forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

Til natur- og friluftsorganisasjonene
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FNF TROMS - 2017
Velkommen til årsmøte i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms!
Dato: Tirsdag 7. mars 2017
Tid: 17:30 - 20:30
Sted: Tromsø, NIBIO Holt (Hovedbygget, 2.etg., se kartlink her)
2016 har bydd på en aktiv videreutvikling av Friluftslivets år. FNF ønsker å styrke fellesskapet
ytterligere og se hvordan vi sammen kan løfte friluftslivet i Troms til nye høyder i 2017.

FNF inviterer i tradisjon tro til et relevant fagtema i forkant av årsmøte.
I år er det skjæringspunktet mellom reiseliv og friluftsliv som skal under lupen.
PROGRAM
17:30 Pizza og sosialt samvær
18:00 Tema: Reiseliv og friluftsliv – dessert eller besvær?
Økt bruk og slitasje, flere turister og tilretteleggingsbehov, verdiskaping og folkehelse.
Hvordan spille hverandre gode, og hvem tar regninga? (innledere kommer)
19:00 Årsmøtesaker
20:30 Slutt
Organisasjonene kan stille med flere representanter til årsmøtet. Det anbefales at organisasjonene
velger representant gjennom styremøte eller årsmøte. Organisasjonene har en stemme per
tilslutningserklæring. FNF dekker reiseutgiftene.
Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet ønskes tilsendt innen 25. februar.

___________________________________________________________________________
FNF Troms, Holtvegen 66, 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.

Påmelding er ønskelig innen 25. februar - vennligst send e-post med navn og organisasjon til
troms@fnf-nett.no.
Vi har som mål at alle de 13 tilsluttede organisasjonene blir representert på årsmøtet i 2017, og
håper dere vil bidra til å realisere dette!
Andre interesserte er også velkomne!
Saksliste er vedlagt, og årsmøtedokumenter vil bli ettersendt.
VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
Ida Mari Emmely Hanssen
Leder

Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator

Hugo Tingvoll
Prosjektleder
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