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Varamedlemmene var også innkalt, men begge var forhindret fra å møte.
1.

Orienteringssaker:
- Epost fra Frifo vedr. arbeidet med sentral ansettelse av FNF-koordinatorene
- Lønnsoppgjøret for ansatte i 4H (og dermed for de ansatte i FNF Troms)
- Aktiviteten på Facebook og nettsiden
Merknad fra AU:
Arbeidet med å få plangruppa på Facebook til å fungere intensiveres.
-

Gjennomført FNF-koordinatorsamling 10.-11. februar
Utsendt brev til kommunene i Troms vedr. ønsket om å bruke FNF som fast
høringsinstans, samt arbeidet med å få opp antall søknader om spillemidler til anlegg
og tilrettelegginger for friluftsliv.
Gjennomført kveldskurs den 18. mars i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd vedr.
spillemidler og friluftsliv.
Gjennomført dialogmøte den 17. mars med Troms fylkeskommune og de to
friluftsrådene. Neste møte: 12. mai. Konferanse ”Møteplass friluftsliv” planlegges
gjennomført 8. og 9. september.
Kontakt med SABIMA vedr. vannressursforvaltning
Deltakelse på samling i regi av FL og Ishavskystens friluftsråd vedr. ”Læring i friluft” 23.
og 24. april.
Troms har fått tildelt kr 530.325,- i driftsmidler fra Frifo for 2014. Halvparten av beløpet
er utbetalt.
Arbeidet med skilting/merking av turruter i Troms, bla. gjennomført fordelingsmøte,
tilbud gitt om bistand samt kurs på Setermoen 8. mai.
Tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune: Det er bevilget kr 40.000,- til Friluftslivets uke
og kr 25.000,- til prosjekt ”Friluftsliv og folkehelse”.
Tilsagnsbrev fra Frifo vedr. kr 50.000,- i tilskudd til gjennomføring av Friluftslivets uke.

2. Friluftslivets uke
Denne gjennomføres fra lørdag 6. til søndag 14. september. Hugo presenterte det arbeid
som er gjort til nå og hvilke arrangement som er meldt inn. Målet er å få til en allsidig og
god uke med mye forskjellig aktivitet rundt om i hele fylket.

___________________________________________________________________________
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 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, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

Friluftsrådene kontaktes med forespørsel om å påta seg felles arrangement rundt om i
fylket. I fjor var det et åpningsarrangement (Tromsø). I år er målet å få til flere.
FNF har mottatt til sammen kr 90.000,- i tilskudd til gjennomføring av Friluftslivets uke.
3. Konsesjonssaker (NVE)
Flg. saker er mottatt/har det vært jobbet med:
-

Gjerdelva kraftverk, Lyngen kommune (høringsuttalelse sendt)
Konsesjon gitt til 3 småkraftverk på Hinnøya (klage vurderes)
3 småkraftverk, Balsfjord kommune (høringsfrist 20. juni)

4. Plansaker
Flg. saker er mottatt/har det vært jobbet med:
-

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Tromsø kommune (høringsuttalelse sendt samt
mottatt kopi av høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Troms)
Planutkast fylkesplan, Troms fylkeskommune (høringsuttalelse sendt)
Etablering av anlegg for akvakultur, Tromsø kommune (mottatt kopi av høringsuttalelse
fra Naturvernforbundet Troms)
Skånland kommune: masselagring/industriell virksomhet ved gammel fergekai
(Høringsfrist 23. mai. Høringsuttalelse vil ikke bli gitt.)
Planbrev sendt kommunene (se orienteringssaker).

5. Friluftsråd Sør-Troms
Det ble gitt orientering om det arbeid som har vært gjort siden fellesmøtet. Saken er nå
sendt til behandling i kommunene. Dersom behandlingen vil bli gjennomført som planlagt
denne skje i de seks kommunene fra 28. mai til 18. juni. I tillegg kommer møtet i SørTroms regionråd den 13. juni.
6. Friluftsråd Nord-Troms
Det ble gitt orientering om det arbeid som har vært gjort siden fellesmøtet. Mye er gjort og
mange positive tilbakemeldinger er mottatt. Arbeidet er ikke kommet like langt som i SørTroms. Saken vil bli tatt opp til behandling på møte i Nord-Troms regionråd den 19. juni.
Forberedende møte med kommunene er planlagt til 2. juni.
7. Organisasjonsutvikling i FNF-organisasjonene
Det er sendt tilbud/informasjon til organisasjoner tilknyttet FNF Troms. Det er kommet
tilbakemelding fra 4H, speiderne og Harstad padleklubb. Hugo følger opp disse og øvrige
organisasjoner tilknyttet FNF-nettverket.
8. Friluftslivets år 2015
Det ble gjennomført en drøfting av neste års store nasjonale satsing. Ingen av AUmedlemmene har mottatt informasjon fra sine sentrale organisasjoner om Friluftslivets år
2015. Heller ikke FNF har mottatt informasjon om året eller om tilskuddsordningen med
søknadsfrist den 10. juni. FNF velger å innta en avventende holdning inntil videre.
9. Neste møte
Hugo tar kontakt med forslag om aktuelle dager for neste AU-møte. Dette må bli i
august/september, hvis behov.

Hugo Tingvoll
Referent
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