen
gav oss viktige innspill til utforming av innspill
til stortingsmeldingen "Bærekraftige byer og
sterke distrikter". Fjellforsknett lanserte boka
"Fjellbygd eller feriefjell".
Rådsmøtet i 2015 ble arrangert på Skinnarbu
Høyfjellshotell i Rjukan.
Møtet satte punktum for en lang prosess med
å fastslå sted for fast sekretariat, som i 2016
blir lagt til Geilo.
Dag Holler fra Nærings og
handelsdepartementet beskrev innholdet i
fremtidig reiselivsstrategi. Mens Asgeir
Mehland, fra Miljødirektoratet presenterte
merkevarestrategien for nasjonalparkene og
betydningen av denne for fjellområdene.

Den 11. februar feiret vi den internasjonale
Fjelldagen. Alle presentasjoner og nyttige linker
fra konferansen finner dere her.
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EGNE PROSJEKT OG TILTAK

PROSJEKTUTVIKLING

FJELLSATSINGA «MAT OG
OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA»

Innsatsen på prosjektutvikling som er nevnt på
s9 resulterte ikke i nye prosjekter i 2015. Vi
håper kontaktene vi har fått, kan komme til
nytte i senere prosesser.

I sluttrapporten for forstudiet på internasjonalt
samarbeid anbefalte vi at forstudiet ble
avsluttet og at videre tiltak og arbeid ble ført
videre i prosjektet «Mat og opplevelser».
Prosjektet er tildelt Fjellregionsamarbeidet via
Oppland fylkeskommune som forvalter
tilskuddordningen «Verdiskaping og
næringsutvikling i fjellområda» for Kommunalog moderniseringsdepartementet og hadde
oppstart i juni 2014.

ARBEIDSGRUPPE MOUNTAIN PRODUCTS

Våren 2015 etablerte vi en arbeidsgruppe som
skal arbeide videre med EUs regulativ
«mountain products» og vurdere om og
hvordan dette bør tas inn som norsk regulativ.
Gruppa gjennomfører et møte i mai/juni.
"mountain products" kan være et aktuelt tema
for en hospitant i Euromontana.

Fjellnettverkets målsetting med prosjektet er å
bidra til økt verdiskaping i mat og

FAST SEKRETARIAT

opplevelsesnæringen i fjellområda. Vi vil bidra til
dette gjennom å skape samarbeid mellom

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosessen med fast sekretariat
var å sikre en organisering og styring som gir
effektivitet og kontinuitet i arbeidet, og som gir
rom for å bygge opp kompetansen i
samarbeidet.

eksisterende nettverk, og med utgangspunkt i
regionens råvarer, produkter/tjenester og
fjellkultur, og arbeide for å sette fokus på hva som
skal til for å gjøre produktene/tjenestene mer
tilgjengelig for markedet og salgbart. Gjennom

Vi gjennomførte en grundig prosess i løpet av
våren 2015, der KS konsulent evaluerte
søknadene, gjennomførte intervjuer blant
medlemmene og la frem anbefaling til
rådsmøtet i 2015.

påvirkning til utvikling av nye helhetlige konsepter
som inneholder både mat og opplevelser skal vi
bidra til økt verdiskaping i fjellområda.

Prosjektet har to hovedaktiviteter



Websiden er overført til Buskerud
fylkeskommune sin plattform. Regnskapet for
2016 vil bli ført i sin helhet av Buskerud
fylkeskommune. Sekretariatet tar i bruk
kontorplassen på Geilo fra 1.4.16.

Nettverksbygging og kompetanse
Internasjonalt samarbeid

Prosjektet har hatt lav aktivitet i 2015, pga.
endringene i sekretariatet og nødvendige
avklaringer overfor prosjektledelsen i
Fjellsatsinga mht. kommunikasjon.
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KOMMUNIKASJON
FJELLNETTVERKET.NO OG FACEBOOK.

IMPLEMENTERING AV NAVN OG LOGO

Målet med nettsida er å gi bedre og mer synlig
kommunikasjon av målet for og arbeidet i FRS.
I løpet av 2015 blir Fjellnettverket lagt over på
ny plattform.

Vinneren av "logokonkurransen" ble kåret i
2014. Med litt etterarbeid i løpet av våren
2015, kom den endelige logoen på plass, og
ble i løpet av året implementert på
dokumenter, powerpointmaler, nettside og
facebookside.

På grunn av navnebyttet fra
Fjellregionsamarbeidet til Fjellnettverket
måtte vi etablere en ny facebookside. Vi
oppfordrer alle medlemmer til å like
facebooksiden.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke sin
administrative kontaktperson og få distribuert
nyheter fra egen kommune/region/fylke som
er relevante for aktivitetene i FNV.
NYHETSBREV
Fjellnettverket sender ut 1-2 nyhetsbrev i året
til en omfattende distribusjonsdatabase
bestående av "fjellpolitikere", medlemmene,
potensielle medlemmer, samarbeidspartnere
m.fl. I 2015 ble det sendt ut ett nyhetsbrev i
mai 2015.
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Fjellnettverket
Fjellnettverket flyttes fra Lillehammer til Geilo i 2016.
Adresse frem t.o.m. 31.3.16
c/o Oppland fylkeskommune
Pb. 988, 2626 Lillehammer
Ny adresse fra 1.4.16
Forretningsadresse: c/o Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Fjellnettverket.no
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