Vil du arbejde for at sikre roningens fremtid i Danmark?

Så er du måske en af DFfRs nye repræsentanter i Friluftsrådet! Friluftsrådet er en paraplyorganisation for
over 90 organisationer - blandt andet Dansk Forening for Rosport
Friluftsrådet arbejder for at skabe bedre rammer og muligheder for friluftslivet, både i byen, på landet og i
resten af vores fælles natur. Hvis du har lyst til at være med i arbejdet for et bedre friluftsliv og dermed gode
forhold for roere, i din kommune, så kan du lade dig udpege som repræsentant for DFfR og være aktiv i en
af Friluftsrådets kredsbestyrelser eller netværk.
Kredsenes fokusområder og arbejde
Arbejdet i Friluftsrådets kredse har en lang række fokusområder bl.a. adgang og muligheder for organiseret
friluftsliv, natur- og friluftsformidling, friluftsstrategier og værdier, sundhed og velfærd, naturvejledning,
natursyn, etablering af friluftsfaciliteter, skovrejsning, forvaltning af grønne områder og det åbne land.
Kredsene støtter desuden Friluftsrådets arbejde med Blå Flag, Grønt Flag og Grønne Spirer, naturparker,
nationalparker, placering og etablering af stier, høringer, politikudviklinger og meget mere.
I kredsbestyrelsesarbejdet varetages alle medlemsorganisationers og de uorganiseredes interesser. Det er
her du har mulighed for at arbejde for sikre at roningen har mulighed for at foregå i skønne omgivelser med
respekt for naturen omkring os.
Vær med i arbejdet
Som aktiv i Friluftsrådet, har du mulighed for at få indflydelse på både store og små emner, på kort- og
langsigtede aktiviteter, på lokal og national friluftspolitik.
Du vil også være med til at præge en organisation, der siden 1942 har arbejdet for, at naturen er for alle og
hører til vores fælles værdier.
Hvordan gør du og hvad sker der så?
For at blive kredsrepræsentant skal du henvende dig hos DFfR på dffr@roning.dk eller ringe direkte til
Anders Tranberg Andreasen på 22665226. Hvis du spørgsmål til arbejdet som DFfRs repræsentant i
Friluftrådet kan du også henvende dig til formand for miljøudvalget Erik Trøigaard på erik@troigaard.dk
DFfR indstiller dig herefter til kredsrepræsentant og giver Friluftsrådet besked. Herefter vil du modtage et
velkomstbrev med flere informationer om Friluftsrådet. Senere vil du blive indkaldt til
kredsrepræsentantskabsmøde, hvor der vælges medlemmer til den lokale kredsbestyrelse. Der er 23 kredse
på landsplan.

Du vil også blive indbudt til friluftspolitiske sommermøder og eventuelt få tilbud om at deltage i netværk.
Medlemmer af kredsbestyrelserne vil desuden blive tilbudt introduktionsforløb, temadage og faglige
inspirationsmøder inden for Friluftsrådets fokusområder.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Kredssektionen i Friluftsrådets sekretariat på telefon 3379 0079 eller
på kreds@friluftsraadet.dk.

