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1. INNLEDNING
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene i Troms på fylkesnivå. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid
med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i fylket. FNF Troms skal være en
møteplass for samarbeid, en arena for kompetansebygging og kan være et felles talerør /
representant for organisasjonene når det er enighet om dette.
Generell drift
FNF Troms ble i 2012 driftet av fylkeskoordinatoren fra kontoret i Fylkeshuset i Troms.
Stillingsandelen fordelte seg på seks måneder med 100 % og seks måneder med 80 %.
I tillegg til forefallende kontorarbeid har administrasjonen i 2012:
 Vært sekretær for arbeidsutvalget.
 Sendt nyheter på e-post til medlemsorganisasjonene.
 Sendt ut annet relevant materiell og informasjon.
 Videresendt saker som kunne være aktuelle å arbeide med for medlemsorganisasjonene og
arbeidsutvalget.
 Gjennomført interne høringer hos medlemsorganisasjonene på saker som har krevd det.
 Lagd nyhetssaker for hjemmesiden og oppdatert denne.
 Informert medlemsorganisasjonene om FNF samarbeidet.
 Arbeidet med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Troms i 2012 og 2013.
Målsetninger og tiltak
Målsetning 1: Påvirke i alle typer plansaker:
FNF Troms skal påvirke i plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier,
friluftsliv og klima. Viktige prinsippsaker skal ha høyeste prioritet. Viktige fagområder vil være:
Sikre inngrepsfri natur/villmark, unngå tap av biologisk mangfold, sikre strandsonen og
allemannsretten og sikre fysisk aktivitet/naturopplevelse i stedsutvikling.
Gjennomføring av planlagte tiltak:
FNF Troms har i 2012:
- Arbeidet for at naturvern og friluftsliv styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå, blant annet
ved å skrive innspill til regional og kommunale planstrategier, samt areal- og samfunnsdeler i
kommuneplaner.
- Arbeidet aktivt med alle vind- og vannkraftsaker i fylket.
- Skrevet 20 høringsuttalelser på vegne av natur- og friluftslivsinteressene i Troms.
- Støttet organisasjonene i å skrive egne innspill i saker for å ivareta natur- og friluftsinteressene i
fylket.
___________________________________________________________________________
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- Brukt hjemmesida til å spre informasjon om arbeidet med arealsaker.
- Opprettet facebook-gruppe for å lette samarbeidet mellom organisasjonene
- Begynt å utvikle et arealsaksnettverk i fylket.
- Vært med på befaring i vannkraft- og nettutbyggingssaker i fylket.
Vurderinger:
FNF Troms har fulgt opp viktige plan- og enkeltsaker, gjort dette tilgjengelig på nettsiden, og
bidratt til mer reell medvirkning. Alle vann- og vindkraftsaker har blitt gitt innspill til. Innspill til
de kommunale planstrategiene ble først gitt fra juli og ut året, noe som førte til at en del kommuner
ikke kom med i vår innspillsrunde. Det er mange ressurspersoner i organisasjonene som bidrar med
kunnskap, men det er viktig å videreutvikle arealsaksnettverk i fylket. Det kan med fordel jobbes
mer aktivt mot politikerne.
Målsetning 2: Påvirknings- og holdningsarbeid
FNF Troms skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende
myndigheter og opinionen. Viktige saker vedrørende natur og friluftsliv skal settes på dagsordenen.
Tiltak:
FNF Troms har i 2012:
 Formidlet brosjyrer og annet info-materiell om FNF og medlemsorganisasjonene, blant
annet gjennom arrangement og seminar.
 Tilgjengeliggjort pdf-infomateriell på FNF Troms hjemmesider.
 Videreført arbeidet med å gjøre FNF-samarbeidet i Troms kjent via hjemmesiden, media og
gjennom direkte kontakt med offentlige myndigheter.
 Bidratt til at prinsipielle saker ble satt på dagsorden i media – særlig konsekvenser av vindog vannkraftutbygging for natur og friluftsliv.
 Tipset media om saker som vi ønsket blest om.
 Sendt ut pressemeldinger om de sakene vi har arbeidet med.
Vurderinger:
FNF Troms har informert og bidratt til økt forståelse for viktigheten av natur- og friluftsverdiene i
fylket, både gjennom hyppige mediaoppslag og kontakt med myndigheter og politikere.
Målsetning 3: God kontakt med myndighetene
FNF Troms skal opprettholde den gode kontakten vi har med fylkesmann, fylkeskommune og
andre instanser i forvaltningen. FNF Troms skal videre arbeide for å knytte til oss nye
samarbeidspartnere
Tiltak:
FNF har i 2012:
 Deltatt i landssamlinger og konferanser for FNF.
 Utviklet nettverket innen fylket med uformelle møter og annen kontakt.
 Deltatt i møter og samlinger der natur- og friluftslivsinteressene kan fremmes.
 Hatt jevnlig kontakt med Fylkesmannen og fylkeskommunen, samt samarbeidet om saker
som gjelder natur, friluftsliv og folkehelse.
 Hatt møter og godt samarbeid med både Midt-Troms friluftsråd og Ishavskysten friluftsråd.
 Hatt dialogmøte om friluftsliv med fylkeskommunen og friluftsrådene.
 Hatt andre uformelle møter med det offentlige.
 Jobbet for å få til friluftsråd i hele Troms.
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Arrangert adventsseminar om fornybarsatsingen i Troms med bidrag og stor deltakelse fra
Troms fylkeskommune.

Vurderinger:
FNF Troms har god og løpende kontakt med Fylkesmannen og fylkeskommunen. FNF har bidratt
til økt forståelse for viktigheten av natur- og friluftsorganisasjonene i fylket. Vi har jobbet opp mot
mange av kommunene, men kan jobbe mer systematisk for å sikre at våre medlemmer får en enda
bedre dialog med disse.
Målsetning 4: Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Troms skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner, samt nyttiggjøre
seg av den eksisterende kunnskapen som finnes i organisasjonene.
Tiltak:
FNF har i 2012:










Samarbeidet med SABMA og FRIFO for å øke kunnskap og engasjement i organisasjonene
om vannforvaltning i Troms.
Arrangert seminar om fornybarsatsingen i Troms og utfordringene for natur og friluftsliv
for egne medlemsorganisasjoner og andre berørte parter.
Fellesmøte for medlemsorganisasjonene (mars) med fagdel i forkant hvor Toril Skoglund,
rådgiver friluftsliv i Troms fylkeskommune, fortalte om fylkeskommunens rolle i
friluftsarbeidet, samarbeidsområder og støtteordninger.
Sikret våre medlemsorganisasjoner plass på den årlige plankonferansen (nov) og
”Miljømila” med tema om Naturmangfoldloven (feb.).
Informert organisasjonene om aktuelle seminar, konferanser og samlinger.
Sendt ut oversikt over støtteordninger og stimulert bruken.
Jobbet for å få et ”Naturhus i Tromsø” for å samlokalisere natur- og friluftsorganisasjonene
i Troms og Tromsø-området, for å dra nytte av synergieffekter og kompetanseutveksling.
Bidratt til en samlokalisering mellom Tromsø JFF og Tromsøya Speidergruppe.
Samarbeidet og delt kunnskap i prosesser rundt høringsuttalelser i aktuelle saker.

Vurderinger:
FNF Troms har bidratt til kompetansebygging ved å tilby organisasjonene kurs og seminar, sendt
relevante oversikter, oppdatert info om ulike saker og samarbeidet med organisasjonene om dette.
Deltakelsen på kurs/seminar har stort sett vært god, men kunne gjerne vært større. Et videre mål er
å dra mer rundt i fylket og møte organisasjonene på ”hjemmebane” i aktuelle saker.
Målsetning 5: Friluftsliv og folkehelse:
FNF Troms skal arbeide for at natur og friluftsliv blir en hovedsatsing innenfor folkehelsearbeidet i
Troms.
Tiltak:
FNF Troms har i 2012:
 Arbeidet for at friluftslivet styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
 Fremmet friluftslivets folkehelseverdi som hovedmoment i innspill til planstrategiarbeidet i
Troms.
 Påvirket den kommunale planleggingen for å fremme fysisk aktivitet i dagliglivet.
 Hatt dialogmøte med Tromsø og Harstad kommuner om friluftsliv som metode i
folkehelsearbeidet.
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Holdt innlegg om ”Friluftsliv og folkehelse” under strategiseminar om ”Friluftsliv og
naturopplevelser som ledd i destinasjonsutvikling”, arrangert av Ishavskysten friluftsråd.
Oppdatert nettbasert oversikt over ulike økonomiske støtteordninger.
Videreformidlet informasjon om arrangementer og aktiviteter.
Brukt hjemmesida til å spre informasjon om aktivitetsfremmende tiltak.
Synliggjort friluftsliv som en folkehelsefaktor i flest mulig sammenhenger.
Sendt brev til alle ordførere om viktigheten av friluftsliv, folkehelse og organisasjonene.
Koordinert Friluftslivets uke med 35 arrangement i 15 kommuner i Troms.

Vurderinger:
FNF Troms har fremmet natur og friluftsliv som svært viktige bidrag i folkehelsearbeidet i Troms
både gjennom media, kontakt med myndigheter og politikere, samt gjennom arrangement og
seminar. Det er ønskelig å få til en mer reell samhandling mellom friluftsorganisasjonene og det
offentlige.
2. SAKER
Viktigste saker
I løpet av 2012 har FNF Troms økt aktiviteten, utvidet nettverket og styrket samarbeidet med både
organisasjonene og det offentlige. Flere nye organisasjoner har formelt sluttet seg til forumet, og
FNF-arbeidet har blitt mer synlig. I 2012 har det vært viktig å jobbe med friluftsliv i
folkehelsesammenheng, samt å forankre verdien av natur og friluftsliv i offentlige planer, særlig
planstrategier og areal- og samfunnsplaner. FNF har også jobbet mye med å bidra i
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteressene i vind- og vannkraftsaker. Et
viktig bidrag for den økte aktiviteten i 2012 har vært driftsstøtten fra fylkeskommunen.
Uttalelser
FNF Troms ga 20 uttalelser i 2012.
Til hvem

Hva

Dato
30.01
24.02
27.04
29.04
03.05
25.05
10.06
20.06

NVE
NVE
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
NVE
NVE
NVE
NVE

27.06
25.07
08.08
09.08
10.08
28.08
14.09
09.10
24.10
08.11
22.11
03.12

Balsfjord kommune
Skånland kommune
Balsfjord kommune
NVE
Troms fylkeskommune
Sørreisa kommune
Nordreisa kommune
Målselv kommune
Bardu kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Dyrøy kommune

Høringsuttalelse Maurneset Vindkraftverk, Nordreisa
Begrenset høring av alternativ plassering for Kalvebakkelva kraftverk, Tromsø
Innspill til Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Brev til Tromsø kommune angående deltakelse i Ishavskysten friluftsråd
Høringsuttalelse Beritsletta kraftverk, Gratangen
Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kV kraftlinje Balsfjord – Hammerfest
Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner
Klage på konsesjon gitt Raudfjell vindkraftverk, Tromsø
Innspill til forslag til planprogram for endring av kommunedelplan E6
Nordkjosbotn – Storfjord grense
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Skånland 2012 - 2016
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Balsfjord 2012 - 2015
Høringsuttalelse Tverrelva kraftverk, Balsfjord
Høringsuttalelse Regional planstrategi Troms 2012 - 2015
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Sørreisa 2012 - 2015
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Nordreisa 2012 - 2015
Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel
Høringsuttalelse Kommuneplanens samfunnsdel
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Ibestad 2012 - 2016
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Karlsøy 2012 - 2015
Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Dyrøy 2012 - 2015
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FNF Troms bidro også til Troms Turlag sin uttalelse om skytebanesaken i Tromsø kommune, og
Harstad Turlag sitt innspill til oppstart av planarbeid for Kilbotn stadion/Løvåsen idrett- og
aktivitetsbarnehage i Harstad. FNF Troms jobbet også med saker der høringene ble sendt inn i
januar 2013: innspill til vesentlige vannforvaltningsspørsmål Troms, høringsuttalelse til Sula kraftog pumpeverk i Skånland og Gratangen kommuner, samt innspill til utredningsprogram for Kroken
vindkraftverk i Tromsø kommune.
Møter
Dato

Sted

Hva

10.01
17.01
26.01
03.02
13.03
16.03
13.04
17.04
18.04
23.04
02.05
02.05
03.04
11.04
15.05
13.06
03.07
26.07
17.09
27.09
28.09
01.10
12.10
23.10
26.11
05.12
11.12
13.12

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Harstad
Tromsø
Tromsø
Kåfjord
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø

Møte om "Naturhuset" - Ishavskysten friluftsråd (IF), Troms Turlag (TT) og Tromsø JFF
Dialogmøte friluftsliv, folkehelse og ”Naturhuset” med byrådet i Tromsø, IF, TT, Tromsø JFF
Møte om "Nasjonal handlingsplan for friluftsområder og kartleggingsarbeid" - FK
Møte om ”Naturhuset” med Tromsø Havn
Møte Verdens aktivitetsdag med Tromsø kommune, Eldrerådet m.fl.
Årsmøte Studieforbundet Natur og Miljø
Møte om natur og friluftsliv som metode i folkehelsearbeidet, Harstad kommune
Møte med Veterangruppa til Troms Turlag
Møte om vannforvaltning med vannregionmyndighet Troms
Folkemøte om 11 småkraftsaker i Nordreisa og Kåfjord, NVE
Møte om ”Naturhuset” med Bioforsk og IF
Møte Verdens aktivitetsdag med Tromsø kommune, Eldrerådet m.fl.
Møte om vannforvaltning med vannregionmyndighet Troms
Møte om småkraftutbygging med fylkeskommunen
Møte om ”Naturhuset”
Møte om småkraftsaker med fylkeskommunen
Møte om vannforvaltning med vannregionmyndighet Troms
Telefonmøte om regional planstrategi med IF og Midt-Troms friluftsråd
Informasjonsmøte om spillemidler, Troms fylkeskommune
Forberedende møte om friluftsliv med friluftsrådene
Dialogmøte om friluftsliv med fylkeskommunen og friluftsrådene
Møte om folkehelsearbeid i FNF med folkehelsearbeider i FNF Nordland
Møte om friluftskartleggingen og veien videre med FK
Møte om samlokalisering på Speiderhuset med naturvernforbundet og speiderne
Møte om vannforvaltning med FRIFOs vannkoordinator
Møte med FIVH Tromsø
Forberedelsesmøte om Kroken vindkraftverk med Troms Turlag og NNV Troms
Folkemøte om Kroken vindkraftverk, NVE

I tillegg til disse møtene har FNF Troms hatt løpende kontakt og godt samarbeid med FM
miljøvernavdeling, noe som lettes grunnet felles lokaler. Vi har også hatt jevnlig og god kontakt
med fylkeskommunen, særlig innenfor friluftsliv og folkehelse, og plan- og næring. Kontakten
med natur- og friluftsorganisasjonene går også ut over møteframstillingen i tabellen, med
småmøter og hyppig telefon- og e-post -kontakt.
Representasjon
- Kurs/seminarer/konferanser/samlinger/arrangementer
Dato
22.-23.02
20.-21.03
30.03

Sted
Tromsø
Oslo
Tromsø

Hva
Miljømila – konferanse om Naturmangfoldloven, Fylkesmannen i Troms
FNF-samling, FRIFO
Strategiseminar om ”Friluftsliv og naturopplevelser som ledd i destinasjonsutvikling”,
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i forkant av Ishavskysten friluftsråds årsmøte
5.-6.06
07.06
14.-15.06
3.-4.09
03.-04.11
20.11

Konferanse ”Aktiv i Midt-Troms” av Midt-Troms friluftsråd m.fl.
Seminar om Naturmangfoldloven av MD hos FM
Landskonferanse friluftsliv ”Hvor langt skal vi gå?”, FL m.fl.
FNF-samling, FRIFO
Fagsamling om friluftsliv, vann- og fiskeforvaltning, DN
Plankonferanse, FM

Målselv
Tromsø
Bodø
Flå
Værnes
Tromsø

- Befaringer
Dato
29.08
17.10

Kommune

Hva

Nordreisa
Storfjord

Sluttbefaring for Iselva og Rotsundelva småkraftverk
Klagebefaring 420 kV kraftlinje Balsfjord – Hammerfest

Informasjon
- FNF i media
Dato
19.01
20.01
01.02
10.02
14.02
14.02
16.03
12.04
12.04
08.05
22.06
13.07
14.07
25.07
11.08
17.08
18.08
29.08
04.09
22.11
15.12

Media

Hva

iTromsø
iTromsø
iTromsø
iTromsø
Framtid i Nord
Nordlys
iTromsø
Framtid i Nord
iTromsø
Byavisa Tromsø
Nordlys
iTromsø
iTromsø
Byavisa Tromsø
Nye Troms
Nordlys
Nye Troms
Byavisa Tromsø
Byavisa Tromsø
iTromsø
iTromsø

Ut i Naturen (Folkehelse)
Vil ha aktive Tromsøværinger (Folkehelse)
Salg av Kirkegata 2 (Naturhuset)
Har skytebaneinnspill
Vindmølle-nei (Maurneset i Nordreisa)
Friluftsorganisasjoner sier nei til vindmøllepark – For stort inngrep (Maurneset)
Flere vil ha Kirkegata 2 (Naturhuset)
Gratis og døgnåpent helsestudio for alle (Fellesmøteuttalelse)
Solgt for 8,25 mill. (Naturhuset)
Sprek i bukta (Verdens aktivitetsdag)
Protest mot falsk småkraftidyll (11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa)
Vil stoppe vindmøller (Raudfjell vindkraftverk i Tromsø)
Vindmøller og klagebrev (Raudfjell vindkraftverk i Tromsø)
Håper på enighet om skadetiltak
Fremhever friluftsverdiene (E6 Nordfjordbotn – Storfjord grense)
Kraftutbygging (Tverrelva kraftverk i Balsfjord)
Ønsker ikke regulering av Tverrelva (Balsfjord)
Inviterer Tromsøværinger til en ukes friluftsfest (Friluftslivets uke)
I kø for kano (Friluftslivets uke)
Adventsseminar
Motvind for vindmøller (Kroken vindkraftverk)

FNF Troms har oppdatert nyhetssaker på hjemmesiden og informert om nettverket i en rekke ulike
forum hvor FNF Troms har vært representert.
Arrangementer (som FNF har hatt ansvar for)
Dato
15.03
11.04
12.04
10.05
01.-09

Hvor
Tromsø
Tromsø
Harstad
Tromsø
Troms

Hva
Fagdel i forkant av fellesmøtet - Toril Skoglund, rådgiver friluftsliv i Troms fylkeskommune,
fortalte om fylkeskommunens rolle i friluftsarbeidet, samarbeidsområder og støtteordninger.
Kurs om strategisk bruk av media
Kurs om strategisk bruk av media
Verdens aktivitetsdag for eldre i samarbeid med Tromsø kommune, Eldrerådet, TT m.fl.
"Friluftslivets uke" – 35 arrangementer i 15 kommuner i Troms og 1400 naturopplevelser
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27.11
27.11

Tromsø
Tromsø

Arbeidsmøte om vesentlige vannforvaltningsspørsmål med Thomas Sveri og andre FNF
Adventsseminar om fornybarsatsingen i Troms og dens utfordringer for natur og friluftsliv

3. ORGANISATORISK
Formelt tilsluttede organisasjoner
Disse organisasjonene har signert tilslutningserklæringen:
- 4H Troms
- Norges Turmarsjforbund i Troms
- Harstad Turlag
- Troms Fylkeskystlag
- Naturvernforbundet i Troms
- KFUK-KFUM-speiderne Troms
- Troms Turlag
- Norges Jeger- og Fiskerforbund
- Troms Orienteringskrets
- Nord-Norsk Botanisk Forening
- Framtiden i Våre Hender Tromsø
- Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund
En rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner i Troms er med på e-post lista og har periodisk
kontakt med FNF. Det er ønskelig at flere formelt vil slutte seg til forumet. FNF Troms har et nært
og godt samarbeid med Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd.
Tillitsvalgte
Etter fellesmøtet 15.03.2012 har arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning.
Leder:
Per-Arne Slettmo
4H Troms (ikke på valg)
Medlem:
Steinar Nordheim Storelv
Nord-Troms Krets av NSF (valgt for 2 år i 2012)
Medlem:
Kjell Ivar Nymoen
Troms fylkeskystlag (valgt for 2 år i 2012)
Medlem:
Birgitte Blandhoel
Naturvernforbundet i Troms (valgt for 1 år i 2012)
Medlem:
Alf Brustad
Troms Turlag (valgt for 2 år i 2011)
1. vara:
Halldis Valestrand
Troms Orienteringskrets (valgt for 1 år i 2012)
2. vara
Ida Marie Hanssen
KFUK/KFUM-speiderne (valgt for 1 år i 2012)
Valgkomite:
Anne Kari Eliassen
Asbjørg Fyhn
Ivar Sæther

4H Troms (valgt for 1 år i 2012)
Naturvernforbundet i Troms (valgt for 1 år i 2012)
Troms Turlag (valgt for 1 år i 2012)

Revisor:
Anne Grethe Seljebakk

Troms Musikkråd (valgt for 1 år)

Arbeidsutvalget har hatt 3 møter, behandlet 30 saker, samt holdt fortløpende kontakt gjennom bruk
av e-post og telefon.
Administrasjon
Eivind Høstmark Borge har jobbet som koordinator i 2012.
Stillingsandelen har variert noe: januar – mars 80 %, april – september 100 % og oktober –
desember 80 %.
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4H Troms har hatt arbeidsgiveransvaret.
Fellesmøter
Årlig fellesmøte ble avholdt på Fylkeshuset i Troms 15.03.2012. Temaer som ble tatt opp var
vanlige årsmøtesaker. I forkant holdt Toril Skoglund, rådgiver friluftsliv i Troms fylkeskommune,
foredrag om fylkeskommunen sin rolle i friluftslivsarbeidet, potensielle samarbeidsområder og
relevante støtteordninger.
4. ØKONOMI
FNF Troms i 2012 hatt en samlet inntekt på kr. 507 715, av dette utgjorde kr. 172 715 ordinære
driftsmidler fra FRIFO. FNF Troms fikk i 2012 for første gang driftsstøtte av Troms
fylkeskommune. Dette var svært gledelig og et avgjørende bidrag for å holde aktiviteten oppe.
Støtten var på kr. 200 000. Av prosjektmidler kom kr. 20 000 fra DN gjennom FRIFO, og kr. 63
000 fra fylkeskommunen. FNF Troms fikk også en meget positiv overraskelse i slutten av
desember da vi fikk en tilleggsbevilgning fra fylkeskommunen på kr. 52 000. Totalekostnadene i
2012 har vært kr. 562 406, noe som ga et underskudd på kr. 54 691. Det budsjetterte underskuddet
var kr. 122 000. Avviket fra budsjettet skyldes hovedsakelig tilleggsbevilgningen fra
fylkeskommunen. Årsaken til det store budsjetterte underskuddet skyldes AUs og Fellesmøtets
ønske om en satsing med egenkapitalen for å kunne opprettholde høy aktivitet gjennom 2012, samt
at det forhåpentligvis ville kunne generere mere støtte i 2013. FNF Troms er avhengig av økte
tilskudd i 2013 for å kunne oppnå den nødvendige og ønskede 100 % - stillingen som fant sted
gjennom deler av 2012.

Januar 2013
Per-Arne Slettmo
Leder

Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator

8

