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Referat fra møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 17.11.2015
Tid: 20:00 – 22:00
Sted: Bioforsk Nord Holt, Tromsø

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

Sak 29/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 30/15

Orienteringssaker
- Sjumilsstegkonferansen FÅ-15-markering 7.10
- Styringsgruppemøte krigsminnelandskap i Troms 26.10
- Referansegruppe maritimt vern av Rystraumen 26.10
- Kurs om sosiale medier 29.10
- Friluftsamling Miljødirektoratet 2.11
- Erfaringssamling Bardufosstun 19.11
- Møte: Hvilken framtid har havbruk og fiskeriene i nord? 21.11
- Samling på Sommarøy 27.-28.11
- Avslutning FÅ15 1.-2.des.
- Klimatoppmøte i Nordens Paris 3.des
- Dagsamling i Skulsfjord med friluftsråd og fylkeskommunen 10.12
- Friluftslivets ildsjelpris
______________________________________________________________________________
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 31/15
Økonomi
Koordinator orienterte om regnskapet per 31.10.15. Den økonomiske situasjonen er
tilfredsstillende. FNF Troms har hatt større inntekter og utgifter enn budsjettert, noe som reflekterer
tilsagn på mange prosjektsøknader og et høyt aktivitetsnivå. Budsjettet for 2015 åpnet for et
underskudd på ca. 120 000. Basert på kommende tall for de siste to månedene av 2015 ligger FNF
an til å gå omtrentlig i null.
AU drøftet ønsket aktivitet og budsjett for 2016. Det er ønskelig å opprettholde det gode momentet
fra Friluftslivets år, at prosjekter kan videreføres, tråder samles og at arbeidet med areal – aktivitet
og friluftsløft for fylket videreutvikles. For å ivareta dette mener AU det er viktig at FNF Troms
holder trykket opp med 150 % stillingsandel og at prosjektleder-stillingen til Hugo Tingvoll
videreføres ut 2016. Budsjettet for 2016 reflekterer AUs ønsker om aktivitet og viser en satsing av
egenkapital på ca. kr 140 000. Dette er innenfor FNF Troms sin økonomiske kapasitet.
Vedtak: AU tar regnskapet til orientering og ivaretar i budsjettet for 2016 prosjektlederstillingen i
FNF Troms for videreutvikling og økt aktivitet.
Sak 32/15
Lønnsjustering
Spørsmål omkring lønn, arbeidsvilkår og virksomhetsoverdragelse ble diskutert. AU mener at det
på bakgrunn av resultater, erfaring, utdanning, sammenligning med lønnsnivået til de andre
koordinatorene i FNF m.m., ville være naturlig med en betydelig lønnsjustering for de ansatte i FNF
Troms. Da situasjonen er slik at virksomhetsoverdragelsen, med tilbud om nye arbeidsavtaler, er
ventet om kort tid, ønsker AU å signalisere sine synspunkter inn i prosessen. AU har et ønske om at
en oppjustering av lønnen ivaretas gjennom virksomhetsoverdragelsen og ny arbeidsavtale.
Vedtak: AU støtter en oppjustering av lønn for de ansatte i FNF Troms gjennom de kommende
prosessene med virksomhetsoverdragelsen og ny arbeidsavtale.
Sak 33/15
Erklæring om tilslutning til FNF nasjonalt
AU diskuterte spørsmål rundt «erklæring om tilslutning til FNF nasjonalt», basert på e-post fra FNF
sentralt 29. oktober. Koordinator orienterte AU og sendte inn signert erklæring kort tid etter eposten kom. Ved nærmere ettersyn ser vi at denne erklæringen krever et skriftlig AU-vedtak, og
spørsmålet ble derfor tatt opp på møtet. Erklæringen kan sees på som en naturlig del av
virksomhetsoverdragelsen, men det ble også poengtert at saken gjerne kunne vært bedre opplyst.
Det gjelder også erklæringsskjemaet, som er svært enkelt. Her kunne det gjerne stått kort om
konsekvenser og bindinger. AU i Troms ønsker nærmere informasjon, samt bekreftelse fra
nåværende arbeidsgiver 4H Norge før de signerer erklæringen.
Vedtak: AU ønsker mer informasjon, samt bekreftelse fra nåværende arbeidsgiver 4H Norge før de
signerer erklæringen.
Sak 34/15
Forespørsel om støtte til klimakrav
Framtiden i våre hender Nord med samarbeidspartnere arrangerer en klimamarsj i Tromsø lørdag
28. november. I denne forbindelse har de tre krav til norske myndigheter. Fivh forespurte FNF om
vi ville slutte opp om kravene. AU diskuterte dette og mente det var best om vi sendte
oppfordringen/forespørselen videre til hver enkelt organisasjon i FNF og be dem bekrefte direkte til
Fivh om de ønsker å tilslutte seg. FNF Troms samarbeider med Fivh og Natuvernforbundet om
«Klimatoppmøtet i Nordens Paris» 3. desember.
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Vedtak: FNF sender forespørselen videre til hver enkelt av FNF stilsluttede organisasjoner.
Sak 35/15
Motorferdsel
I lys av lovendringen om fornøyelseskjøring med snøskuter kan en vente mange saker i Troms i
tiden framover. FNF har fått forespørsel fra en kommune som forhører seg om muligheten for å
legge en løype gjennom et svært viktig friluftsområdet (kategori A). FNF kjenner til at i Stortings
prop 35L oppfordres kommunene å ta et spesielt hensyn til friluftslivet og at snøscooterløypene
ikke bør legges i spesielt viktige eller viktige friluftslivsområder jf kartleggingen. FNF går i kontakt
med kommunen. AU mener det er viktig å utfordringene med motorferdsel på en god og
kunnskapsbasert måte i dialog med kommunene. En må også se på hvilke avbøtende tiltak som er
mulig å gjøre i aktuelle tilfeller, samt at det er viktig å informere/aktivere de lokale foreningene. AU
ønsker at det settes av mer tid i FNF Troms til å diskutere og heve kunnskapen i sakene om
motorferdsel og etablering av løyper for fornøyelseskjøring. De foreslår at det kan være tema på
fellesmøtet i 2016, samt at FNF arrangerer et seminar for organisasjonene om tematikken.
Vedtak: FNF følger opp sakene med motorferdsel og ønsker å ha et fokus på kompetanseheving
innenfor dette feltet i 2016.
Sak 36/15
Høringssaker
FNF Troms har i samarbeid med organisasjonene gitt innspill til Regional klima- og energistrategi i
Troms, og følger opp dette med «Klimatoppmøtet» 3. desember. Arealplanene til Kåfjord og
Kvænangen er ute på høring til slutten av november. En småkraftpakke i Bardu med 5 prosjekter, er
på høring med frist i starten av januar. FNF er i kontakt med flere involverte i disse sakene.
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk kommer på høring i desember. FNF har vært mye
involvert tidlig i prosessen og følger opp videre. FNF har gitt innspill til kystsoneplanene og følger
opp prosessene framover.
Vedtak: FNF Troms involverer seg i areal- og plansakene i samarbeid med organisasjonene.
Sak 37/15
4-årig strategiplan fra 2016-2019
FNF Troms sin 4-årige strategiplan for 2012-2015 skal rulleres på fellesmøtet i 2016. AU har startet
prosessen med hvilke strategier som skal ligge i bunn for neste fireårsperiode. Den grunnleggende
oppbygningen av planen, samt flere av punktene videreføres. Enkelte oppnådde målsetninger og
tiltak erstattes med nye satsingsområder. AU og ansatte jobber videre med planen fram til neste
AU-møte. Etter dette er den klar for å sendes ut som saksdokument til fellesmøtet hvor det gjøres
vedtak.
Vedtak: AUs forslag til 4-årig strategiplan 2016 – 2019 for FNF Troms skal vedtas neste AU-møte.
Sak 38/15
Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.

3

