forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

Referat styremøte i FNF Troms
Dato: Onsdag 16-01-2019
Tid: 19:00 – 21:20
Sted: NIBIO Holt, Tromsø
Tilstede med stemmerett:
Berit Nymo, vara
(Naturvernforbundet i Troms)
Rachel Jakhelln, medlem
(Troms Turlag)
Knut M. Pedersen, medlem
(NJFF-Troms)
Hilde Ovesen, medlem
(4H Troms)
Alf Brustad, vara
(Senja Turlag)
Tilstede uten stemmerett:
Christine Myrseth, koordinator

Sak 1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 2/19

Orienteringssaker

- Vindkraft-kampanje og veien videre
I desember 2018 var FNF Troms med på en landsdekkende kampanje der filmen laget av DNT Vest
ble distribuert. Organisasjonene deltok ved å dele filmen via sine kontaktnett. Koordinator vil delta
på temamøte ved Universitetet i Oslo den 14 februar- møtet er arrangert av Norsk forening for
miljørett (FNF er medlem) i samarbeid med Naturressursgruppen ved det Juridiske fakultet.
Koordinator vil på samme reise få opplæring i nettsidebruk, regnskapssystem med mer av FNF
Akershus.
- «Forskning i friluft» - konferanse des. 2018
Koordinator deltok i des. 2018 på konferansen og tok med seg mer kunnskap og innsikt fra en bredt
sammensatt konferanse med svært gode foredragsholdere og interessante forskningsprosjekt.
Programmet er tilgjengelig på: https://www.norskfriluftsliv.no/norskfriluftsliv-no/wpcontent/uploads/2018/12/Forskning-i-friluft-2018-Program-lavoppl%C3%B8slig.pdf
- Lunchmøte på Turlagskontoret 17 des. 2018
Koordinator var den 17 desember invitert på julelunsj hos Turlagskontoret i Tromsø sammen med
Ishavskysten Friluftsråd og Troms Fylkeskommune (avd. friluftsliv).
______________________________________________________________________________
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 14 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, Nordnorsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening, Midt-Troms Naturlag.

- Møte med friluftsrådene og Troms fylkeskommune i Skulsfjord 8-9 jan.
Koordinator deltok på friluftslivssamling 8-9 januar. På agendaen sto «Læring i friluft» som er et
satsningsområde der de frivillige organisasjonene kan bidra med kunnskap om praksis og
turområder/anlegg. «Ut og plukk» - prosjektet fortsetter ut 5-årsperioden som planlagt, oppfordrer
alle til å sjekke ut nettsida da høsting av bær er kulturelt og rekreasjonsmessig flott aktivitet. Minner
om at ut og plukk også har en strandrydde-modul. Marin forsøpling var på agendaen, koordinator
vil formidle kontakt mellom interesserte aktører. Skjærgårdstjeneste i Troms legges på is for nå.
Ferdselsåreprosjektet – nytt 5-årig prosjekt. Besøksforvaltning dette er et felt det er et ønske om å
jobbe mer med fra Friluftsrådene og Fylkeskommunens side, dette er et tema som også angår
frivillige organisasjoner. I juni ligger det an til å bli arrangert et større internasjonalt seminar om
temaet. Handlingsplanen Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk – Finnmark har ikke en
slik plan og det er usikkert hvordan dette skal løses i lys av regions-sammenslåingen, også med
tanke på rullering.
- Arctic Frontiers 2019- aktiviteter
Koordinator oppfordrer de som har mulighet til å delta på foredraget «Lokal økologisk kunnskap i
Arktis- et verktøy for smart forvaltning?». Arrangert av Naturvernforbundet i Troms. Det er for
øvrig flere åpne foredrag av interesse for natur og friluftslivsinteressene i år.
- Hold Norge Rent – konferanse
Styreleder Knut M Pedersen deltar på vegne av FNF Troms på konferansen. Han poengterer også at
holdningene til hva vi slipper ut i havet er i endring og at det er viktig å ha fokus på hav og marin
forsøpling- han vil prioritere foredrag og ikke befaringer på konferansen.
- Pågående prosjekter (ressursbase, Workshop tippemidler, Koordinators
kartlegging, seminarer 2019)
«Ressursbase-prosjektet» er foreløpig på «tegneblokka» men er et veldig spennende prosjekt. Styret
er enige om at koordinator sender ut utkastet til prosjektbeskrivelsen når den er klar for innspill og
endringer fra nettverket. Vi må ha et klart mål og en plan for arbeidet. Mulige midler kan søkes via
SNN (søknader behandles fortløpende) og Ferdselsåreprosjektet kan også være aktuelt å knytte seg
opp mot. Workshop tippemidler- undersøker nærmere hvilke midler vi kan søke for å dekke
reisegodtgjørelse og bevertning. Adventsseminar – på styremøtet 24.11.2018 ble det fremmet
forslag om å arrangere Adventsseminar på Holt i Tromsø. Styret går videre med planene og
koordinator søker midler innen 1 feb. Miljømillionen i Tromsø også aktuelt.
Friluftlivets uke – fjorårets FU var svært vellykket og det er ønskelig med det samme brede
engasjementet og flotte arrangement også i år. Koordinator søker midler fra Norsk Friluftsliv og
Troms fylkeskommune og vil oppfordre nettverket til å legge inn Friluftslivets Uke i sine årsplaner.
I år er det valg og aktiviteter med politikere er relevant, vi søker ekstra midler til dette.
-FNF-samling
FNF-samling 9-10 april. Sted ikke bestemt.
- Info om nytt regnskapssystem, bankavtale, revisjon.
FNF Troms vil få nytt digitalt regnskapssystem fra sentralt. Ny bankavtale er inngått. Styret
beslutter å videreføre avtale om revisjon. Koordinator følger opp med styreleder nye rutiner for
bilag og regninger.
Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning og søker om midler til Advents-seminar med tema
«Læring i friluft» på Holt i Tromsø.
Sak 3/19
Samarbeid i FNF- nettverket: Styret mener det ikke er behov for mer formalisert samarbeid i FNF
enn det vi har per i dag (utgangspunkt: organisasjonene samarbeider når det er ønskelig og
naturlig), men at styret ser potensialet i ressursbase-prosjektet (at ressurspersoner lokalt vet om
hverandre med mer), i tillegg mener Styret at informasjonsflyten kan forbedres slik at ikke relevant
informasjon stopper opp i ulike ledd. Videre er det mulig å dele referat fra styremøte, enten på
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hjemmeside eller via mail. Hvis saker behandlet på styremøter krever unntak fra offentlighet vil
dette bli benyttet.
Vedtak: Styret oppfordrer til å jobbe videre med god informasjonsflyt og inviterer interesserte til å
ta del i Ressursbase-prosjektet når det settes i gang.
Sak 4/19
Regnskap/budsjett 2018/2019
Økonomien er tilfredsstillende, foreløpig årsregnskap viser et overskudd grunnet koordinator-bytte
og perioder der stillingen var på timesbasis og i vakanse. I budsjettbehandlingen på årsmøtet vil det
derfor være ønskelig å vedta et budsjett for 2019 der aktive midler kan benyttes og overskudd
unngås.
Vedtak: Årsmøtet vil vedta et budsjett som Styret vil jobbe etter i 2019
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Arbeidsplan og årsmøte 11 mars 2019
Styret oppfordrer alle til å sende inn saker de ønsker behandlet innen fristen 11 februar.
Vedtak: Styret vil arbeide videre etter den arbeidsplanen som blir vedtatt på årsmøtet.
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Valgkomitee og vara-ordning (personlig eller nummerert)
Koordinator er medlem av valgkomite, Asbjørg Fyhn ble valgt inn i komiteen på årsmøtet 2018 og
henvendelse er sendt henne. Koordinator ønsker velkommen et medlem til i valgkomiteen.
Varaordning- etter standardvedtektene ((«Styringsdokument for Forum for natur og friluftsliv
vedtatt 13.12.17) skal Styret ha en personlig vara, valgt for to år av gangen. Praksis i Troms har
vært å ha nummerert vara, valgt for et år av gangen. Styret tar utgangspunkt i at man ønsker denne
ordningen videreført av regionale grunner. Eventuelle innspill ønskes velkommen. Koordinator
kommentere ad hoc at det er mulig vi må søke om en form for dispensasjon for denne ordningen,
jobber videre med det før årsmøtet.
Vedtak: Styret ber Koordinator sette sammen og delta i valgkomiteen for 2019, som utgangspunkt
videreføres varaordningen slik den har vært praktisert.
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Deltakelse på STI-konferansen 12-13 mars
Koordinator og styremedlem Hilde Ovesen (4H) deltar på vegne av FNF Troms denne gangen. For
å holde kostnadene nede deler vi rom.
Vedtak: FNF Troms deltar på STI-konferansen i Bergen med to representanter.
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Tema for årsmøtets seminar
Styret mener «Inkludering gjennom friluftsliv» er et relevant tema.
Vedtak: Koordinator jobber med seminaret og innhold.
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Høringssaker
De siste ukene har det vært få relevante arealsaker (mest detaljreguleringer) eller at organisasjonene
ikke har ønsket å avgi høringsuttalelse. Koordinator har videresendt til FNF nettverket alle
innkomne arealsaker.
Vedtak: Styret fastholder at det er organisasjonene som tilkjennegir om de har interesse i en
høringssak og at FNF Troms gjennom koordinator vil avgi høringssvar når det er ønskelig fra
organisasjonene.
10/10 Eventuelt
Det var ingen saker på dette punktet.
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