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OM FNF NORDLAND
FNF Nordland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i
Nordland. Til sammen er 14 organisasjoner med en medlemsmasse på over 22 000 tilsluttet
FNF Nordland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsinteresser i aktuelle saker i fylket. FNF Nordland arbeider for å sette friluftslivet og
dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet, samt viktigheten av å ta
vare på naturen og miljøet og sikre arealer for et aktivt friluftsliv og gode naturopplevelser.
FNF Nordland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker
av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og
friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.
FNF Nordland kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i
konkrete saker når det er enighet om det.
Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har
sluttet seg til FNF Nordland:
4H Nordland
KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland
Naturvernforbundet i Nordland
NOF Nordland
Nordland Orienteringskrets
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland
Leknes Padleklubb
Midtre Hålogaland Friluftsråd
Polarsirkelen Friluftsråd
Salten krets av Norges speiderforbund
Salten Naturlag
Syklistenes landsforening, BodøSyklistene
Turistforeningene i Nordland
Vesterålen Friluftsråd

ÅRSMØTE
Årsmøte er for alle tilsluttete organisasjoner. Årsmøtet bestemmer hvilke saker FNF skal
arbeide med og gir fullmakter til styret og koordinator.
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Årsmøtet:
Vedtar årsplan / arbeidsplan
Vedtar en overordnet strategisk plan
Vedtar budsjett
Godkjenner årsmeldinger
Godkjenner årsregnskaper
Velger et styre
FNF er et samarbeidsforum, men dersom det er behov for avstemming, stemmes det i
årsmøtet med én stemme pr. tilslutningserklæring og med simpelt flertall. Årsmøtet er
vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
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