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Sak 2018/52: Møteplan 2019
Bakgrunn
Vedtektene innebærer at styret skal ha minst fire møter i året og at det skal være minst ett
møte i Rådgivende utvalg. Ut over det er det opp til styret å fastsette møteplanen.
Forvalters vurdering
Arbeidet med forvaltningsplanen har krevd en betydelig del av styrets møtetid i 2018. I 2019
vil antakelig situasjonen være at det foreligger en godkjent forvaltningsplan, og arbeidet vil i
større grad bli dreid over til en driftssituasjon, blant annet med gjennomføring av tiltak.
Parallelt med arbeidet i styret vil antakelig Samordningsgruppa for Jomfruland og Stråholmen
være i sving i 2019, og noen behov for avklaringer vil trolig bli dekket der.
Vurderingen er at fire styremøter i 2019 kan være tilstrekkelig, med to møter i første halvår
og to i andre halvår.
Første styremøte foreslås holdt torsdag 3. eller fredag 4. januar. Tidsfristen for å levere
søknader om tiltaksmidler for 2019 er 10. januar, og hvilke tiltak det skal søkes om midler til
bør behandles av styret.
Styret bes å vurdere om Rådgivende utvalg skal kalles inn fra kvelden 3. januar med
fellesmøte 4. januar, slik som i januar i år.
Styret bes også å vurdere om vararepresentantene bør inviteres til en av møtene, slik at de
blir oppdatert og fortsatt involvert.
Styret inviteres til å finne datoer og møtesteder.
Vedtak
Styret med varamedlemmer har fellesmøte med Rådgivende utvalg 3 – 4. januar på Kragerø
Resort, Stabbestad, med styremøte første dagen. Fellesmøtet bør være aktivt med
gruppearbeid om tema som besøkssenter nasjonalpark, fokus på marine problemstillinger og
tiltaksplanen for kommende år. Forvalter oppsummerer 2018 og presenterer funn i første
delrapport fra Nordlandsforskning. Rådgivende utvalg inviteres til en dagsamling på
Jomfruland seinere i 2019.
Styremøtene videre er fredagene 3. mai, 20. september og 22. november.
Det holdes åpent møte på Jomfruland i juli. Torstein Kiil avklarer om lørdag 20. juli passer i
forhold til jubileumsårsmøte i Stråholmen vel.

