VEDTEKTER FOR VALDRES FRILUFTSRÅD
§1 MEDLEMMER
Foruten medlemskommunene i Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) kan andre offentlige
myndigheter og organisasjoner som arbeider med friluftsoppgaver være medlemmer.
Regionstyret (RS) beslutter hvem som skal være medlemmer i Valdres Friluftsråd (VFR).
§ 2 FORMÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene og andre medlemmer fremme allsidig
og miljøvennlig friluftsliv i Valdres. Dette til beste for befolkningen og tilreisendes trivsel og
helse.
Friluftsrådet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre
fellesoppgaver.
Hovedoppgaver for VFR skal være relatert til helsefremmende-, holdningsskapende- og
aktivitetsfremmende tiltak. Drifts- og fysiske tiltak skal i utgangspunktet koordineres av
friluftsrådet sammen med aktuelle lag og organisasjoner
.
§ 3 ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er regionstyret og administrasjonen som står for den daglige
driften. RS er friluftsrådets høyeste myndighet.
Friluftsrådets virksomhet skal skilles fra RS øvrige virksomhet ved eget regnskap, årsmelding,
arbeidsplan, budsjett og møteprotokoller.
VFR er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.
§ 4 STYRET
Styret for VFR er identisk med styret for VNK, som er sammensatt av ordførere fra
medlemskommunene og 2 representanter fra Oppland fylkeskommune. Styreleder/nestleder i
VNK har også disse verv i VFR sitt styre.
Styret skal behandle følgende:
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne.
2. Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter.
3. Lede friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og
stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
§ 5 ADMINISTRASJON
Daglig leder for friluftsrådet skal iverksette styrets vedtak og sørge for friluftsrådets løpende
virksomhet. Administrasjonen kan være en del av administrasjonen for VNK.
§ 6 SAMARBEIDSGRUPPE
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den
enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider
med friluftsliv i den enkelte kommune. Styret kan også tilby friluftsorganisasjoner og andre
interesserte plass i samarbeidsgruppa.

Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for
samordning og erfaringsutveksling, Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret og kan
også delegeres myndighet fra styret – herunder behandling av saker av praktisk og
administrativ karakter.
§ 7 KONTINGENT
Medlemmene skal betale en årlig kontingent til friluftsrådet som fastsettes av styret.
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene kan bare gjøres av styret. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.
§ 9 UTMELDING OG OPPLØSNING
Medlemmene kan fritt melde seg ut av friluftsrådet. Når det gjelder medlemskommunene, må
kommunestyret gjøre vedtak om utmelding. Medlemskontingent skal betales for det året
utmeldingen blir gjort. Utmelding vil ha virkning tidligst påfølgende kalenderår.
Medlemskommuner som har meldt seg ut av friluftsrådet overtar da de oppgaver som
friluftsrådet måtte ha utført for kommunen. Dersom friluftsrådet skulle eie friluftsområder i en
kommune som melder seg ut av friluftsrådet, skal eiendommen overføres til vedkommende
kommune. Ut over dette har ikke kommuner som melder seg ut av friluftsrådet, krav på
eiendommer eller verdier.
Vedtak om oppløsning av friluftsrådet kan gjøres på styremøte, og krever 2/3 flertall. Ved
oppløsning av friluftsrådet overføres eiendommer som friluftsrådet eier til vedkommende
kommune, og alle oppgaver overtas av kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide
midler fordeles etter befolkningstall ved sist årsskifte.
§ 10 VOLDGIFT
Dersom det oppstår tvist mellom VNK og medlemmene eller mellom medlemmer om
forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht tvistemålsloven.
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