forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

Referat fra styremøte i FNF Troms
Dato: Tirsdag 12.04.2016
Tid: 16:30 – 19:00
Sted: NIBIO Holt, Tromsø

Tilstede med stemmerett:
Ida Mari Emmely Hanssen, leder
Ivar Edvin Olsen, medlem
Anton Hauan, medlem
Halldis Valestrand, medlem
Alf Brustad, vara
Svein Gunnar Karlstrøm, vara
Tilstede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Hugo Tingvoll, prosjektleder
Forfall:
Jan Thomas Schwenke, medlem

Møtet startet med at rådgiver for friluftsliv i Troms fylkeskommune, Toril Skoglund, informerte om
den nye regionale planen for friluftsliv, vilt og innlandsfisk, samt for status for ulike
tilskuddsordninger for friluftsliv.

Sak 11/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 12/16

Orienteringssaker
- Årsmøte FNF-Vestfold 7.03
- Årsmøte NNV Troms 13.03
- Fylkestinget vedtak Regional plan for friluftsliv 17.03
- FNF nasjonalt
- FNF-samling med SRN-seminar 28.-29.04
- Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 12.05
- Facebook-kurs Harstad i mai
______________________________________________________________________________
FNF Troms, Holtvegen 66, 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.

-

Samling FNF, friluftsrådene og fylkeskommunene i mai
Krigsminnestyremøte 1.-2.06
Landskonferanse friluftsliv 6.-8.06
Frokostmøter og miljøkvelder
Forskningsprosjekt på Senja om tilrettelegging, friluftsliv, reiseliv og slitasje
Avfallskonferanse fra Remiks 4.-12. juni
Kurs i tilskuddsportalen.no i Lenvik i uke 16.

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.
Sak 13/16
Økonomi
Koordinator orienterte om økonomien. 1. kvartal 2016 har medført et forbruk på ca. kr. 125.000,-.
Dette gjelder hovedsakelig lønn, reise, husleie og møter, noe som er godt innenfor budsjettet. Det er
forventet noe høyere forbruk framover ved gjennomføring av ulike prosjekter. FNF venter svar fra
fylkeskommunen på en rekke søknader. Fordelte tilskudd er forventet i løpet av april. Hva gjelder
økonomistatus og fordelinger fra FNF nasjonalt forventes nærmere avklaringer på den nasjonale
samlingen i slutten av april.
Vedtak: Styret tar økonomistausen til etterretning.
Sak 14/16
Kahoot og allemannsretten
Hugo Tingvoll presenterte den digitale, spillbaserte læringsplattformen Kahoot. Plattformen gir
muligheten til å sette opp spill/konkurranser basert på ønskede tema hvor deltakerne svarer ved
hjelp av sine smarttelefoner/PC`er. Dette kan være en aktuell måte å engasjere barn og unge,
deltakere i lag og foreninger o.l. i ulike tema. Styret fikk prøve en testversjon hvor allemannsretten
var tema. Styret ønsker særlig bevissthet og oppfølging av allemannsretten og
strandsoneproblematikk når vi begynner å nærme oss vår og sommer.
Vedtak: Styret tar Kohoot-mulighetene til orientering og ønsker et særlig fokus på allemannsrett og
strandsoneproblematikk i tiden framover.
Sak 15/16
Prosjekt om integrering gjennom friluftsliv
Det ble på årsmøtet bestemt at FNF skal forsøke å ta en koordinerende rolle for å bidra til økt
integrering gjennom friluftsliv. FNF Troms har søkt midler til integrering for flyktninger på
asylmottak, samt av fremmedkulturelle, hos henholdsvis IMDi og SNN-fondet. Det er forventet
svar i løpet av våren. FNF har vært i kontakt med flere organisasjoner som er interesserte i å bidra,
samt fått en del medieoppmerksomhet. Styret foreslår at FNF nå kontakter mottakene for å orientere
om prosjektet og kartlegge behov, for så å finne de aktuelle lag og foreninger i nærheten som har
ønske om å bidra. De ulike, egnede tilbudene fra organisasjonene må identifiseres. Det kom forslag
om å starte med en bli-kjent-runde på mottakene for så å invitere ut til lavterskel, bynære
(mottaksnære) friluftsaktiviteter. Gjerne at flere organisasjoner samarbeider. Det er viktig å bygge
ned trusler og introdusere det enkle friluftslivet. Organisasjonene ønsker primært å inkludere
gjennom eksisterende aktivitet og arrangement. Midler til busstransport, servering, utstyr o.l. vil
være nødvendig å få støtte til. Det er ønske fra styret om at det lages en lite «oppskriftshefte» med
tips og tidligere erfaringer på feltet i Troms. Gunn Elin Fedreheim deltar sannsynligvis på
samlingen «Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv» 12. mai, og styret ønsker at vi kan få ta del
i erfaringene derifra.
Vedtak: Styret ønsker at prosjektet «integrering gjennom friluftsliv» følges opp videre.
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Sak 16/16
Klubb- og organisasjonsutvikling
Hugo orienterte om mulighetene for at FNF kan bidra til organisasjonsutviklingskurs for
medlemsorganisasjonene. Han har tidligere jobbet opp mot 4H, Troms Turlag og Troms
fylkeskystlag. FNF kan tilby et kurs hvor en samler ressurspersonene i organisasjonen for å
identifisere hvordan organisasjonene vil utvikle seg videre, sette konkrete mål og oppgaver, samt å
ta en evalueringssamling etter noen måneder. Styret mener organisasjonsutvikling er en fornuftig
bruk av FNFs ressurser og støtter videre jobbing med feltet. Både Naturvernforbundet, Framtiden i
våre hender og KFUK/KFUM-speideren uttrykker interesse og skal undersøke nærmere om det er
aktuelt i deres organisasjoner.
Vedtak: Styret ønsker at FNF skal fortsette å tilby organisasjonsutviklingskurs for organisasjonene.
Sak 17/16
Høringssaker
FNF Troms har den siste tiden jobbet mye med innspill til omfattende vannkraftutbygginger i
Storfjord kommune. Kommunene er allerede sterkt preget av kraftutbygginger og flere av de nye
forslagene vil få alvorlige konsekvenser for naturmangfold, fiske, friluftsliv og reindrift, særlig sett
i lys av samlet belastning. Vi har hatt særlig samarbeid med Naturvernforbundet, Jeger og Fisk,
Troms Turlag, samt Ishavskysten friluftsråd. Naturvernforbundet gir uttrykk for at de ønsker å følge
opp sakene nærmere ved å jobbe opp mot NVE. Befaringer er ventet sommer 2016. FNF jobber
med kommunedelplaner for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, samt arealplaner. Av kraftsaker er
Reinelva i Lyngen kommune nå på høring, samt 10 småkraftverk i Sør-Troms med frist 20. mai.
Reguleringsplanen for Folkeparken i Tromsø skal også følges opp, samt at FNF sammen med andre
organisasjoner er invitert med inn i et eget markaråd for Tromsømarka.
Vedtak: FNF Troms følger opp areal- og plansakene i samarbeid med organisasjonene.
Sak 18/16
Eventuelt
Det kom ønske om at oppdatert adresseliste for det nye styret må sendes ut, samt at det kan
opprettes en felles dropbox-løsning for styret og administrasjonen som kan inneholde relevante
dokumenter (høringsuttalelser, møtereferat m.m.).
Vedtak: Koordinator følger opp overnevnte ønsker.

Referent:
Eivind Høstmark Borge
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