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Referat styremøte i FNF Troms
Dato: 24.01.2017
Tid: 17:30 – 20:00
Sted: NIBIO Holt, Tromsø

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

Sak 01/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 02/17

Orienteringssaker
- Ut og plukk
- Møte med Skoelvas venner om småkraft, 23. jan.
- Introstart tur Tromsdalen 26. jan.
- Møte om Friluftslivets uke i Oslo, 27. jan.
- Miljømila, 7.-8. feb.
- Klimaseminar, 9. feb.
- Tildelingsmøte merkemidler, 23. feb.
- Stikonferanse Hamar, 8.-9. mars
- FNF-samling vår, 27.-30 mars
- Prosjekt om integrering gjennom friluftsliv
- Turskilt Sør-Troms
- Info om økonomimodell
- Vedtekter
______________________________________________________________________________
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.

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.
Sak 03/17
Regnskap 2016
Styret går gjennom regnskapet for 2016. På bakgrunn av høy aktivitet, samt endring av
økonomimodell for FNF som medførte ca 140.000,- mindre inntekt fra nasjonalt hold enn
budsjettert, endte 2016 med et negativt årsresultat på kr. 145 535,-. Med grunnlag i overnevnte,
samt at FNF Troms fremdeles har en respektabel egenkapital på kr. 432 685,- etter 2016, finner
styret den økonomiske situasjonen likevel tilfredsstillende.
Vedtak: Regnskap 2016 godkjennes for utsending til årsmøtet.
Sak 04/17
Årsmelding 2016
Styret går gjennom årsmelding og årsberetning for 2016. Rapportene synliggjør den høye
aktiviteten.
Vedtak: Årsmelding og styrets årsberetning 2016 godkjennes for utsending til årsmøtet.
Sak 05/17
Arbeidsplan 2017
Styret går gjennom arbeidsplanen for 2017. Planen reflekterer en aktivt satsing fra styret og
videreutvikling av de siste års målsetninger. Det er ønske om å videreføre innsatsen på friluftsliv og
integrering, samt at spillemidler til friluftsanlegg vil få større fokus i 2017. Styret ønsker også å
inkludere punktet: «jobbe med skjæringspunktet mellom reiseliv, friluftsliv og slitasje».
Vedtak: Arbeidsplan 2017 godkjennes for utsending til årsmøtet, med den endringen som kom fram
på møtet.
Sak 06/17
Budsjett 2017
Styret går gjennom budsjettet for 2017. Styret ønsker at budsjettet gjenspeiler satsingen i
arbeidsplanen og budsjetterer med 1,2 årsverk for 2017. Dette utgjør at en aktiviserer opp til kr.
94.000 av egenkapitalen på rundt kr. 432.000. Styret forutsetter at den positive økonomiske støtten
fra fylkeskommunen fortsetter, og at vi får tilsagn på våre prosjektsøknader.
Vedtak: Budsjettet godkjennes for utsending til fellesmøtet.
Sak 07/17
Årsmøte 2017
Årsmøtet i FNF Troms er satt til FNFs lokaler hos NIBIO Holt i Tromsø, tirsdag 7. mars, kl. 17:3020:30. Vanlige årsmøtesaker skal gjennomgås, samt at de nye standardvedtektene fra FNF nasjonalt
skal vedtas på årsmøtet. Styret ønsker at fagtemaet i forkant av årsmøtet skal omhandle
skjæringspunktet mellom reiseliv, friluftsliv og slitasje. Hvordan spille hverandre gode, og hvem tar
regninga? Valgkomiteen for 2017 er satt i gang. Det er en forventning om at alle tilsluttede
organisasjoner deltar på årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet avholdes som planlagt, og koordinator følger opp innkalling, årsmøtedokumenter
og årsmøtetema.
Sak 08/17
Vannskuter
Norsk Friluftsliv har forfattet et brev til kommunene vedr. vannskuter og ønsker at FNF (med sine
organisasjoner) og Norsk Friluftsliv kan stå som avsender i sine respektive fylker. Bakgrunnen er
høringen KLD sendte ut der de vil fjerne dagens forskrift for vannscooter og likestille den med båt.
De nasjonale natur- og friluftsorganisasjonene har jobbet mye med denne saken og ønsker å påvirke
flest mulig til å komme med høringsinnspill og sine synspunkter. FNF Troms har hatt brevet på
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internhøring i organisasjonene, samt oppe i styret. Konklusjonen er at FNF Troms sender brevet til
kommunene i Troms.
Vedtak: FNF Troms sender ut brevet om vannskuter til kommunene i Troms.
Sak 09/17
Høringssaker
Det er for tiden flere aktuelle høringssaker som FNF følger opp. I småkraftpakken i Bardu
kommune har NVE avslått tre kraftverk, men gitt konsesjon til Salvasskardet og Skoelva. FNF
Troms frarådet utbygging av Skoelva og vil i samarbeid med Skoelvas venner påklage vedtaket.
Den lokale motstanden er svært stor og verdien for friluftsliv høy. Nordreisa kommune har
motorferdsel på islagte vann for å raste på 2. gangs høring. Forslaget er betydelig moderert fra i fjor.
NVE har sendt revisjon av Kvænangen kraftverk på høring, med større minstevannslipp i
Mollisfossen. Harstad kommune har arealdelen på høring og FNF involverer seg i dette, også som
en oppfølging av adventsseminaret i desember. Det gjenstår to småkraftpakker i Troms, begge er i
Tromsø og forventet høring er vinter 2017.
Vedtak: FNF Troms følger opp areal- og plansakene i samarbeid med organisasjonene.
Sak 10/17
Eventuelt
Ingen eventueltsaker.

3

