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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 2017 driftet fra FNFs kontorsted på NIBIO Holt i Tromsø. Koordinator Eivind
Høstmark Borge jobbet i 100 %, og Hugo Tingvoll jobbet i prosjektlederstilling. Til sammen utgjorde
disse stillingsressursene knappe 1,2 årsverk i 2017. Se flere detaljer under «Administrasjon».
I tillegg til forefallende kontorarbeid har administrasjonen i 2017:
• Vært sekretær for styret.
• Sendt nyheter og annen relevant informasjon til medlemsorganisasjonene.
• Videresendt saker som kunne være aktuelle å arbeide med for medlemsorganisasjonene og styret.
• Gjennomført interne høringer hos medlemsorganisasjonene på saker som har krevd det.
• Lagd nyhetssaker for hjemmesiden og oppdatert denne, samt oppdatert facebook-siden.
• Informert medlemsorganisasjonene om FNF samarbeidet.
• Arbeidet med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Troms i 2017 og 2018.
• Fulgt opp endringer og prosesser som følge av omorganiseringen av FNF og vært bindeledd
mellom det nasjonale og regionale ledd.
• Hatt ekstra fokus på oppfølging og samarbeid med medlemsorganisasjoner som ønsket det.
Målsetninger og tiltak
Målsetning 1: Påvirke i aktuelle plan- og saksprosesser
FNF Troms skal påvirke i plan- og enkeltsaker som har konsekvenser for friluftsliv og
naturverdier. Viktige prinsippsaker skal ha høyeste prioritet. Viktige fagområder vil være: Styrking
av friluftslivet, sikre inngrepsfri natur/villmark, unngå tap av biologisk mangfold, sikre
strandsonen og allemannsretten, samt å arbeide for bedre folkehelse gjennom økt friluftsaktivitet
og en helsefremmende samfunnsutvikling.
Gjennomføring av planlagte tiltak:
FNF Troms har i 2017:
- Arbeidet for at naturvern og friluftsliv styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå, blant annet
ved å gi innspill til regionale planer som «regional transportplan», samt en rekke kommuneplaner.
___________________________________________________________________________
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.

- Arbeidet med alle kraftsaker i fylket, med særlig fokus på småkraftverk og revisjonssaker.
- Skrevet 17 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.
- Oppdatert organisasjonene om status hva gjelder motorisert ferdsel i utmark, samt fulgt opp
forskriftsarbeidet i Bardu kommune og flere dispensasjonssaker.
- Brukt hjemmesida og facebook til å spre informasjon om arbeidet med arealsaker.
- Lagt ut alle uttalelser på hjemmesiden og skrevet saker om hva vi jobber med.
- Videreutviklet arealsaksnettverket i fylket.
- Vært med på befaringer om vannkraftsaker i fylket, samt folkemøter.
- Gitt innspill angående vannskuter, ThrustMe skipack, marine verneområder m.m.
Vurderinger:
FNF Troms har fulgt opp viktige plan- og enkeltsaker, både gjennom høringsuttalelser,
arbeidsgrupper og andre arenaer for påvirkning. FNF inkluderes tidlig i planprosessene, særlig av
fylkesmannen og fylkeskommunen, noe som gir bedre mulighet for påvirkning. Det fleste kommuner
og aktuelle høringsparter har med FNF Troms på sine lister, mens noen saker fanges opp gjennom
andre kanaler. Temaene som er forankret i arbeidsplanen er fulgt opp. Gjennomslagskraften er noe
varierende, noe som er forventet, og utfallet av alle 2017-sakene er ikke kjent enda. I sum utgjør
likevel medvirkningen fra de frivillige organisasjonene en avgjørende forskjell for ivaretakelsen av
natur- og friluftsområder. Et større sammenhengende viktig friluftsområde ble ivaretatt i Sør-Troms,
og området rundt Leirbuktelva i Tromsø er bevart som svært viktig friluftsområde. Også innenfor
motorferdsel har FNF hatt en klar påvirkningskraft. Vi jobber videre med gode rutiner i
arealsaksarbeidet og med å få utvidet nettverket av ressurspersoner.
Målsetning 2: Påvirknings- og holdningsarbeid
FNF Troms skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende
myndigheter og opinionen. FNF Troms skal bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med
politikere og andre relevante aktører. Naturverdier og friluftsliv skal settes på dagsorden i
samfunnet.
Tiltak:
FNF Troms har i 2017:
• Lagd/tilgjengeliggjort infomateriell til FNF Troms hjemmesider og digital formidling.
• Videreført arbeidet med å gjøre FNF-samarbeidet i Troms kjent via hjemmesida, facebook,
media, organisasjonene og gjennom direkte kontakt med offentlige myndigheter.
• Bidratt til at prinsipielle saker ble satt på dagsorden i media – særlig konsekvenser av
kraftutbygging for natur og friluftsliv, motorferdsel, allemannsretten, Friluftslivets uke,
samt viktigheten av et løft for friluftslivet.
• Tipset media om saker som vi ønsket blest om.
• Sendt ut pressemeldinger om de fleste sakene vi har arbeidet med.
• Vært relativt aktive på FNF Troms sin facebook-side med formål om å nå enda flere i
kommunikasjonen om aktuelle natur- og friluftslivstema.
• Satt aktuelle natur- og friluftsaker på den politiske dagsorden.
• Koordinert #nattinaturen i september med uteovernattinger og politisk deltakelse under
Friluftslivets uke. Flere steder ble også bålsamtaler gjennomført.
• Påvirket i sammenheng med stortingsvalget og fulgt opp stortingsrepresentantene fra Troms.
• Koordinert «Friluftslivets ildsjelpris i Troms» sammen med friluftsrådene i fylket.
Vurderinger:
FNF Troms har vært med på å løfte friluftslivet i fylket, både gjennom hyppige medieoppslag og
kontakt med myndigheter og politikere. Sakene har variert mellom gladsaker som friluftsliv og
2

folkehelse, til saker hvor en stiller spørsmål ved inngrep i natur- og friluftsområder. Den
friluftspolitiske påvirkningen i sammenheng med stortingsvalget førte til god deltakelse og
oppmerksomhet, og det er gjort noe oppfølging. Dette må fortsette videre i 2018.
Målsetning 3: God kontakt med myndighetene
FNF Troms skal opprettholde den gode kontakten vi har med Fylkesmannen, fylkeskommunen og
andre instanser i forvaltningen. FNF Troms skal videre arbeide for å knytte til seg nye
samarbeidspartnere.
Tiltak:
FNF har i 2017:
• 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 kunne fremmes.
• Hatt jevnlig kontakt med fylkesmannen og fylkeskommunen, samt samarbeidet om saker
som gjelder natur, friluftsliv og folkehelse.
• Videreutviklet det gode samarbeidet mellom FNF Troms, friluftsrådene i fylket og Troms
fylkeskommune gjennom møter og tett dialog.
• Gjennomført friluftslivssamling for kommunene og organisasjonene, i samarbeid med
friluftsrådene og Troms fylkeskommune.
• Hatt andre uformelle møter med det offentlige.
• Fulgt opp enkelte Sør-Troms kommuner på skilting og merking, samt 30-trimmen.
• Videreført god kontakt med KS i friluftslivsamarbeidet.
Vurderinger:
FNF Troms har god og løpende kontakt med fylkesmannen og fylkeskommunen, og bidrar til økt
forståelse for viktigheten av natur- og friluftsorganisasjonene i fylket. Dette er også nyttig i
arbeidet med plan- og arealsaker. Det gode samarbeidet mellom FNF Troms, friluftsrådene og
Troms fylkeskommune er videreført. FNF vil fortsette å bygge nettverk og jobbe for stadig bedre
kontakt med kommunene i fylket.
Målsetning 4: Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Troms skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner, samt nyttiggjøre
oss av den eksisterende kunnskapen som finnes i organisasjonene. Dette vil også kunne berike
offentlig forvaltning knyttet til kompetanse og kapasitet på natur og friluftsliv, særlig i kommuner
hvor ressursene er små.
Tiltak:
FNF har i 2017:
•
•
•
•
•
•

Jobbet med naturmangfoldloven og «hvordan skrive høringsuttalelser / klager» med
organisasjonene i aktuelle saker.
Arrangert adventsseminar i Harstad om hvordan man kan nå alle i friluftslivet, sammen
med Harstad Turlag og Midtre Hålogaland friluftsråd.
Laget møteplass for erfaringsutveksling mellom FNF`ene i Finnmark, Nordland, Troms og
Trøndelag.
Sikret våre medlemsorganisasjoner plass på Miljømila.
Informert organisasjonene om aktuelle seminar, konferanser og samlinger.
Sendt ut oversikt over støtteordninger, stimulert bruken og sikret friske midler til
organisasjonene.
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•
•
•
•
•
•

Samarbeidet og delt kunnskap i prosesser rundt høringsuttalelser i aktuelle saker.
Samarbeidet om befaringer og folkemøter – og brukt det som læringsarena.
Deltatt i fylkeskommunen sitt prosjekt om merking og gradering av stier og turløyper i
Troms – vært med i tildelingsgruppen og samarbeidet om kompetanseheving.
Jobbet med å øke kunnskapen om spillemidler til friluftsliv.
Økt kunnskapen om motorisert ferdsel og fornøyelsesløyper for snøskuter.
Hatt fagtema om skjæringspunktet mellom friluftsliv og reiseliv på årsmøtet.

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 er noe varierende. Noe av den beste kompetansebyggingen opplever
vi når vi jobber tett sammen med organisasjoner i konkrete saker. Det er også nyttig å lære ved å
gjøre, som å dra på befaringer, folkemøter e.l. sammen. Det er naturlig at enkelte FNForganisasjoner er mer aktive enn andre. Et videre mål er å utnytte hele nettverket enda bedre og se
hvilken måte vi best kan nyttiggjøre oss for de organisasjonene som i dag ikke er så aktive i FNF.
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 2017:
• Arbeidet for at friluftsliv og folkehelse styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
• Fremmet friluftslivets folkehelseverdi i innspill og arbeidet med regionale planer.
• Påvirket den kommunale planleggingen for å fremme fysisk aktivitet i dagliglivet.
• Videreformidlet informasjon om arrangementer og aktiviteter.
• Brukt hjemmesida til å spre informasjon om aktivitetsfremmende tiltak.
• Synliggjort friluftsliv som en folkehelsefaktor i flest mulig sammenhenger, også i media.
• Koordinert Friluftslivets uke med 50 arrangement i 19 kommuner, med 1500 deltakere.
• Bidratt til gjennomføring av Barnas Matfestival med Holt Læringstun, 4H Troms m.fl.
• Hatt noe oppfølging av turkassetrimmen «30-trimmen» i Salangen og Lavangen i
samarbeid med organisasjoner og friluftsråd.
• Markedsført bærplukkingsaktiviteten Ut og plukk i samarbeid med friluftsrådene.
• Fulgt opp sluttføringen av turskiltprosjektet i Sør-Troms med kommunene og friluftsrådet.
• I samarbeid med organisasjonene bidratt til økt integrering gjennom friluftsliv. Gjennom et
prosjekt støttet av IMDi har vi samarbeidet med Reinrosa 4H og Kvæfjord kystlag som har
gjennomført fem flotte arrangement i samarbeid med asylmottakene. Vi har også
gjennomført et kveldsseminar om flerkulturelt friluftsliv, med oppfølging, sammen med
Tromsø Røde Kors med støtte fra Norsk Friluftsliv. FNF har hatt innlegg om friluftsliv og
organisasjonene for bosatte flyktninger.
Vurderinger:
FNF Troms har fremmet natur og friluftsliv som viktige bidrag i folkehelsearbeidet i Troms både
gjennom media, kontakt med myndigheter og politikere, samt gjennom arrangement, seminar og
høringsuttalelser. Friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet er relativt godt kjent, men må løftes
ytterligere i praksis – både i form av konkrete samarbeidprosjekt og tilskuddsløft. Friluftsrådene
har overtatt ansvaret for bærplukkingsaktiviteten «Ut og plukk», FNF har bidratt i markedsføring.
Resultatene fra Friluftslivets uke og fokus på friluftsliv for alle, blant annet gjennom
adventsseminar, integreringsseminar og friluftssamling, har vært gode. Det var tyngre å
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gjennomføre IMDi-prosjektet i 2017 enn 2016 knyttet til inkludering fra asylmottak i friluftslivet.
Dette var blant annet knyttet til at mange mottak ble lagt ned, noen av de mest ivrige
organisasjonene fra året før hadde selv fått egen støtte, samt at mange av de mindre
organisasjonene ikke hadde kapasitet til å følge opp. Prosjektet ble i så måte redusert og ikke hele
tilskuddet brukt. Resultatet av de arrangementene som ble gjennomført var likevel gode og viktige.
2. SAKER
Viktigste saker
I 2017 har det vært viktig å forankre verdien av natur og friluftsliv i offentlige planer, samt å bidra
i organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteressene i arealsaker i fylket. Kraftsaker
har fremdeles spilt en viktig rolle i året som har gått, selv om småkraftsakene går mot slutten. FNF
har fulgt opp den siste småkraftpakken og enkeltsakene, samt konsesjonsendringene for Raudfjell
og Kvitfjell vindkraftverk. Fokuset dreier mer over mot revisjon av gamle vannkraftverk, og FNF
Troms har involvert seg i to omfattende saker. Hva angår motorisert ferdsel har FNF Troms satt
fokus på både vannskuter, Thurst Me og snøskuter. For sistnevnte har oppfølgingen av forskriften
for rekreasjonskjøring av Bardu vært viktigst, da utfallet kan sette presedens. En rekke arealplaner
o.l. er også behandlet. Sammen med organisasjonene har FNF opplevd gjennomslag i sitt
arealsaksarbeid, blant annet gjennom ivaretakelse av store sammenhengende friluftsområder i SørTroms, samt medhold i den første klagesaksbehandlingen om løypenettet i Bardu. En prioritert
oppgave har vært å jobbe med flerkulturelt friluftsliv. Gjennom prosjektet knyttet opp mot
mottakene lyktes vi kun delvis, men de arrangementene som ble gjennomført ble godt mottatt.
Politisk påvirkning gjennom stortingsvalget og Friluftslivets uke ble vellykket. Videre har det vært
viktig å løfte natur- og friluftsliv på den politiske dagsorden med god dialog både med regionale og
lokale aktører. FNF Troms har opprettholdt høy aktivitet, utvidet nettverket ytterligere og styrket
samarbeidet med både organisasjonene og det offentlige.
Uttalelser
FNF Troms ga 17 uttalelser og innspill i 2017.
Hva
Dato Til hvem
30.01
05.02
10.02
23.02
22.03
29.03
03.04
28.04
04.05
15.06
21.09
21.09
03.10
01.11
05.11
21.11
04.12

Kommunene i Troms
NVE
Harstad kommune
Nordreisa kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms
NVE
NVE
Bardu kommune
Lyngen kommune
Lyngen kommune
NVE
NVE
NVE
Bardu kommune
Kommune i Troms

Brev vedrørende vannskuter
Klage på konsesjon til Skoelva kraftverk i Bardu kommune
Kommuneplanens arealdel
Forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann, 2.gangshøring
Planprogram kommuneplanens arealdel
Planprogram regional transportplan
Forslag om tre marine verneområder
Revisjon av Kvænangen kraftverk
Småkraftpakke i Tromsø og Balsfjord kommuner
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel
Næringsløyper i Lyngen kommune
Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk, søknad om ny adkomstvei
Revisjon av Guolasjokha kraftverk
Skarelva småkraftverk i Målselv kommune
Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter
Brev vedrørende ThrustMe Skipack

I tillegg til de nevnte uttalelsene, jobbet FNF også med andre aktuelle saker og planer, hvor det
ikke ble gitt høringsuttalelse. Vi bidro også til at enkeltorganisasjoner fikk gitt egne uttalelser i
aktuelle saker.
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Møter
Dato
23.01
27.01
30.01
06.02
23.02
07.03
10.03
20.03
22.03
06.04
25.04
28.04
19.05
29.08
26.09
26.09
19.10
03.11
07.12
11.12

Sted

Hva

Tromsø
Oslo
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Vollan
Tromsø
Kvæfjord
Tromsø

Møte med Skoelvas venner om småkraftverk i Bardu
Møte med Norsk Friluftsliv om Friluftslivets uke
Lunchmøte med Framtiden i våre hender Nord
Telefonmøte om statlig sikring
Møte med fylkeskommunen i tildelingsgruppen om midler til skilting og gradering
Møte om marin forsøpling
Høringsmøte om Kommuneplanens arealdel
Referansegruppemøte Coreplan Kystsone - UiT
Møte med Framtiden i våre hender
Lunchmøte Ishavskysten friluftsråd
Idedugnadsmøte om Ryøya
Frokostmøte IntroStart
Møte om integrering
Møte om introStart og integrering
Markering fylkeskommunen
Møte med Røde Kors om inkluderingsseminar
Møte med fylkeskommunen og friluftsrådene
Introduksjon til friluftsliv IntroStart
Møte og befaring med Kvæfjord Kystlag
Møte med Turlaget, fylkeskommunen og friluftsrådet

I tillegg til disse møtene har FNF Troms hatt jevnlig og god kontakt med fylkesmannen og
fylkeskommunen, særlig innenfor friluftsliv og folkehelse, og plan- og næring. Kontakten med
natur- og friluftsorganisasjonene går også langt utover møteframstillingen i tabellen, med
småmøter og hyppig telefon- og e-post -kontakt. FNF, fylkeskommunen og friluftsrådene i fylket
har hatt flere telefonmøter for oppdatering, samarbeid, rolleavklaringer, felles løft m.m.
Koordinatorene i hele landet har telefonmøte en gang i måneden i regi av FNF nasjonalt.
Representasjon
- Kurs/seminarer/konferanser/samlinger/arrangementer
Dato

Sted

Hva

07.-08.02
09.02
27.-29.03
27.04
8.-9.06
16.06
30.-31.08
19.-20.09
2.11
3.11
11.11
15.11

Tromsø
Tromsø
Granavolden
Tromsø
Bergen
Tromsø
Tromsø
Gardermoen
Trondheim
Trondheim
Tromsø
Tromsø

Miljømila – konferanse i regi av fylkesmannen
Klimaseminar
FNF-samling nasjonalt
Kraftsystemsamling, Statnett
Friluftskonferanse
Feiring av Ishavskysten friluftsråd 10-årsjubileum
Nasjonal vannområdesamling
FNF-samling nasjonalt
Friluftsamling, Miljødirektoratet
Seminar om revisjon av vannkraftverk, SABIMA
Seminar om konflikter i kystsonen, Naturvernforbundet
Plan- og byggesakskonferanse, Fylkesmannen

- Befaringer
Dato
19.-22.06

Hvor

Hva

Tromsø

Sluttbefaring småkraftpakke (5 småkraftverk)
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Informasjon
- FNF i media
FNF Troms har vært 33 ganger i media gjennom året. Tematikken har vært kraftsaker, friluftslivets
uke, adventsseminar, arealplaner, motorferdsel, ildsjelprisen, allemannsretten, friluftsliv og
folkehelse. I tillegg til aviser, har FNF også vært representert i radioen gjennom året. Vi opplever
det enklere å få saker på trykk i de mindre avisene enn i Nordlys.
FNF Troms har oppdatert nyhetssaker på hjemmesiden og facebooksiden, samt informert om
nettverket i en rekke ulike forum hvor FNF Troms har vært representert.
Arrangementer (som FNF har hatt ansvar for)
Dato
26.01
07.03
9.-10.05
02.-10.09
02.09
17.09
26.10
23.-24.11
07.12
08.12

Hvor

Hva

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Troms
Troms
Tromsø
Tromsø
Bardufosstun
Harstad
Harstad

IntroStart tur til Holt med bosatte flyktninger
Årsmøte FNF Troms med innlegg om reiseliv og friluftsliv
Samling om statlig sikring (med fylkeskommunen, friluftsrådene, Norsk friluftsliv mfl)
"Friluftslivets uke" – 50 arrangementer i 19 kommuner i Troms og over 1500 deltakere
"nattinaturen" – 3 arrangementer
Barnas Matfestival på Holt, sammen med 4H, Læringstunet, m.fl.
Kveldsseminar om flerkulturelt friluftsliv med Tromsø Røde Kors, Norsk Friluftsliv
Friluftslivsamling – for kommuner, organisasjoner m.m.
Adventsseminar om friluftsliv for alle
Arbeidsmøte med FNF i Nord

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
- NJFF-Troms
- Troms Orienteringskrets
- Nordnorsk Botanisk Forening
- Framtiden i Våre Hender Tromsø
- Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund
- Tromsø Casting- og Fluefiskerforening
En rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner i Troms er med på e-post lista og har periodisk
kontakt med FNF. FNF Troms har et nært og godt samarbeid med de fire friluftsrådene i fylket.
Tillitsvalgte
Etter fellesmøtet 07.03.2017 har styret hatt følgende sammensetning.
Leder:
Medlem:

Ida Mari Hanssen
Anton Hauan

KFUK/KFUM-speiderne
(gjenvalgt for 1 år i 2017)
Naturvernforbundet i Troms (valgt for 2 år i 2016)
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Medlem:
Medlem:
Medlem:

Knut M. Pedersen
Rachel Jakhelln
Halldis Valestrand

NJFF-Troms
Troms Turlag
Troms Orienteringskrets

(valgt for 2 år i 2017)
(valgt for 2 år i 2017)
(valgt for 2 år i 2016)

1. vara:
2. vara:
3. vara:

Alf Brustad
Leif Einar Støvern
Svein Gunnar Karlstrøm

Troms Turlag
(gjenvalgt for 1 år i 2017)
Nordnorsk Botanisk Forening (gjenvalgt for 1 år i 2017)
Framtiden i våre hender Nord (valgt for 1 år i 2017)

Revisor:

Anne Grethe Seljebakk

Troms Musikkråd

(gjenvalgt for 1 år i 2017)

Valgkomite:
Asbjørg Fyhn
Naturvernforbundet i Troms (gjenvalgt for 1 år i 2017)
Styret fikk fullmakt til å finne ytterligere to personer til valgkomiteen.
Styret har hatt 4 møter og behandlet 34 saker, samt holdt fortløpende kontakt gjennom bruk av epost og telefon.
Administrasjon
Eivind Høstmark Borge er fast ansatt som koordinator og har jobbet i en 100%-stilling i 2017.
Hugo Tingvoll jobbet i en 20 % prosjektlederstilling fra januar til ut september, med
hovedoppgave å følge opp et prosjekt knyttet til friluftsliv og integrering. Stillingen var i
utgangspunktet tiltenkt hele året, men da mange asylmottak ble lagt ned i løpet av året var det
utfordrende å skape så mye aktivitet i prosjektet som først ønsket.
Arbeidet i FNF Troms i 2017 utgjorde i underkant av 1,2 årsverk.
FNF nasjonalt har hatt det administrative arbeidsgiveransvaret. Dette ble overtatt fra 4H Troms
01.01.2016 gjennom en virksomhetsoverdragelse.
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på NIBIO Holt 07.03.2017. Før årsmøtet ble det gjennomført et temamøte
om skjæringspunktet mellom reiseliv og friluftsliv. Tema som økt bruk og slitasje, flere turister og
tilretteleggingsbehov, verdiskaping og folkehelse, ble belyst av Knut Hansvold (Nordnorsk
Reiseliv) og Virginie Ramasco (reiselivsbedriften Wandering Owl). De vanlige årsmøtesakene ble
gjennomgått og nye vedtekter for FNF Troms ble vedtatt. Styremedlemmene Jan Thomas
Schwenke fra Troms Turlag (2013-2017) og Ivar Edvin Olsen fra NJFF-Troms (2015 – 2017) ble
takket for innsatsen i FNF Troms. De fikk bok i gave for sin innsats.
4. ØKONOMI
Den økonomiske situasjonen til FNF Troms er tilfredsstillende. Inntektene i 2017 var kr.
525.096,9. Dette var primært driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, samt prosjektmidler fra
IMDi, fylkeskommunen og Norsk Friluftsliv. Utgiftene var 495.767,8. FNF Troms betalte inn kr.
100.000,- til FNF nasjonalt for lønnskostnader for koordinator, jf. Økonomimodell for 2017, resten
ble dekket fra FNF nasjonalt. Prosjektstillingen kostet i overkant av kr. 80.000,-. Dette var noe
mindre enn budsjettert da prosjektstillingen ble avsluttet tre måneder tidligere grunnet nedleggelse
av asylmottak. Videre kostnader er knyttet til integrering, Friluftslivets uke, seminar, møter, reise
og driftskostnader m.m. Årsresultatet for 2017 ble kr. 30.690,1. Dette er mer enn budsjettert,
primært grunnet avkortingen av prosjektstilling, lavere reisekostnader og ekstra prosjektmidler.
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FNF Troms har fremdeles en relativt høy egenkapital på kr. 465.164,-. På gjeldsposten ligger kr.
152.142 som er prosjektmidler fra Troms fylkeskommune til skilting og merking. Disse frigjøres
FNF Troms så snart endelig rapport foreligger. Styret mener det er godt grunnlag for videre drift.
For videre detaljer viser vi til regnskapet.
Styret ønsker å fortsette med høy aktivitet og et slagkraftig FNF i 2018. For å lykkes er FNF Troms
avhengig av en fortsatt offensiv satsing både fra FNF nasjonalt og Troms fylkeskommune.
Januar 2018
Ida Mari Emmely Hanssen
Leder

Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator
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