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GENERELT GJELDER FOR PLANPERIODEN:
FNF Troms sin drift skal være i henhold til modell vedtatt av den nasjonale styringsgruppa.
 Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.
 Bak etableringen av FNF står Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).
 FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles
interesse diskuteres og oppgaver fordeles.
Herunder skal følgende arbeidsoppgaver prioriteres:
 Påvirke i aktuelle plan- og saksprosesser
 Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
 Ha god kontakt med myndighetene
 Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
 Bygge kompetanse i organisasjonene
 Holde kontakt med eventuelle lokale eller interkommunale FNF
FNF Troms skal følge opp de innspill og forslag som kommer fra medlemsorganisasjonene i
forhold til hvilke saker det skal jobbes med og hvilke satsningsområder FNF Troms skal ha.
ORGANISATORISK:
4H Troms har det administrative arbeidsgiveransvaret.
Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for å ivareta helheten og alle tilsluttede organisasjoner i FNF Troms.
AU har det faglige ansvaret for oppfølging av FNF-arbeidet og skal sørge for at årsplanen blir fulgt
opp, samt ha løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

Det skal være ansatt en fylkeskoordinator i hel stilling dersom det er økonomi til dette.
Koordinatoren er sekretær for fellesmøtet og arbeidsutvalget. Koordinator skal sammen med AU følge
opp planer, og sørge for at nødvendige søknader og rapporteringer blir sendt i tide.
Det årlige fellesmøtet velger AU. Det skal velges en leder og fire medlemmer til AU. Leder velges for
et år og medlemmene for to år (2 medlemmer på valg hvert år). Det skal velges to varamedlemmer i
rekkefølge for et år. Revisor velges for et år, samt valgkomite med en leder og to medlemmer for et år.
___________________________________________________________________________
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.

For videre organisatoriske avklaringer viser vi til Styringsdokument for drift av Forum for natur og
friluftsliv (FNF), gjelder fra 1.1.2013.

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.
Strategi i planperioden:
 Arbeide for at organisasjonene kommer med innspill for å ivareta natur- og
friluftsinteressene i fylket og at disse blir hørt og synliggjort i plansaker.
 Arbeide med å opprette og utvikle et arealsaksnettverk for naturvern og friluftsliv i fylket.
 Arbeide for reell og aktiv medvirkning både praktisk og økonomisk.
 Jobbe for å synliggjøre friluftslivets betydning i folkehelsearbeidet og å påvirke i arealsaker
for å sikre fysisk aktivitet/naturopplevelse i stedsutvikling og nærmiljøet.
 Følge opp natur- og friluftsinteressene i ”Nordområdesatsingen”.
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.
Strategi i planperioden:
 Bidra til å styrke våre medlemsorganisasjoner på dette området gjennom å legge inn tema
om politisk påvirkning og mediebruk i våre kurs. Viktige natur- og friluftslivssaker skal bli
mer synlige i mediebildet.
 Rutiner med å sende ut pressemeldinger videreføres, og det skal jobbes mer med å få med
våre medlemsorganisasjoner i mediestrategiene.
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.
Strategi i planperioden:
 Videreføre den gode kontakten med fylkesmannen og fylkeskommunen gjennom møter og
annet samarbeid.
 Gjøre FNF kjent i kommunene og fremme organisasjonenes viktighet for natur, friluftsliv
og folkehelsearbeid.
 Arbeide for å få friluftsråd i hele fylket.
 Arbeide offensivt med å gjøre organisasjonene og friluftsrådene kjent.
 Delta på konferanser og andre møteplasser hvor kontakt med forvaltningen kan ivaretas.
 Ha et økende fokus på politisk påvirkning.
 Jobbe for å få med flere aktører som er aktive på sine arenaer.
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Målsetning 4: Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Troms skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner, samt nyttiggjøre
seg 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.
Strategi i planperioden:
 Arrangere seminar og temakvelder om aktuelle tema og arealsaker, samt tilrettelegge for
organisasjonenes deltagelse på aktuelle kurs og konferanser.
 Jobbe med politisk påvirkning og bruk av media.
 Arbeide med kompetansebygging ut fra medlemsorganisasjonenes behov.
 Bygge kompetanse innenfor arealforvaltning og folkehelse.
 Samhandle med SABIMA-organisasjonene som et ledd i kompetansebygging og utveksling.
Målsetning 5: Friluftsliv og folkehelse
FNF Troms skal arbeide for at natur og friluftsliv blir en hovedsatsing innenfor folkehelsearbeidet i
Troms.
Strategi i planperioden:








Samhandlingsreformen av 01.01.2012 legger vekt å forebygge (bygge helse) framfor å
reparere, samt større samarbeid med frivillige organisasjoner. Friluftsliv er gjennom sin
kombinasjon av fysisk aktivitet og naturopplevelser blant de viktigste bidragene til vår
totale helsetilstand. FNF Troms vil arbeide aktivt for å gjøre natur og friluftsliv til en
hovedsatsning innenfor folkehelsearbeidet i fylket.
Legge til rette for dialog og samhandling mellom medlemsorganisasjonene og andre
folkehelseaktører, med særlig vekt på kommunene.
Arbeide med inkludering av inaktive grupper i friluftslivsaktivitet og i våre sosiale nettverk.
Arbeide for økt kompetanse i våre medlemsorganisasjoner på folkehelseområdet.
Videreføre arbeidet med å påvirke friluftslivspolitikken i fylket både som høringspart og
gjennom deltakelse i arbeidsgrupper, rådgivende utvalg, konferanser mm.
Være parat til å gripe fatt i nye tilskuddsordninger og muligheter som dukker opp i løpet av
planperioden for å sikre friske midler til medlemsorganisasjonenes aktivitet.
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