REFERAT FRA STYREMØTE 8. JUNI

Dato:
Sted:

8. juni 2017
Tynset kulturhus, Tynset

Til stede:

Aud Hove
Sanja Pasovic
Solveig Vestenfor
Mari Helene Botterud
Heidi Lundstedt
Torunn Kornstad
Heidi Jønholt
Oddmund Olesrud
Rune Jørgensen
Jørand Ø. Lunde
Øystein Høgetveit

SAKSLISTE
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17

Geilo, 12. juni 2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ny dato for styremøte i august/september
Godkjenning av Vest-Telemarkrådet som ny medlem
Orienteringssaker/Eventuelt
Prosjektledelse mat og opplevelser i fjellområda/Grüne Woche.

SAKER
19/17
Styrets vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste er godkjent.

20/17

Ny dato for styremøte i august/september
Aud Hove ønsker å se på muligheten for å justere dato for styremøtet i
august. Alternative datoer 30. august eller 6,7,8 september.

Styrets vedtak:

Ny dato for styremøte etter sommeren settes til onsdag 6. september.

21/17

Godkjenning av Vest-Telemarkrådet som ny medlem

Styrets vedtak:

Styret godkjenner Vest-Telemarkrådet som nye medlemmer i Fjellnettverket.

22/17

Orienteringssaker/Eventuelt
Info fra Norges Fjellstyresamband: Viser til tidligere drøfting rundt mulige
pilotprosjekt forsøk med forenklet utmarksforvaltning. Øyer fjellstyre, Øyer
kommune og Øyer allmenningsstyre har sendt inn en slik søknad, med
Norges Fjellstyresamband som katalysator. Det blir spennende å se om KMD
imøtekommer søknaden.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering

23/17

Prosjektledelse mat og opplevelser i fjellområda/Grüne Woche.
Drøfting på møtet
Status: I forbindelse med at Monica slutter i sin stilling, må vi finne ny
prosjektleder for mat og opplevelser i Fjellområda/Grüne Woche. Vi har så
langt forespurt «prosjekteierne», Fylkesmennene og Innovasjon Norges
kontorer i Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark, da disse kan ta på seg
prosjektet uten at det må legges ut på anbud. De stiller gjerne med ressurser
i arbeidsgruppa, men de som har svart så langt ønsker ikke å ta på seg
prosjektledelsen. Prosjektet er foreløpig budsjettert med 400.000 årlig på
prosjektledelse og 400.000 på kjøp av tjenester til andre nøkkelroller i
arbeidsgruppa (f.eks. matansvarlig, presseansvarlig m.m.). Prosjektet krever
fulltids innsats spesielt i perioden okt-jan, og noe mindre i øvrige mnd.
Prosjektleder bør være en person som har kapasitet og kompetanse på
området og aller helst kjennskap til Grüne Woche og nettverket.

Styrets vedtak:

Konklusjonen etter drøfting i styret ble;
 Forespørsel om prosjektledelse sendes medlemmene i Fjellnettverket
med frist til fredag 23. juni om å svare.
 Anbudsdokument utformes parallelt, slik at det kan handles raskt dersom
ingen i Fjellnettverket har mulighet til å ta på seg prosjektledelsen.
 Ny daglig leders rolle i forhold til prosjektet avklares.
 Det gjøres en avtale med Norsk Turistutvikling på kjøp av tjenester på
timebasis og innenfor anbudsrammen på 100.000 for drift av
Fjellnettverket frem til ny daglig leder er på plass.

