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Referat fra møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 08.09.2015
Tid: 20:00 – 22:00
Sted: Bioforsk Nord Holt, Tromsø

Tilstede med stemmerett:
Ida Mari Emmely Hanssen, leder
Ivar Edvin Olsen, medlem
Gunn Elin Fedreheim, medlem
Jan Thomas Schwenke, medlem
Tilstede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Hugo Tingvoll, prosjektleder
Forfall:
Steinar Nordheim Storelv, medlem

Sak 21/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 22/15

Orienteringssaker

- Tur med fylkestinget 17. juni
Eivind deltok sammen med Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd på tur med
fylkestinget i Telegrafbukta i anledning Friluftslivets år (FÅ15). Det ble servert kaffe og lefser,
samt gjennomført aktivitet og vandring med innlagte spørsmål om friluftsliv, areal og folkehelse.
- Friluftssamling med Fylkeskommunen, 18.-19.juni
Eivind og Hugo deltok på fylkeskommunen sin samling på Finnsnes om spillemidler og FÅ15.
Eivind holdt innlegg om FÅ15, og Hugo har fulgt opp med en spørreundersøkelse til kommunene
om deres bruk av spillemidler til friluftsliv.

______________________________________________________________________________
FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer.
Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms,
KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, NordTroms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

- NIBIO
1. juli slo Bioforsk, Skog og Landskap og Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning seg
sammen til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Dette påvirker ikke FNF sine leiemuligheter
på Holt. Hvordan Holt-arealene disponeres på sikt er foreløpig uklart.
- Arbeidsgiveransvar FNF
Prosessen med en ny sentral arbeidsgiver for FNF-koordinatorene går videre. Det er mål om at alle
er ansatt i den nye FNF virksomheten fra nyttår. I løpet av høsten vil det bli samtaler mellom
ledelse og koordinator, samt komme forslag til kontrakt. 11 av koordinatorene, inkludert Eivind, er
med i Naturviterne som bistår i prosessen. Det presiseres at AUs rolle ikke skal svekkes.
- #nattinaturen 5.-6. sept.
Det ble gjennomført #nattinaturen i 14 av 24 kommuner i Troms. De fleste steder overnattet
politikere og det ble gjennomført bålsamtaler. Dette er bra. Det må evalueres hvordan
oppslutningen kan bli enda bedre dersom det er ønskelig med en gjentakelse.
- Friluftslivets uke 5. -13. sept.
Friluftslivets uke er i gang med nærmere 50 arrangement spredt rundt i hele fylket. #nattinaturen
var med å åpne uken. Det har vært annonser i alle aviser, men litt mindre forhåndsomtale enn
tidligere år. Statistikk over arrangementene er ikke klar.
- Barnas Matfestival 20.sept.
FNF Troms er sammen med 4H Troms, Troms Turlag, Naturvernforbundet m.fl. med å arrangere
Barnas matfestival på Holt 20.sept. Dette er en del av Smak-festivalen og Forskningsdagene, samt
at FÅ15 blir markert med mat på bål m.m.
- Sjumilsstegkonferansen FÅ-15-markering 7.okt.
FNF Troms er invitert av Fylkesmannen i Troms til å arrangere en markering av FÅ15 i
Telegrafbukta i forbindelse med Sjumilstegkonferansen. Konferansen omhandler barn og unges
oppvekstsvilkår i fylket. Troms Turlag, KFUK-KFUM-speiderne, Naturvernforbundet, 4H og
Ishavskysten friluftsråd er med på å lage camp, bål, servere og skape aktivitet / dialog.
- Friluftssamling Miljødirektoratet 2.nov.
FNF er invitert til årlig friluftssamling for fylkeskommuene, fylkesmennene og FNF i Trondheim.
- Avslutning FÅ15 1.-2.des.
Det avholdes erfaringskonferanse om FÅ15 i Oppdal 1.-2. desember.
- Status friluftsråd Sør-Troms
Ofoten friluftsråd hadde styremøte 8.9 hvor opptak av nye medlemskommuner i friluftsrådet var
hovedsak. Hugo har løpende dialog med Anne-Margrethe, samt Morten i FL. Det ligger an til at det
formelle opptaket av de nye medlemskommunene skjer i løpet av høsten.
- FNF-samling 31.aug. - 1.sept.
Hugo deltok på FNF-samlingen på Granavolden. Viktige tema var den nye organiseringen av FNF,
hvordan jobbe godt sammen i FNF, samt faglige tema som kartlegging og verdisetting av
friluftsområder, veileder for lokalt arbeid mot snøskuter, kommune- og fylkestingsvalget og FÅ15.
Vedtak: AU tar orienteringene til etterretning.
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Sak 23/15
Økonomi
Koordinator orienterte om innkomne tilskudd. Da Sør-Troms friluftsråd enda ikke er opprettet og
FNF Troms har jobbet med kommunene, har FNF fått støtte fra fylkeskommunen til å gjennomføre
noen prosjekter (friluftsskole, skilting- og merking, ordførerturer) gjennom friluftssamarbeidet i
Sør-Troms, som Hugo følger opp. FNF Troms har derfor fått noe mer midler enn budsjettert, men
mer vil også gå ut. Regnskapet var ikke klart fra regnskapsfører til møtet, men økonomien er stabil
og det er ikke ventet store avvik fra budsjettert balanse.
Sak 24/15
Revidert styringsdokument i FNF på høring
I anledning den nye organiseringen av arbeidsgiveransvaret i FNF, er revidert styringsdokument for
FNF på høring til 1. oktober. AU er opptatt av at endringene ikke svekker AUs / fylkets rolle i FNFsystemet. AU mener at dette er ivaretatt i revisjonen og har ingen ytterligere kommentarer.
Vedtak: AU samtykker til forslaget om revidert styringsdokument for drift av FNF.
Sak 25/15
Friluftslivets År 2015
To konkrete saker ble tatt opp.
Er det behov for en dagsamling i slutten av året hvor en evaluerer FÅ15, samt ser framover for hva
en vil ta med seg videre? Målgruppe er kommuner, organisasjoner, nasjonalparkforvaltere,
friluftsinteresserte m.m. Dette vil bli en oppfølging av møte på Bardufosstun om FÅ15 i september
2014. AU mener at dette er viktig og ber de ansatte følge opp.
Er det ønskelig med en «Friluftslivets ildsjelpris» i Troms? Målet er å hedre en person eller
organisasjon som har gjort en særlig innsats for friluftslivet. Dette vil forhåpentligvis også skape
blest i media og ekstra oppmerksomhet rundt friluftsliv. Dersom det er ønskelig med en slik pris bør
målsetningen være å ha den i minst en tiårsperiode. AU ser fordeler og ulemper med en slik pris. De
ønsker mer konkret informasjon om statutter og konkret gjennomføring. Hugo og Eivind følger opp
dette i samarbeid med friluftsrådene i fylket.
Vedtak: AU ønsker at det gjennomføres en dagsamling om FÅ15 i november, samt at det jobbes
videre med en konkretisering av Friluftslivets ildsjelpris i Troms før endelig vedtak gjøres.
Sak 26/15
Høringssaker
FNF Troms har jobbet med flere høringssaker den siste tiden. Dette har blant annet vært
kystsoneplan, kommuneplanens arealdel i flere kommuner, småkraftverk og vannforvaltning. FNF
har også vært med på befaring av flere vannkraftverk i Sørreisa og Karlsøy, samt flere ganger i
media. I høst ventes en småkraftpakke på 5 prosjekter i Bardu på høring, samt Regional plan for
friluftsliv, vilt og innlandsfisk. FNF følger opp disse.
AU ønsker at FNF Troms er tydeligere på å spesifisere i høringsuttalelsene om hvilke
organisasjoner som står bak, dette i tråd med styringsdokumentet. Det er ønskelig at det på slutten
av hver uttalelse står hvilke organisasjoner som støtter uttalelsen. AU mener det vil være
utfordrende å kreve aktiv tilslutning ved hver uttalelse, men at organisasjonene igjen gjøres tydelig
oppmerksomme på at dersom de ikke reserverer seg fra uttalelsen, vil de støtte den. AU mener at
FNF Troms utfører tidligere praksis ved å i hovedsak søke konsensus i de saker de engasjerer seg i.
Vedtak: AU ønsker at det på slutten av hver høringsuttalelse skal stå hvilke organisasjoner som
støtter uttalelsen, i tråd med styringsdokumentet.
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Sak 27/15
4-årig strategiplan fra 2016-2019
FNF Troms sin 4-årige strategiplan for 2012-2015 må rulleres på fellesmøtet i 2016. AU gikk
gjennom hovedpunktene og startet prosessen med hvilke strategier som skal ligge i bunn for neste
fireårsperiode. AU og ansatte jobber videre med planen fram til neste AU-møte. Ansatte kommer
med konkrete forslag til endringer, som så diskuteres.
Vedtak: Det skal foreligge et konkret forslag til 4-årig strategiplan 2016 – 2019 til neste AU-møte.
Sak 28/15
Eventuelt
FNF Troms fikk forespørsel om å delta i et bærprosjekt i regi av NIBIO. Målet er å hjelpe firmaer
til å bli mer effektive til bærplukking i utmarksarealer, til kommersielle formål. Prosjektet foreslo å
gi turgåere pengepremie for å oppgi koordinatene for gode bærplasser i fjellet. AU reagerer på
prosjektet og mener dette ikke er forenelig med FNF sitt formål som bærere av allemannsretten. AU
ønsker heller at det jobbes videre med prosjektet utogplukk, som har som formål å stimulere til flere
bærplukkere i marka.
Vedtak: AU ønsker ikke at FNF Troms går inn i prosjektet.

Neste AU-møte er satt til tirsdag 17. november på Holt.
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