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Styrets årsberetning 2017
2017 har vært et aktivt og godt år for FNF Troms. Forumet har jobbet for å fremme natur- og
friluftsorganisasjonenes interesser i natur- og friluftssaker i fylket, og tiltakene er gjennomført i
tråd med målsetningene i arbeidsplanen.
Forankring av friluftsliv i relevante regionale og kommunale planer har vært prioritert. FNF Troms
har styrket organisasjonene i arbeidet med å følge opp en rekke saker knyttet til småkraft, revisjon av
eldre vannkraftverk, motorferdsel, allemannsretten m.m. Natur- og friluftsliv er løftet på den
politiske dagsorden gjennom god dialog både med regionale og lokale aktører. Friluftslivets uke
skapte stor aktivitet og ble benyttet til friluftspolitisk påvirkning i kraft av stortingsvalget.
Integrering av flyktninger gjennom friluftsliv har hatt særskilt fokus i 2017, blant annet med støtte
fra IMDi og Norsk Friluftsliv. IMDi-prosjektet ble noe redusert da flere mottak ble lagt ned, men de
gjennomførte arrangementene ble vellyket, og arbeidet følges opp. Naturens og friluftslivets
egenverdi, samt betydning for folkehelsen ble fremmet aktivt gjennom året, og det ble gjennomført
flere kompetansehevende kurs og samlinger.
Styret finner det gledelig at FNF Troms har hatt høy aktivitet og god synlighet både overfor
organisasjonene, det offentlige og andre samarbeidspartnere. Det tette samarbeidet med
fylkeskommunen og friluftsrådene er av stor betydning. Fylkeskommunens støtte til drift og
prosjekter har vært avgjørende for aktiviteten og den stødige kursen gjennom 2017. Eivind
Høstmark Borge jobbet som koordinator i 100 % stilling og Hugo Tingvoll som prosjektleder i
20 % stilling ut september, totalt nesten 1,2 årsverk.
Inntektene i 2017 var kr. 525.096,9. Dette var primært driftstilskudd fra Troms fylkeskommune,
samt prosjektmidler fra IMDi, fylkeskommunen og Norsk Friluftsliv. Utgiftene lød på kr.
495.767,8 og var knyttet til prosjektstilling, integrering, Friluftslivets uke, seminar, møter, reiser og
driftskostnader m.m. Årsresultatet for 2017 utgjorde kr. 30.609,-. FNF Troms har en relativt god
egenkapital og styret finner den økonomiske situasjonen tilfredsstillende.
Styret er fornøyd med arbeidet FNF Troms har gjennomført i 2017 og mener det er godt grunnlag
for videre drift. For ytterligere informasjon viser vi til årsmelding og regnskap.
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FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms som tilsammen 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,
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

