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Referat fra møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 15.01.2015
Tid: 16:30 – 19:30
Sted: Bioforsk Nord Holt, Tromsø
Til stede med stemmerett:
Per-Arne Slettmo, leder
Stein-Ole Sommerseth, medlem
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Jan Thomas Schwenke, medlem
Alf Brustad, 2. vara
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Hugo Tingvoll, prosjektleder
Forfall:
Gunn Elin Fedreheim, medlem

Sak 01/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 02/15

Orienteringssaker

- Status friluftsrådsarbeid
Arbeidet i Nord-Troms er godt i gang. Hugo er engasjert som daglig leder i 60 % ut 2015.
Aktiviteten er allerede stor, friluftsrådet har mange følgere på facebook og søknader til 2015prosjekter er sendt inn. Arbeidet med å få Sør-Troms kommunene med i friluftsråd fortsetter i
2015, med mål om å ha alle med i løpet av året.
- Åpningen av Friluftslivets år 13. januar
Åpningen av Friluftslivets år i Troms var en suksess. Det var åpningsarrangement i alle kommuner
i fylket, i alt 40 stykker (selv om noen måtte utsettes grunnet mye vær). Det som har kommet av
meldinger så langt har vært meget positivt. Åpningsarrangementene i Tromsø gikk bra og Bent
Høie åpnet FÅ15 utenfor Domkirka. Eventyrstien til Troms Turlag var det mest besøkte
arrangementet med godt over 300 personer. Innlegget om FÅ15 til ordførere og rådmenn på
Januarkonferansen til fylkesmannen fikk gode tilbakemeldinger. 4H Troms og Troms Turlag hjalp
til med å servere bålkaffe. 9 ordførere og 5 rådmenn sov ute oppe ved Prestvannet. Speiderne
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serverte dessert og bålkaffe og arbeidsprosjektet «Slottet» gjorde en strålende innsats med å rigge
campområdet. Dagen fikk relativt god pressedekning rundt i fylket, og det virket som at folk var
godt fornøyd. Det var et meget bra samarbeid mellom FNF Troms, friluftsrådene og Troms
fylkeskommnue. AU mener det er viktig å bruke det gode momentet fra åpningen videre.
- Forskning i Friluft 27. – 28. januar
Hugo deltar på konferansen «Forskning i Friluft» på Lillehammer.
- Eivind holder innlegg på fellesmøtet til FNF Buskerud 3. mars
Eivind har blitt invitert til å holde et innlegg i forkant av fellesmøtet til FNF Buskerud 3. mars.
Møtet avholdes i Drammen. De ønsker å høre hvordan vi har jobbet i Troms de siste årene, og
hvordan vi fått til et sterkt friluftssamarbeid i fylket.
- STI-konferanse 17. – 18. mars
FL og DNT inviterer til konferanse om stien på Fornebu 17. – 18. mars. Stien er et av
fokusområdene i FÅ15. Målet er å se på stiens faggrunnlag gjennom tilrettelegging og
naturopplevelser, stien som aktivitets- og opplevelsesarena, og stien i jus og plan, samt
virkemidler. FNF Troms vil delta her.
- FNF-samling 18. – 19. mars
Vårens FNF samling legges i tilknytning til STI-konferansen. FNF Troms vil delta. AUmedlemmer inviteres også til å delta, dersom det skulle være interesse.
Vedtak: AU tar orienteringene til etterretning.
Sak 03/15
Regnskap 2014
Den økonomiske situasjonen til FNF Troms er tilfredsstillende. Med kun 2-3 gjenstående billag før
regnskapet endelig er ferdigstilt, ser resultatet for 2014 ut til å få et årsresultat på ca. kr. 200.000.
Årsaken kan delvis forklares av ekstra prosjektmidler (arbeidet med å få flere kommuner med i
frluftsråd, Klart det går-kurs og Dine 30), mva-refusjon, og at Troms fylkeskommune på slutten av
året ga en gledelig tilleggsbevilgning på kr. 100000 avsatt til arbeidet med Friluftslivets år. MVArefusjonen fra Norsk friluftsliv blir muligens trukket fra driftstilskuddet for 2015, da de vanligvis
benytter denne summen til å drifte FNF sentralt. Troms fylkeskommune har overført kr 299000,som skal utbetales Balsfjord Turlag og Karlsøy JFF når de har gjennomført tiltak i forbindelse med
skilting- og merkeprosjektet til fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen. Regnskapsfører mener
dette er en grei løsning. AU ber administrasjonen dobbeltsjekke dette. De utrykker ønske om at
posten på regnskapet skifter navn til «bevilgede ubenyttede midler». Balansen ser ut til å ligge
rundt kr. 600000. AU ønsker å satse deler av egenkapitalen i 2015 for å få ytterligere aktivitet i
Friluftslivets år.
Med dette gode økonomiske utgangspunktet ønsker AU å øke aktiviteten ytterligere i 2015.
Vedtak: Regnskap 2014 godkjennes for utsending til fellesmøtet, med de endringer og siste bilag
som kom fram på møtet.
Sak 04/15
Årsmelding 2014
Årsmelding og arbeidsutvalgets årsberetning ble gjennomgått. Beretningene vitner om at året har
vært aktivt og at FNF Troms har oppnådd gode resultater. AU er tilfreds med aktiviteten.
Samarbeidet med KS bes om å inkluderes, eller ingen bemerkninger.

2

Vedtak: Årsmelding og arbeidsutvalgets årsberetning 2014 godkjennes for utsending til
fellesmøtet.

Sak 05/15
Arbeidsplan 2015
Arbeidsplanen ble grundig gjennomgått på forrige AU-møte og ble benyttet som grunnlag for
søknad til Norsk Friluftsliv. Det har ikke kommet nye tiltak siden sist, og AU er fornøyd med
planens innhold.
Vedtak: Arbeidsplan 2015 godkjennes for utsending til fellesmøtet.
Sak 06/15
4-årig strategiplan 2012 - 2015
Den 4-årige strategiplanen ble revidert under fjorårets fellesmøte. AU mener at denne fremdeles er
så aktuell at det ikke er nødvendig å gjøre endringer ved kommende fellesmøte. I løpet av året må
AU utarbeide forslag til en ny fireårsplan 2016 – 2019. Denne må vedtas på fellesmøtet i 2016.
Vedtak: AU mener det ikke er nødvendig med endringer i den 4-årige strategiplanen.
Sak 07/15
Friluftslivets År 2015
FNF Troms ønsker å spille en aktiv rolle i Friluftslivets år 2015. Vi har etablert et godt samarbeid
med friluftsrådene og fylkeskommunen, noe som har ført til at vi har kommet veldig godt i gang –
ledende i landet. Det er et ønske om å også jobbe enda tettere inn på organisasjonene og være et
godt verktøy for dem. Hva trenger de i løpet av året. AU ønsker også at FNF Troms kan tilby
ekstramidler til organisasjonene i løpet av året – for å stimulere til ytterligere aktivitet. FNF Troms
har en ambisjon om at Troms skal bli årets Friluftslivets år fylket. Vi vil følge opp den vellykkede
åpningen og det eksisterende samarbeidet.
Det ble fremmet forslag om at 17. mai kunne være en fin anledning for å markere FÅ15.
Generalsekretæren i 17. mai-komiteen i Tromsø er interessert i et samarbeid. AU synes dette er en
meget god ide, og FNF følger opp initiativet.
Vedtak: AU ønsker at FNF Troms skal bidra aktivt til at Troms blir et ledende Friluftslivets år
fylke.
Sak 08/15
Budsjett 2015
AU ønsker at budsjettet gjenspeiler den friske satsingen i arbeidsplanen og budsjetterer med 1,5
årsverk for 2015. Målet er at Friluftslivets år skal bli særlig godt ivaretatt. Vi skal gjennomføre
våre vanlige arbeidsoppgaver i kontekst av FÅ15, samt gjennomføre noen nye tiltak. AU ønsker
også ekstra aktivitetsmidler til organisasjonene for å stimulere ytterligere aktivitet. Satsingen fører
til et budsjettert underskudd på kr. 105000, fra en egenkapital på i underkant av kr. 600000. AU ser
ikke bort i fra at en slik satsing også kan utløse midler vi ikke har tatt høyde for i dag. AU lufter
også muligheten for å engasjere flere ansatte i et begrenset tidsrom for å skape ekstra aktivitet i
Friluftslivets år.
FNF Troms har søkt fylkeskommunen om midler til Friluftslivets år (åpningsarrangement og andre
arrangement i løpet av året), Friluftslivets uke og en kompetansehevende kursserie
(organisasjonsutvikling, bruka av media og aktivitetsledelse).
Vedtak: Budsjettet godkjennes for utsending til fellesmøtet.
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Sak 37/14
Høringssaker
Koordinator orienterte om Rieppi vindkraftverk som organisasjonene har gitt en uttalelse til. Den
siste aktuelle høringen før jul er vannforvaltningsplanen i Troms, med høringsfrist 31.12.2014.
Dette vil FNF Troms ved koordinator følge opp.
Vedtak: Koordinator følger opp vannforvaltningsplanen i Troms.
Sak 09/15
Fellesmøte 19. februar 2015
Fellesmøtet gjennomføres 19. februar på Bioforsk Holt i Tromsø, fra kl. 17:00 – 20:30. Det blir
servering og et inspirerende tiltak før de ordinære fellesmøtesakene. Saksliste ble gjennomgått, og
fellesmøtedokument godkjent. Invitasjon sendes ut og valgkomite settes i gang. I AU er leder PerArne Slettmo på valg, samt medlemmene Jan Thomas Schwenke og Stein-Ole Sommerseth. SteinOle meldte at han ikke stiller til gjenvalg, men at han vil forsøke å finne noen andre i NJFF som
kan foreslås for valgkomiteen. Asbjørg Fyhn er leder av valgkomiteen. Administrasjonen sender
forespørsel til alle 13 FNF organisasjoner om det er noen av dem som ønsker å stille med
kandidater til valget.
Det er et mål å få alle 13 tilsluttede organisasjonene med på fellesmøtet. For å oppnå dette må vi
gjøre noe attraktivt i starten før årsmøtesakene. I tillegg til servering ble det luftet ulike ideer som å
ha fokus på FÅ15, hvor mye midler trenger din organisasjon for å gjennomføre et aktivt FÅ15,
bildeserie med musikk, inspirasjonsinnlegg av Ishavskysten friluftsråd m.m. Eivind og Hugo følger
opp dette og finner en snarlig løsning.
Vedtak: Det skal jobbes for å få best mulig oppmøte på fellesmøtet 19. februar.
Sak 10/15
Høringssaker
Det ligger en småkraftpakke for Senja ute på høring med frist 2.3. Organisasjonene er informert og
koordinator starter arbeidet med forslag til uttalelse og å hente inn informasjon om områdene.
Samfunnsdelen i Målselv kommune er på høring til 8. februar. Gjerdelva kraftverk i Lyngen
kommune, som FNF Troms har fulgt opp både gjennom høring og befaring, har fått tildelt
konsesjon av NVE. NNV Troms ønsker at vi påklager vedtaket til OED.
Vedtak: Koordinator følger opp høringssakene.
Sak 11/15
Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.

Referent:
Eivind Høstmark Borge
16. januar 2015
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