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INNKALLING TIL FELLESMØTE I FNF TROMS - 2014
Det kalles med dette inn til fellesmøte i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms.
Dato: Onsdag 12. mars 2014
Tid: 17:00 - 20:00
Sted: Tromsø, Bioforsk Nord Holt (Hovedbygget, 2.etg., se kartlink her)
Servering av pizza
Fellesmøtet er FNF Troms sitt høyeste organ og behandler saker som årsmelding, arbeidsplan,
regnskap, budsjett og valg av arbeidsutvalg og valgkomité.
Organisasjonene kan stille med flere representanter, reiseutgifter dekkes for en fra hver
organisasjon. Det anbefales at organisasjonene velger en representant til fellesmøtet gjennom
styremøte eller årsmøte. Organisasjonene har en stemme per tilslutningserklæring.
Som en spennende innledning til fellesmøtet setter vi fokus på friluftsliv og kulturminner. Vi har
vært så heldige å få med oss Marit Chruickshank, rådgiver og arkeolog i Troms fylkeskommune,
som vil gi oss en engasjerende og lærerikt presentasjon om tematikken; hvordan kan kulturminner
berike friluftslivet?, hvor er de?, nyttige nettportaler, tilskuddsordninger og samarbeid framover.
Eventuelle saker som ønskes tatt opp på fellesmøtet ønskes tilsendt innen 26. februar.
Påmelding er ønskelig innen 3. mars - vennligst send e-post med navn og organisasjon til
troms@fnf-nett.no. Vi håper flest mulig har anledning til å delta!
Saksliste og forretningsorden er vedlagt, og fellesmøtedokumenter vil bli ettersendt.
VEL MØTT!

Med vennlig hilsen
Per-Arne Slettmo
Eivind Høstmark Borge
Hugo Tingvoll
Leder
Fylkesskoordinator
Vikar / engasjert
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FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, 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 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.

