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1. Virksomhet i råd og administrasjon  

1.1. Medlemmer 

Lister Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom de seks kommunene 

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Friluftsrådets styre har i 

perioden bestått av følgende representanter: 

 

Kommune Styremedlem Varamedlem 

Farsund  Arne Tregde Bippe Havik 

Flekkefjord  Elisabeth G. Grytten Ingeborg Haughom 

Hægebostad Kjell Arne Kvåle Tom Eiken 

Kvinesdal Øystein Øysæd Espen Gya 

Lyngdal  Torleiv Birkeland (leder) Svein Thorsland 

Sirdal  Arvid Tjørhom (nestleder) Solbjørg Tjørhom 

 

1.2. Faglig støttegruppe 

I tillegg til arbeidsutvalget (styret) har Lister Friluftsråd en faglig støttegruppe med en 

representant fra hver av de seks kommunenes administrasjon som arbeider med saker relatert 

til friluftsliv. Den faglige støttegruppe skal i samarbeid med daglige leder fungere som lokalt 

bindeledd i den enkelte kommune, delta i forberedelser av saker, herunder bistå med faglig 

kompetanse i ulike prosjekter knyttet til prioriterte oppgaver friluftsrådet velger å satse på. 

Den faglige støttegruppen har i perioden bestått av følgende personer: 

 

Kommune Medlem 

Farsund Britt-Mari Langerud 

Flekkefjord  Sverre Thele og Thomas Olsson 

Hægebostad Odd Arve Kvinnesland 

Kvinesdal  Arne Johnsen 

Lyngdal  Jan Seland 

Sirdal  Lars Sigbjørn Nedland og Alf Sveinung Haughom 
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1.3. Administrasjonen 

Hans Christian Lund var tilsatt som daglig leder i 50 % stilling frem til 30. juni 2011. Lund 

var samtidig tilsatt i 50 % stilling som rådgiver for Vest-Agder fylkeskommune. 

Fylkeskommunen har av den grunn også hatt arbeidsansvar og stilt kontorlokalitetene på 

Nordberg Fort til disposisjon for Friluftsrådet.  

 

Tina Bringslimark ble tilsatt som daglig leder i 100 % stilling fra 1. september 2011. I og med 

at Bringslimark ikke har samme arbeidsforhold til fylkeskommunen som Lund har Farsund 

kommune sagt seg villig til å være vertskommune. Fylkeskommunen stiller imidlertid 

fremdeles kontorlokaler på Nordberg Fort fritt til disposisjon. 

 

1.4. Møteaktivitet 

1.4.1. Styremøter 

Det har vært avholdt 2 ordinære styremøter i Lister Friluftsråd i 2011: 

o 08. mars på Nordberg Fort 

o 30. mai på Nordberg Fort 

 

Andre møter: 

o 24. januar møte med styreleder og daglig leder. 

o 7. februar møte med styreleder og daglig leder. 

o 18. mai arbeidsmøte nytilsetting. 

o 19. juli møte styreleder og daglig leder. 

 

Årsmøtet ble arrangert 25. august på Nordberg Fort. Grunnen til sent årsmøte skyldes at det 

var ønskelig at ny daglig leder var tilsatt når årsmøtet ble holdt. 

 

Det ble ikke avholdt styremøte i løpet av høsten 2011 siden det var kommunevalg og nye 

representanter skulle velges til styret. 
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1.4.2. Møter i faglig støttegruppe 

Det har vært avholdt 1 møte i faglig støttegruppe i 2011: 

o 28. oktober i Lyngdal 

 

 

2. Informasjonstiltak 

2.1. Turkart Hægebostad 

Arbeidet med Turkart Hægebostad startet 2. april i 2009.  Ved årsskiftet 2009 var arbeidet 

med kartinformasjonen så og si ferdigstilt, tekst og bilder gjensto. Kartet var forventet utgitt 

våren 2010. Utfordringer knyttet til grunneiere gjorde at kartet ikke ble ferdigstilt til 

sommersesongen 2010. I det videre arbeid ble det jobbet mot ferdigstilling våren 2011. 

Forsinkelsen gjorde at det påløp en del ekstra kostnader i prosjektet. Kartet ble utgitt og 

distribuert til alle husstander i Hægebostad mai 2011.  

 

Arbeidet med kart, og spesielt bruken av lokal redaksjonsgruppe, har vist seg å være en 

utmerket arena for kartlegging og analyse av den enkelte kommunes behov innen friluftsliv. 

Lister Friluftsråd ønsker i det videre arbeidet å nytte den lokale kunnskap og kompetanse 

redaksjonsgruppene besitter.  

 

Ferdigstillingen av Turkart Hægebostad betyr at Friluftsrådet nå har oppfylt sin første store 

ambisjon om at alle seks Lister-kommuner skulle ha gode friluftskart.  Friluftsrådet har 

dermed produsert kart for Hægebostad, Farsund, Sirdal Nord, Sirdal Sør og Lyngdal. 

Flekkefjord og Oplands Turistforeningen har tidligere produsert for Flekkefjord og Kvinesdal. 

Videre arbeid med kart må ta utgangspunkt i lokale behov og forankres i faglig støttegruppe.   

 

2.2. GodTur.no 

GodTur.no er en landsdekkende friluftsport med mange ulike turforslag innen forskjellige 

tema som fotturer, skiturer, fisketurer, padleturer, sykkelturer, m.m. Mange av turforslagene 

er også fra nærmiljøet. Friluftsportalen er et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund 

og Statskog hvor begge arbeider aktivt med å utbedre nettsiden. Det er ønskelig at det blir lagt 

ut mange turer også i Lister-regionen. Lister Friluftsråd har derfor hatt ett prosjekt hvor 
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målsetningen har vært å legge ut minimum 10 turer i hver kommune. Dette målet har blitt 

nådd i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. I Hægebostad ble det i 2011 lagt 

inn to turer. Lister Friluftsråd fortsetter samarbeidet med Hægebostad IL og Eiken IL for å få 

lagt inn flere turer.   

 

Friluftsrådenes Landsforbund fylte 25 år i 2011. I den anledning var det ønskelig å få lagt inn 

enkelte jubileumsområder fra de ulike områder til de 20 friluftsrådene i Norge. For Lister ble 

Rauliheia i Flekkefjord og Mellomheia i Kvinesdal valgt ut som jubileumsområder.    

 

2.3. Brosjyre 

En viktig oppgave for Lister Friluftsråd er å informere politikere om friluftslivspolitikk, samt 

hva Lister Friluftsråd arbeider med. I og med at det var kommunevalg i 2011 laget 

Friluftsrådet en brosjyre om politikerenes rolle i forhold til friluftsliv og friluftslivspolitikk. 

Brosjyren ble delt ut til alle kommunestyrerepresentanter i de nye kommunestyrene i de seks 

Lister-kommunene. 

 

2.4. Hjemmeside 

I 2011 har Lister Friluftsråd endret utseende og layout på hjemmesiden www.listerfriluft.no. I 

tillegg har det blitt lagt ut en del informasjon om friluftsrådet. Arbeid med hjemmeside er en 

kontinuerlig oppgave.  

 

2.5. Presentasjoner 

Daglig leder har holdt følgende presentasjoner for å informere om Lister Friluftsråd: 

o 29.09. Styringsgruppemøte Sørnorsk kystnatur.  

o 03.11. Nordbergkonferansen. Tema for presentasjon: Natur og folkehelse. 

o 29.11. Fagforumsmøte Helsenettverk Lister.  

 

2.6. Mediakontakt 

Lister Friluftsråd har hatt følgende oppslag i media i løpet av 2011: 

o 29.01. Oppslag i Farsund Avis sin serie ‘Min tur’ med Hans Christian Lund. 

o 27.05. Oppslag Avisen Agder om Olsby. 

http://www.listerfriluft.no/
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o 29.09. Oppslag i Farsund Avis sin fulldistribuerte Lister-utgave om tilsettelse av ny 

daglig leder i Lister Friluftsråd. 

o 12.11. Oppslag i Farsund Avis om kurs for lærere og SFO-ansatte arrangert av Lister 

Friluftsråd i samarbeid med Dalane Friluftsråd. 

o 2011-6. Innlegg i magasinet Friluftsliv om Lister Friluftsråd og Barnevandrerstien. 

 

 

3. Aktivitetstiltak 

3.1 Coast Alive! 

Coast Alive! er et interreg/EU-prosjekt med fokus på folkehelse og friluftsliv. 

 

Tidligere daglig leder representerte både fylkeskommune og friluftsråd i prosjektet. HC Lund 

er fortsatt prosjektleder, mens Friluftsrådet nå har en utførerrolle. For friluftsrådet innebærer 

prosjektet i praksis at en over 4 år har hatt kr. 320.000,- til diverse initiativ/aktiviteter.  I løpet 

av året har følgende tiltak blitt startet eller sluttført: 

o Ferdigstillelse av 2010-prosjekt, kurset "Barna ut" (se egen sak). 

o Prosjektet "GodTur.no" (se egen sak, sluttføres 2012). 

o Geocaching-prosjekt (sluttføres/rapporteres 2012). 

o Støtte til flerspråklig versjon av nettstedet www.barnevandring.no 

(sluttføres/rapporteres 2012). 

o Støtte til utstyrsbase for aktivitetsleir i regi av turgruppa i Lyngdal menighet. 

 

3.2. Kanobase 

I 2011 ble det opprettet en kanobase med 7 kanoer som skal være til utlån til lag, foreninger, 

skoler, m.m. Kanobasen er plassert ved Sørlandets rehabiliteringssenter. 

Rehabiliteringssenteret ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser i Eiken ved Lygna der det 

har blitt bygd nytt bygg i tilknytning til badeplass som også skal romme henger med kanoer. 

Bygget er finansiert av friluftsrådet og kommunen. Lister Friluftsråd er ansvarlig for drift og 

vedlikehold av kanoene. Det er også gjort avtale med Sørlandets rehabiliteringssenter om at 

de som ønsker å låne kano henvender seg i rehabiliteringssenterets resepsjon.  

http://www.barnevandring.no/


 Årsmelding 2011                                                                                          Lister Friluftsråd 9 

 

 

 

Lister Friluftsråd 

Nordberg Fort 

4560 Vanse 

www.listerfriluft.no  

 

 

3.3 Ordførerens tur 

Lister Friluftsråd ga i 2011 kr. 6000,- i støtte til ordførerens tur i Kvinesdal. Det er en 

målsetning å arrangere Ordførerens tur minimum hvert fjerde år i alle kommunene.  

 

3.4. Naturlos 

Naturlos er et samarbeidprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd, Skogselskapet i Vest-Agder 

og Kristiansand, DNT Sør, Friluftsrådet for LindesnesRegionen og Lister Friluftsråd. 

Naturlosturene er organiserte vandringer i naturen under ledelse av en ”naturlos” som 

formidler kunnskap og ferdigheter om ulike temaer underveis. Turene er åpne for alle – og 

gratis. På turen opplever deltakerne også et sosialt fellesskap og kan dele naturopplevelsene 

med andre. Arrangøren må sørge for at alle deltakere kan ferdes trygt og finne frem på turen. 

 

Lister Friluftsråd har vært en pådriver for å få lag, foreninger, samt andre aktører til å 

arrangere turer. 

 

 

4. Kurs 

4.1. Guidekurs 

Lister Friluftsråd har initiert og deltatt i gjennomføringen av ett guidekurs i Lister, med fokus 

på naturarven og friluftsliv. Arbeidet er finansiert av verdiskapningsprogrammet ”Sørnorsk 

kystnatur”. 

 

Fra november 2010 overtok ”Kvinesdal Vekst” det administrative ansvaret for gjennomføring 

av de ulike kursmoduler, samt markedsføring. Friluftsrådet ved tidligere daglig leder har etter 

dette hatt prosjektansvaret ovenfor verdiskapningsprogrammet, samt bidratt i arbeidet med 

kurs og videre planlegging. I 2011 ble det gjennomført lokale kurs i Flekkefjord og 

Kvinesdal, med fokus på lokal kunnskap om natur og kultur.  
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Prosjektet legges til Lister reiseliv fra 2012. Friluftsrådet har pr nå ingen formell rolle i 

prosjektet. 

 

4.2. «På Naturligvis» 

«På Naturligvis» er et treårig prosjekt (2009-2011) for å stimulere til mer og bedre uteaktivitet 

i barnehager, skoler og SFO gjennom kurs for ansatte. Kursene er ment som inspirasjonskurs i 

friluftsliv med målsetting om å øke kursdeltakernes kompetanse på friluftsliv. 

  

Erfaring fra tilsvarende prosjekter, viser at en satsning mot pedagogisk personale i barnehage 

og grunnskole gir den mest varige og langsiktige effekten. Prosjektet har vært et samarbeid 

mellom Lister Friluftsråd, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd og Magma Geopark. Det har 

også vært et nært samarbeid med Flekkefjord og Oplands Turistforening om utprøving og 

gjennomføring av kursene. Leder for prosjektet har vært Stein-Roar Slotterøy som er ansatt i 

Dalane Friluftsråd. 

 

I 2011 ble det gjennomført seks kurs i Lister med totalt 75 deltakere. Av disse var 45 fra 

skoler og SFO, 25 fra barnehager og 5 andre (foreldre og deltakere fra organisasjoner). I 

tillegg deltok prosjektet på Vitenmessen i Kvinesdal 4. mai. Messen ble besøkt av 600-700 

elever og lærere.   

 

4.3. «Barna Ut» 

Målsetningen for prosjektet var å: 

- Utvikle et kurs for å påvirke målgruppen småbarn til mer og bedre uteaktivitet. 

- Treffe foreldre med barn i alderen rundt 3-7 år. 

- Treffe inaktive foreldre innenfor denne målgruppen. 

- Gi disse kompetanse, og selvtillit, for å øke muligheten for at de tar med egne barn på 

uteaktivitet. 

- Få mer aktive barn. 

 

Det ble fra starten inngått et samarbeid med F.O.T. for å få hjelp til å teste ut kurset, samt 

hjelp til å nå den foreldregruppen en ønsket å påvirke. Det viste seg vanskelig å rekruttere 
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deltakere til kurset, og første forsøk på gjennomføring måtte avlyses. En mulig årsak er at få 

personer i den aktuelle målgruppen ønsket å fremstå som tilhørende målgruppen, samt mulig 

manglende motivasjon for kurstemaet. Det ble derfor foretatt grep for å endre noe på 

invitasjonsteksten. Dette medførte fulltegnet kurs, men stadig få fra den opprinnelige 

målgruppen. I stedet ble det et godt tilfang av personale fra småskole og barnehage. Videre 

resulterte de første kursene til at det ble etterspørsel i skoler og barnehager om kursene. 

Målgruppen ble dermed endret til også å innbefatte denne gruppen, da dette ville bidra til 

sluttproduktet; få mer aktive barn. Prosjektet traff dermed ikke den opprinnelige målgruppen i 

kurssammenheng, med hovedvekten av deltakerne spiller også en viktig rolle med tanke på 

barns uteaktivitet og kvaliteten på denne.          

 

 

5. Tilretteleggingstiltak 

5.1. Barnevandrerstien 

Lister Friluftsråd tok i 2008 det administrative ansvaret for arbeidet med etablering av en 

barnevandringssti gjennom kommunene Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal og Marnardal. 

Friluftsrådet har stått for møteinnkallinger, referater samt tatt ansvar for det økonomiske i 

prosjektet. Stien er nå videreført helt til Landvik i Grimstad. Planlagt åpning av hele stien fant 

sted 4. juli 2010, med arrangement i Årlia, Kvinesdal. 

Avtaler med grunneiere i Lister er inngått mellom grunneiere og Friluftsrådet. Videre har 

friluftsrådet inngått avtale med Kvinesdal Historielag og Hægebostad Sogelag om skjøtsel av 

stien i sine respektive kommuner. Avtalen gjelder til en av partene sier opp. 

I 2011 har LF støttet Kvinesdal Historielag og Hægebostad Sogelag med kr. 5000,- hver for 

skjøtsel og vedlikehold av Barnevandringsstien i de respektive kommunene.   

I forbindelse med planlagt oppgradering av vegstrekningen Bakken-Moi har Friluftsrådet 

meldt inn behov for parkeringsplasser knyttet til startstedet for stien i Kvinesdal. Det er ikke 

mottatt noen tilbakemelding på innspillet. 

 

Friluftsrådet har også deltatt på en barnevandrersamling i regi av Vest-Agder 

Fylkeskommune. 
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5.2. Sørnorsk kystnatur 

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av 

verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal. Et 

mål med prosjektet er å friste flere til å besøke regionen, skape nye produkter for reiselivet og 

ta bedre vare på naturkvalitetene. Ved å legge til rette for naturopplevelser og skjøtsel skal 

prosjektet stimulere til økt verdiskapning og bevaring av naturarven. 

Sørnorsk Kystnatur har 14 delprosjekter hvorav ny daglig leder er prosjektleder for ‘Tursti 

Nordberg Fort til Lista fyr’. I løpet av 2011 har det vært både møter og befaringer for å 

planlegge stitrasé som skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Brukere har også blitt 

involvert i prosjektet. Daglig leder vil fortsette med arbeidet med tilrettelagt tursti frem til 

prosjektet avsluttes i 2013.  

 

 

6. Organisasjonsarbeid 

6.1 Overføre kompetanse fra tidligere til ny daglig leder 

Ny daglig leder tiltrådte som nevnt over i ny stilling fra 1. september. Tidligere daglig leder 

Hans Christian Lund fortsatte i stillingen i Vest-Agder fylkeskommune som ble utvidet til 

100%-stilling. Hans Christian Lund hadde fortsatt sin arbeidsplass på Nordberg Fort. For å 

videreføre driften av Lister Friluftsråd, samt å få kontinuitet i oppgaver var det stor fordel at 

Lund fremdeles hadde kontorplass ved Nordberg Fort.  

 

6.2 Nettverksbygging 

I Virksomhetsplan for 2011 poengteres viktigheten av nettverksbygning med tanke på 

samarbeid med aktuelle aktører innen både frivillige organisasjoner, Listersamarbeidet, 

folkehelse, Sørnorsk kystnatur, samt kontakt med andre friluftsråd og Friluftsrådenes 

Landsforbund. For å etterkomme dette har daglig leder hatt en rekke møter med ulike aktører 

for å initiere samarbeid. 
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6.2.1. Kontakt med frivillige organisasjoner i Lister 

Daglig leder har vært på møte med F.O.T., samt deltatt på sesongavslutning for turgruppen i 

Kvinesdal historielag. I tillegg jobbes det med å få kontaktpersoner og nettverk i alle 

kommunene relatert til frivillige organisasjoner som er rettet mot friluftsliv.  

 

6.2.2. Kontakt med Listerrådet 

Daglig leder i Friluftsrådet hadde møte med daglig leder i Listerrådet Svein Vangen 29. 

september for å opparbeide samarbeid og nettverk.  

 

6.2.3. Kontakt med folkehelsearbeidere 

Daglig leder har hatt møte med folkehelsekoordinatorer og Helsenettverk Lister, samt deltatt 

på fagforumsmøter. Dette for å utveksle ideer og initiere samarbeidsprosjekter. 

 

6.2.4 Kontakt med reiseliv og turisme 

Mye av tilrettelegging og informasjon om friluftsliv er også viktig i forhold til naturbasert 

turisme. I og med at man har svært mange sammenfallende interesser i forhold til 

tilrettelegging og informasjon anser ny daglig leder kontakt med Lister Reiseliv, samt 

kommunenes turistkontorer som viktig for å utveksle ideer og utvikle felles prosjekter.  

 

6.2.5. Kontakt med Friluftsrådenes Landsforbund og øvrige friluftsråd 

Daglig leder har hatt møter med Dalane Friluftsråd og Midt-Agder Friluftsråd, samt deltatt på 

følgende fellessamlinger:  

o Ny daglig leder deltok på Landskonferanse friluftsliv i Ålesund 16.-17. juni. Tema for 

konferansen var ‘Friluftsliv i nærmiljø’ og ble arrangert av Friluftsrådet for Ålesund 

og Omland.  

o Daglig leder deltok på ansattesamling 20.-22. september på Sola, Gaudland gård i 

Dalane, samt Sogndalsstrand. Tema var blant annet verdikartleging av friluftsområder, 

omvisning på Kvassheim fyr, læring i friluft og folkehelse og friluftsliv. 

Ansattesamlingen ble arrangert av Dalane Friluftsråd i samarbeid med Friluftsrådenes 

Landsforbund. 
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6.3. Høringer 

Lister Friluftsråd har hatt skriftlig innspill på følgende saker i perioden: 

o Revidert kommunedelsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg 2011-15, Farsund 

kommune, 05.11.11 

o Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse, Vest-Agder Fylkeskommune, 

16.12.11. 

o Melding om oppstart av planarbeid på Øvre Egeland, Kvinesdal kommune, 23.12.11. 

 

6.4. Økonomi 

Drift av Lister Friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra de seks medlemskommunene i 

tillegg til kontingent fra Vest-Agder fylkeskommune og administrasjonsstøtte fra 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL). I 2011 utgjorde den samlede medlemskontingenten fra 

kommunene kr. 379.401, kontingent fra fylkeskommune kr. 124.000 og administrasjonsstøtte 

fra FL kr. 145.000.  

 

I tillegg ble det innvilget en del prosjektmidler fra fylkeskommune (kr. 122.838), FL (kr. 

53.000) og spillemidler (kr. 54.000).  

 

 

  

   

Fordeling av finansiering i 2011 

Søkte midler 26%

Kont. kommuner 43%

Adm. støtte FL 17%

Kont. VAF 14%
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OVERSIKT MØTER OG KONFERANSEDELTAKELSE 

Tabellen gjelder deltagelse på møter og konferanser for daglig leder Hans Christian Lund. 

Oversikten gjelder f.o.m. 01.01.11 t.o.m. 30.08.11. 

 
10.01-13.01 Coast Alive Helmsley, UK 

21.01 Kart Hægebostad Eiken 

24.01 Møte styreleder Lyngdal 

25.01 Møte rådmannsutvalget Lister Farsund 

26.01 Farsunds Avis, turreportasje. Nordberg 

31.01 Møte med Arne Johnsen Kvinesdal 

07.02 Møte styreleder Lyngdal 

08.02 Samling guider. Feda 

28.02 Møte kommunekasserer Farsund 

08.03 Styremøte Nordberg 

14-03-18.03 Årsmøte Coast alive Varberg, Sverige 

21.03 Møte guiding Kvinesdal vekst Kvinesdal 

29.03 Sørnorsk kystnatur, styringsgruppen Farsund 

13.04 Turgruppa Lyngdal Lyngdal 

26.04 Styremøte FOT Flekkefjord 

28.04 Nordbergkonferansen Nordberg 

03.05 Møte guiding Kvinesdal vekst Kvinesdal 

04.05 Vitenmessen Kvinesdal 

06.05 Møte FOT Flekkefjord 

06.05 Kartmøte Hægebostad 

06.06-07.05 Guidekurs, modul 2 Flekkefjord Flekkefjord 

10.05 Befaring Mosvoldtjern Farsund 

10.05-13.05 Coast Alive møte Kragerø 

18.05 Intervjuer nytilsetting Nordberg 

20.05-21.05 Guidekurs, modul 2 Kvinesdal Kvinesdal 

23.05-25.05 Coast alive møte Oxford, UK 

27.05 Avisen Agder, reportasje Olsby Flekkefjord 

30.05 Styremøte Nordberg 

31.05 Testkurs "Barna Ut" Flekkefjord 

06.06 Guidemøte Kvinesdal vekst Kvinesdal 

07.06 Sørnorsk kystnatur Farsund 

29.06 Møte FOT Flekkefjord 

06.07 Møte O A Kvinnesland Hægebostad 

19.07 Møte styreleder Nordberg 

15.08-16.08 Møte Coast Alive Bergen 

24.08 Møte FOT Flekkefjord 

25.08 Årsmøte LF Nordberg 

30.08 Sørnorsk kystnatur Farsund 

30.08 Kurs "Barna Ut" Flekkefjord 
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OVERSIKT MØTER, PRESENTASJONER OG KONFERANSEDELTAKELSE 

Tabellen gjelder deltagelse på møter og konferanser, samt presentasjoner holdt av daglig leder 

Tina Bringslimark. Oversikten gjelder f.o.m. 01.09.11 da ny daglig leder ble tilsatt i Lister 

Friluftsråd. 

 
Dato Hva Hvor 

07.09 Møte med Britt-Mari Langerud, ang. faglig støttegruppe Farsund kommune 

08.09 Møte med Odd-Arne Kvinesland, ang. faglig støttegruppe Hægebostad kommune 

13.09 Møte med Jan Seland, ang. faglig støttegruppe Lyngdal kommune 

14.09 Møte med Arne Johnsen og Arne Schou, ang. faglig støttegruppe Kvinesdal kommune 

15.09 Møte med Tone Marie Nybø Solheim, Steinar Ness og Thomas 

Olsson, presentasjon ny daglig leder  

Flekkefjord kommune 

 

19.09 Intervju med Farsund Avis, Åse Astri Bakka Nordberg Fort 

20.09-22.09 Ansattesamling arrangerte av Friluftrådenes Landforbund Sola, Gaudland og 

Sokndalstrand 

26.09 Møte med Stein Vangen daglig leder i Listerrådet Nordberg Fort 

27.09 Styringsgruppemøte Sørnorsk Kystnatur, presentasjon av ny 

daglig leder Lister Friluftsråd 

Husan, Farsund 

28.09 Befaring med Skjærgårdparken sammen med Anne Grete Løland, 

turistsjef Lyngdal og Trond Grønbeck daglig leder Lister Reiseliv 

Skjærgården i Farsund og 

Lyngdal 

04.10 Møte med Unni Larsen angående regnskap Farsund kommune 

04.10 Møte med Anne Svendsen ang lønn og reiseregning Farsund kommune 

05.10 Møte med Stien-Roar Slotterøy ang ‘Læring i friluft’ Lyngdal, kafe 

05.10 Møte med Trond Rafoss, Karl Igland og Bjørn Berge ang tursti Norberg Fort 

06.10 Møte med Lars Sigbjørn Nedland ang. faglig støttegruppe Sirdal kommune 

11.10-14.10 Studietur til Skottland arrangert av Sørnorsk Kystnatur Invernes, m.m. 

18.10 Møte med Friluftsrådenes Landsforbund. Kurs for nyansatte Oslo, Sandvika 

19.10 Møte med Johan Sunde, F.O.T. Flekkefjord 

19.10 Møte med Bernhard Nilsen, leder Helsenettverk Lister Flekkefjord kommune 

24.10 Møte med Trond Rafoss, Karl Igland og Bjørn Berge ang tursti Norberg Fort 

26.10 Befaring Lillesand og Søgne med Torill Folkestad og Bård 

Andreas Lassen, Vest-Agder Fylkeskommune 

Fylkeshuset Kristiansand 

 

28.10 Møte med faglig støttegruppe Lyngdal 

31.10-02.11 Konferanse arrangert av DN om friluftsliv, universell utforming 

og nærmiljø 

Haugesund 

03.11 Presentasjon av LF og natur og helse på Nordbergkonferansen 

arrangert av Sørnorsk Kystnatur 

Nordberg 

04.11 Deltakelse på reiselivs-workshop Nordberg 

05.11 Befaring Katland fyr arrangert av Katland fyrs venneforening Loshavn/Katland 

08.11 Oppstartskonferanse for fylkesplan for idrett og friluftsliv Kristiansand 

11.11 Møte med Karl Igland og Eilif Liland ang tursti Nordberg 

15.11 Deltakelse på sesongavslutning friluftsliv Kvinesdal 

24.11 Møte med Farsund Avis ang bokutgivelse Farsund 

25.11 Møte med Trond Rafoss og Stein Nordhaug Farsund 

25.11 Møte med Ada Fatland fra Kai Hansen Trykkeri Nordberg 

25.11 Møte med Odd Arve Kvinnesland Hægebostad 

28.11 Møte med Randi Larsen, folkehelsekoordinator  Kvinesdal 

29.11 Møte med Olaf Landsverk og Lotti Løvhaug Nordberg 

29.11 Presentasjon fagforumsmøte Helsenettverk Lister Farsund 

29.11 Møte med Karl Igland, Alf Erik Martinsen, Jan Fredrik Sundt, 

Magne Flåten og Trond Rafoss 

Farsund 

05.12 Møte med Torleif Birkeland og Jan Aase Nordberg 
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07.12 Dialogmøte Barnevandrerstien Fylkeshuset Kristiansand 

12.12 Befaring med Magne Flåten tursti Nordberg Fort – Lista fyr Penne - Lista fyr 

12.12 Møte med Ann Helen og Hans Christian ang. geocaching Nordberg  

13.12 Infomøte om forvaltningsplaner for statlige sikrede områder Fylkeshuset Kristiansand 

20.12 Møte folkehelsekoordinator Randi Larsen Kvinesdal 

 

 


