forum for
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Referat fra møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 11.03.2015
Tid: 16:45 – 19:00
Sted: Bioforsk Nord Holt, Tromsø
Til stede med stemmerett:
Ida Mari Emmely Hanssen, medlem
Ivar Edvin Olsen, medlem
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Randi Sælebakke, 2. vara
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Hugo Tingvoll, prosjektleder
Forfall:
Gunn Elin Fedreheim, medlem
Jan Thomas Schwenke, medlem

Sak 12/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 13/15

Orienteringssaker
- Status friluftsrådsarbeid i Sør-Troms
- Innlegg på årsmøtet til NJFF-Troms, 28. februar
- Innlegg på fellesmøtet til FNF Buskerud, 3. mars
- Tildelingsmøte turskiltprosjektet, 6. mars
- Møte om Friluftslivets år på Vollan, 11. mars
- STI-konferanse 17. – 18. mars
- FNF-samling 18. – 19. mars
- Styringsgruppemøte krigsminner og friluftsliv, 27. mars
- Møte mellom FNF, fylkeskommunen og friluftsrådene i Skulsfjorden, 13.-14.04
- Earth day, samarbeid om markering på Holt gjennom «Frisk Pust Tromsø»,
26.04
- FÅ15-markering i Tromsø 17. mai?
- Landskonferansen i friluftsliv, Mo i Rana, 4. – 5. juni
- Landsmøte DNT, Harstad, 4. – 6. juni
______________________________________________________________________________
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.

Vedtak: AU tar orienteringene til etterretning.
Sak 14/15
Konstituering
Arbeidsutvalget (AU) ble valgt under fellesmøtet 19.02.2015. Konstituering ble gjennomført under
AU-møte 11.03.2015 ved å bli enige om ny leder for AU.
Vedtak: AU konstitueres med Ida Mari Emmely Hanssen, fra Troms Krets av Norges KFUKKFUM speidere, som ny leder.
Sak 15/15
Økonomi
Regnskap for første kvartal er ikke klart, samt at det ikke har kommet tilbakemeldinger på driftsog prosjektsøknader. Vi forventer svar på søknader i løpet av april / mai. Den økonomiske
situasjonen er tilfredsstillende og FNF forholder seg til budsjettet vedtatt av fellesmøtet.
Vedtak: AU jobber videre ut fra budsjettet vedtatt av fellesmøtet.
Sak 16/15
Høringssaker – kystsoneplan Tromsøregionen og privatisering av Statskog
FNF Troms har skrevet høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen. Dette
er gjort i særlig samarbeid med NJFF-Troms. Naturvernforbundet i Troms og Troms Turlag har
sendt egne innspill om saken. FNF Troms vil samarbeide med FNF Nordland om å gi en uttalelse
til Landbruks- og matdepartementet angående privatisering av Statskog. Vi har fått tilbakemelding
fra flere organisasjoner om at dette er ønskelig, samt at Troms og Nordland er de to fylkene med
mest Statskoggrunn. Koordinatorene i de to fylkene samarbeider om et forslag til fellesuttalelse.
Vedtak: FNF Troms fortsetter samarbeidet med FNF Nordland om en uttalelse til Landbruks- og
matdepartementet angående privatisering av Statskog.
Sak 17/15
Friluftslivets år 2015
I Troms samarbeider FNF, friluftsrådene og fylkeskommunen godt om FÅ15. Partene
gjennomførte arbeidsmøte på Vollan 11. mars, og det er laget en plan for gjennomføring av FÅ15 i
Troms med 17 punkter. Denne planen gås gjennom med AU. AU er positive til tiltakene og ønsker
at administrasjonen følger opp arbeidet med et FÅ15 løft for Troms.
Vedtak: AU ønsker at FNF Troms fortsatt skal bidra aktivt til at Troms blir et ledende Friluftslivets
år fylke.
Sak 18/15
Kommune- og fylkestingsvalg
Det gjennomføres kommune- og fylkestingsvalg i 2015. FNF Troms har som tradisjon å sette natur
og friluftsliv på dagsorden i denne sammenheng. Det antas at Norsk Friluftsliv utarbeider en
spørreundersøkelse om natur- og friluftslivstema som FNF vil sende rundt til listetoppene i de ulike
politiske partiene. FNF ønsker også å gjennomføre friluftspolitiske debatter og markeringer i
forbindelse med Friluftslivets uke. Det er et mål om å gjennomføre bålsamtaler i flest mulige
fylker. Hovedformålet skal ikke være knyttet til valget, men det kan likevel brukes som arena for å
ta opp aktuelle tema i kommunene. Fylkestingets tur kan også knyttes opp mot valget.
Vedtak: FNF Troms skal jobbe aktivt for å sette natur- og friluftspolitiske perspektiv på dagsorden
før valget.
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Sak 19/15
Sentral ansettelse i FNF
Alt tyder på at det opprettes en egen virksomhet under Norsk Friluftsliv som overtar det
administrative arbeidsgiveransvaret for FNF-koordinatorene. Det vil ansettes en ny person,
lokalisert sammen med Norsk Friluftsliv, som vil ha det administrative ansvaret med å følge opp
koordinatorene. Det er forventet at virksomheten stiftes i mai og at virksomhetsoverdragelse skal
skje 01.01.2016. Organiseringen av FNF vil være et viktig tema på kommende FNF-samling 18.19. mars.
Vedtak: Koordinator og Steinar Storelv følger opp saken videre på kommende FNF-samling.
Sak 20/15
Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.

Referent:
Eivind Høstmark Borge
23. mars 2015
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