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Referat styremøte i FNF Troms
Dato: Mandag 27-05-2019
Tid: 19:00 – 21:15
Sted: NIBIO Holt, Tromsø
Tilstede med stemmerett:
Alf Brustad
Rachel Jakhelln, medlem
Knut M. Pedersen, leder
Hilde Ovesen, medlem
Per Inge Guneriussen

(Troms Turlag/Senja Turlag) vara for Halldis Valestrand
(Troms Turlag) Fra klokken 19.30
(NJFF-Troms)
(4H Troms)
(Naturvernforbundet Troms)

Tilstede uten stemmerett:
Christine Myrseth, fylkeskoordinator

Sak 11/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 12/19

Orienteringssaker

- Vindkraftmarkeringen 12 mai og dialogmøte i Hammerfest
Den 12 mai ble det arrangert «Gå for naturen» en nasjonal markering mot vindkraft i verdifull og
sårbar natur. I Nordreisa deltok Nord Troms turlag (initiativtaker), NJFF og Naturvernforbundet
Nordreisa- det var 19 deltakere, appeller og medieoppslag i FiN med Bodil Bråstad i Nord-Troms
Turlag. Harstad Turlag arrangerte også «Gå for naturen» og der møtte 27 deltakere opp med appell
av Øystein Normann. Troms Turlag og FNF Troms arrangerte «Gå for naturen» i Sandvika,
Kvaløya. Dagen startet med en marsj i gråværet der 16 deltok. Vi hadde også strandrydding og
oppmøte i Sandvika der 14 møtte opp- til sammen 30 deltakere. Vi samlet oss deretter i Rachel og
Gudmund (Troms Turlag) sin låve (grunnet været!) der Jon-Arne Jørstad fra Naturvernforbundet
Troms holdt appell, Christine Myrseth, fylkeskoordinator i FNF Troms holdt appell og Gudmund
Sundlisæter, Troms Turlag viste illustrasjoner av vindkraftverket i Raudfjell/Kvitfjell slik at
konsekvensene kunne diskuteres. Vi fikk også informasjon om størrelse med mer.
Koordinator FNF Troms og Rachel Jakhelln i Troms Turlag deltok også på morgensendingen til
NRK Troms fredag den 10 mai i anledning «Gå for naturen». Det gikk fint. Det har vært noe mer
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omtale i NRK, men underkommunisert om reserveområder. Økonomisk støtte: Nordreisamarkeringen: 1560 fra FNF Troms til annonse og Troms Turlag 1750 kr. Harstad har ikke benyttet
seg av tilbudet fra FNF Troms om annonsering.
Dialogmøte om Nasjonal ramme for vindkraft i Hammerfest 17 juni: Styreleder Knut M. Pedersen
deltar for FNF Troms og har fått innvilget taletid.
- Arbeidsplan og aktivitet
Koordinator oppfatter det slik at vi jobber jevnt og trutt med arbeidsplanen, både innen
høringsarbeid, representasjon og vedtatte prosjekter. Koordinator vil komme med en mer grundig
redegjørelse på et senere tidspunkt. Fokus nå er høringer i juni og planlegging av Friluftslivets Uke.
Tilsagn midler og søknader: Vi har mottatt 215 000 kr i driftsmidler fra Troms Fylkeskommune og
takker for tilliten og støtten til det videre arbeidet. I aktivitetsmidler for Friluftslivets Uke har FNF
Troms mottatt 50 000 kr fra Troms Fylkeskommune. Friluftslivets Ildsjelpris har mottatt 5000 kr fra
Troms Fylkeskommune og 15 000 kr til HÅP-uke (avlyst, vil søke om omdisponering av disse
midlene). Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet har innviliget 15000 kr til flerkulturelt friluftsliv,
15 000 kr til valgarrangement under FU og 35 000 kr til Friluftslivets Uke (annonsering med mer).
Økonomien er foreløpig tilfredsstillende etter budsjett, men vi har brukt ganske mye på reise og vi
får ekstrautgifter til nytt pc-utstyr i forbindelse med IT-oppgradering i FNF -systemet. Vi har nytt
regnskapssystem, men nå begynner det å «gå seg til» med det også.
Friluftslivets Uke: Har kontaktet Eivind for å få tips og planleggingen er i gang.
Pågående høringer: Vannhøringen, Nasjonal ramme for vindkraft, kystoneplan Sør og Midt-Troms,
fire ulike arealsaker.
Sak 13/19 Ressursbaseprosjektet
FNF Troms har startet opp sitt ressursbaseprosjekt som skal gi en bedre oversikt over
ressurspersoner ute i kommunene som kan gi tips om aktuelle arealsaker på kommunalt nivå og
bidra med lokalkunnskap/erfaringsbasert kunnskap i høringsarbeid- og andre sammenhenger.
På styremøtet gikk styret gjennom første utkast og bestemte seg for blant annet delmål og budsjett.
Vedtak: Styret ønsker å starte med en Case-studie i forbindelse med høringen for Nasjonal ramme
for vindkraft og kommunene Nordreisa/Kvænangen for å hente inn noen erfaringer med å kartlegge
etc. Prosjektet går over to år i en prøveordning. Prosjektet har også en del for ungdom som er under
utvikling. Styret vedtar å sette av 10 000 kr til prosjektet over en 2-årsperiode.
Sak 14/19 Samarbeidsprosjekt med FNF Finnmark- prosjektbeskrivelse mottatt.
Styret i FNF Troms og fungerende koordinator i FNF Finnmark, Erling Solvang hadde et
Skypemøte på styremøtet hvor FNF Finnmark presenterte sine planer for en utviklingsplan for FNF
i den nye Troms og Finnmark Fylkeskommune. Blant annet forslag om et felles seminar, FNF
Finnmark skal søke om midler til å delta på Friluftslivssamlingen i Troms i November. FNF Troms
finner at det ikke er behov for et formalisert samarbeid på nåværende tidspunkt, men ønsker å
benytte seg av eksisterende møteplasser og dialog for videre samarbeid. Fylkeskommunen Troms
og Finnmark vil også kreve omstilling av frivillige lag og foreninger og også hvordan FNF jobberdet håper vi å få en god og grundig prosess på.
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Vedtak: FNF Troms ønsker ikke et formalisert prosjekt nå, men ønsker all dialog og samarbeid for
øvrig velkommen.
Sak 15/19 Adventsseminar
FNF Troms søkte tidligere fylkeskommunen om midler til et Adventsseminar med temaet «Læring i
friluft» - ment som en mulighet for organisasjonene, friluftsrådene, foresatte og lærere til å ha en
felles møteplass for erfaringsutveksling. Fylkeskommunen, Friluftsrådene og FNF Troms deltar i en
prosjektgruppe for «Læring i friluft» i Troms med det formål at mer av undervisningen skal foregå
ute med naturen og utearealer som klasserom. Frivillige organisasjoner har viktig kompetanse og
det var interessant å se hvilke muligheter og ønsker «Læring i friluft» kan åpne opp for mellom
organisasjoner og mer læring i friluft. FNF Troms fikk ikke innvilget disse midlene, men styret
ønsker å forsøke å sende en søknad i tilfelle det åpner seg en mulighet for omdisponering av midler.
Det er enighet i styret om at «Læring i friluft» kan bidra til mer «naturkompetanse» hos barn og
unge, noe som er ekstra viktig for urbane strøk (som stadig flere bor i!).
Vedtak: FNF Troms vil se på muligheter for å gjennomføre Adventsseminaret.
Sak 16/19 Motorferdselssaker- hvordan jobber vi best med dem i nettverket?
Hvor skal grensene for motorisert ferdsel i utmark? Dette er et aktuelt og viktig tema og FNF Troms
har en rolle i nettverket der vi utarbeider felles (helst) høringssvar. Slike høringssvar bør så langt
som mulig representere et felles og omforent budskap på vegne av de tilsluttede organisasjonene i
vårt nettverk i Troms. Når det gjelder motorferdselssaker har dette vært et tema der et omforent
budskap har vært utfordrenende grunnet ulike meninger og perspektiver på disse sakene. FNF
Troms har derfor innhentet synspunkter fra organisasjonene på hvordan vi best kan jobbe med
denne typer saker. Tilbakemeldingene har vært blant annet, at det er viktig å ha en balansert og
nøytral fremstilling av saksforhold. Flere organisasjoner setter også pris på at FNF innhenter
synspunkter på metode og prosess i saker som ikke er omforent- dette grunnet hensynet til
medvirkning og samarbeid i nettverket. FNF Troms har også mulighet til å bistå
enkeltorganisasjoner i saker og dette kan være ønskelig også i fremtiden.
Vedtak: FNF Troms er et samarbeidsnettverk og en grundig prosess i saker som kan sies å ikke
være omforent er ønskelig.
Sak 17 Eventuelt
Styret diskuterte en vedtakssak sendt ut på e-post knyttet til oppgradering av it-standart i FNF
systemet sentralt-regionalt. Denne oppgraderingen fordrer investering i nytt pc-utstyr og styret
valgte utstyr ut fra anbefalinger gitt av Skykontoret og IT-gruppen i FNF. Dette vil ha en kostnad på
ca 26 000 kroner med frakt/oppsett og inkluderer en PC og docking-stasjon.
Styret diskuterte også aktiviteter i sommer, blant annet et samarbeid mellom DNT.Ung og Jeger og
fiskerforeningen i Bardu/Dividalen, der er det fiske og tur på plakaten!
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