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Arbeidsutvalgets årsberetning 2013
2013 har vært et fremgangsrikt år for Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms. Forumet har
jobbet aktivt for å fremme natur- og friluftsorganisasjonenes interesser i natur- og friluftssaker i
fylket, og tiltakene er gjennomført i tråd med målsetningene i arbeidsplanen. Forankring av
friluftsliv i relevante regionale planer (for eksempel friluftsliv, idrett og anlegg, folkehelse og
samferdsel) har hatt særlig fokus, sammen med påvirkning i arealsaksarbeid- og planlegging i
kommunene. FNF Troms har også bidratt til organisasjonenes arbeid i å ivareta natur- og
friluftsverdiene i forvaltningen av vann- og vindkraftressurser i fylket og har satt tematikken på
dagsorden i flere sammenhenger. I forbindelse med Stortingsvalget jobbet forumet tett mot fylkets
politikere og fikk løftet friluftspolitiske spørsmål. Naturens og friluftslivets egenverdi og
folkehelseverdi ble fremmet aktivt gjennom året, og det ble gjennomført flere kompetansehevende
kurs og samlinger på aktuelle tema.
Arbeidsutvalget finner det gledelig at FNF Troms har blitt mer synlig både overfor
organisasjonene, det offentlige og andre samarbeidspartnere. Samarbeidet med Troms
fylkeskommune har blitt ytterligere styrket og FNF Troms blir involvert stadig tidligere i
planprosessene. Fylkeskommunens støtte til drift og prosjekter har vært avgjørende for aktiviteten
og den stødige kursen gjennom 2013. Året bød også på en gledelig satsing fra den sentrale
styringsgruppen for FNF, som resulterte i at FNF Troms fikk sikret en 100 % fast
koordinatorstilling, samt økt aktivitet og bedret forutsigbarhet.
Den økonomiske situasjonen til FNF Troms er tilfredsstillende. Resultatet for 2013 viser et
årsresultat på kr. 218.707. Årsaken til det positive resultatet kan delvis forklares av at koordinator
jobbet redusert det første kvartalet i 2013 da det var knyttet usikkerhet til størrelsen på
driftstilskuddene. De gledelige bevilgningene har ført til at FNF Troms har et godt utgangspunkt
for økt satsing i 2014. AU ønsker å øke aktiviteten ytterligere og tar i bruk en prosjektmedarbeider
i 2014, i tillegg til koordinator, for å oppnå ønskede resultater. For å lykkes er FNF Troms
fremdeles avhengig av offensiv satsing både fra den sentrale styringsgruppen og fylkeskommunen.
Arbeidsutvalget er godt fornøyd med arbeidet FNF Troms har gjennomført i 2013 og mener det er
solid grunnlag for videre drift. For ytterligere informasjon om aktiviteten i 2013 viser vi til
årsmelding og regnskap.
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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.

