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Referat fra møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 23.01.2014
Tid: 16:30 – 19:30
Sted: Bioforsk Holt Nord

Til stede med stemmerett:
Per-Arne Slettmo, leder
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Hugo Tingvoll, vikar / engasjert
Forfall:
Kjell Ivar Nymoen, medlem
Jan Thomas Schwenke, medlem
Stein-Ole Sommerseth, medlem
Ida Marie Hanssen, 1.vara
Alf Brustad, 2. vara
Anne Kari Eliassen, administrativ arbeidsgiver

Saksliste:
Sak 01/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 02/14

Orienteringssaker

- Møte i referansegruppa for regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk
Hugo og Eivind deltok 22.01.14 på møte i referansegruppa for regional plan for friluftsliv, vilt og
innlandsfisk 2014 - 2025. De fikk mulighet til å komme med innspill til den påbegynte planen,
samt tilbud om å skrive forslag til innhold for deler av planen. Skriftlige innspill må være inne i
løpet av februar da planen skal ut på offentlig høring. Fylkeskommunen sikter på å få planen
behandlet i fylkestinget i juni.
______________________________________________________________________________
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 og 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, NordTroms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

- Møte mellom FNF Troms, Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd
Hugo og Eivind møtte daglige ledere i Midt-Troms og Ishavskysten friluftsråd 22.01.2014 for å bli
bedre kjent og å se på hvilke arbeidsområder det er naturlig å samarbeide om i 2014. Punkter som
ble trukket fram var skilting og merking, læring i friluft, prosjektet «friluftsliv for alle», økt
aktivitet i innfallsportene til nasjonalparkene i Midt-Troms og forberedelse til friluftslivets år 2015.
Samling på Kobberhaughytta – Turskiltprosjekt 28. - 29. januar
FNF Troms er med i tildelingsgruppa for midlene om «skilting og gradering» som Troms
fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen lyser ut. FNF Troms ønsker også å bidra i å øke
kompetansen til organisasjonene hva gjelder skilting og gradering av turløyper. I denne anledning
deltar Hugo på en samling på Kobberhaughytta 28.-29. januar for å få enda større innsikt i turskiltprosjektet, samt å bli godkjent til å holde kurs for de organisasjonene som får tilskudd.
- FNF-samling 10. – 11. februar
Hugo deltar på den sentrale FNF-samlingen 10.-11. februar på Granavolden.
- Prosjekt fra Ishavskysten friluftsråd «Friluftsliv for alle»
FNF Troms er invitert med som samarbeidspartner i Ishavskysten friluftsråd sitt prosjekt
«Friluftsliv for alle». Dette er et prøveprosjekt med kommunene Tromsø og Balsfjord hvor lite
aktive barn og unge vil inviteres med på ulike friluftsaktiviteter en ettermiddag i uken, i samarbeid
med frivillige organisasjoner. FNF Troms er invitert med på oppstartsmøter i kommunene. Hugo
og Eivind vil delta på hvert sitt møte.
- FYSAK-søknader 2014
FNF Troms har søkt om FYSAK-midler fra Troms fylkeskommune til to prosjekter i 2014:
Friluftslivets uke og prosjektet «Sammen for friluftsliv og folkehelse». Sistnevnte prosjekt ønsker
vi skal bidra til en møteplass for kommunene og de frivillige organisasjonene i Sør-Troms for
samarbeid innenfor friluftsliv og folkehelse.
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning
Sak 03/14
Økonomi – status og budsjett
FNF Troms har fått første regnskapsrapport fra Vigdis Regnskap. Det gjenstår enkelte bilag for å
fullføre regnskapet for 2013, men rapporten gir en god oversikt over økonomisk status. Regnskapet
viser at AU har lykkes i å sikre økonomisk stabilitet gjennom 2013 og har ved årsskifte godt
grunnlag for å øke aktiviteten ytterligere gjennom 2014. AU ønsker å utnytte muligheten 2014 gir
ved å ha Hugo Tingvoll i engasjement (i tillegg til koordinator), til å kjøre 110 % stilling gjennom
hele året, samt å sette av en egen post på budsjettet til særlige fokusområder i arbeidsplanen.
Sistnevnte gjør at AU foreslår for fellesmøtet å budsjettere med bruk av kr 50.000 av egenkapitalen
i 2014 for å sikre måloppnåelsene i arbeidsplanen. Eksempelvis kan dette benyttes som bidrag for å
opprette friluftsråd i Sør-Troms.
Vedtak: AU er fornøyd med økonomisk status og ønsker å utløse ytterligere aktivitet i 2014 ved å
investere kr 50.000 av egenkapitalen til særlige fokusområder i arbeidsplanen.
Sak 04/14
Foreløpig årsmelding 2013
Koordinator presenterer foreløpig årsmelding for 2013. Årsmeldingen er skrevet etter mal fra
FRIFO og er relativt omfattende. AU ønsker at vi i år som i fjor følger opp med en AUs
årsberetning på maks en side som inneholder det mest vesentlige. AU er godt fornøyd med den
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økte aktiviteten i 2013, måloppnåelsene i tråd med arbeidsplanen, samt at de økonomiske
rammevilkårene ble forbedret, og mener det er godt grunnlag for videre drift i 2014.
Vedtak: AU er fornøyd med aktiviteten i 2013 og legger fram årsmelding og AUs årsberetning for
fellesmøtet.
Sak 05/14
Arbeidsplan 2014
FNF Troms følger opp det gode arbeidet fra 2013 med påvirkning i plan- og arealsaker,
påvirknings- og holdningsarbeid, kontaktbygging med myndighetene, kompetanseheving i
organisasjonene og fokus på friluftsliv og folkehelse. AU ønsker å øke aktiviteten ytterligere i
2014 og dra særlig nytte av at Hugo er ansatt i 50 % gjennom året. Av nye momenter og
fokusområder i 2014 ønsker AU å trekke fram: jobbe for at alle kommunene i Troms skal være
medlem at et friluftsråd, forberede friluftslivets år 2015 og å øke organisasjonenes kompetanse
innenfor mediabruk, organisasjonsutvikling og evne til å søke på spillemidler.
Vedtak: AU ønsker økt aktivitet i 2014 og godkjenner arbeidsplanen for framlegg på fellesmøtet.
Sak 06/14
Styringsdokument for drift av FNF og regionale vedtekter
FNF Troms har gamle regionale vedtekter fra oppstarten av FNF. Disse ble delvis revidert på
fellesmøtet i 2013 med utgangspunkt i det nye styringsdokumentet for drift fra 01.01.2013, men
har fremdeles mangler. FRIFO anbefaler å avskaffe de regionale vedtektene, siden det uansett er
det nasjonale styringsdokumentet som gjelder. På denne måten slipper man å oppdatere og justere
regionale vedtekter i tråd med det nasjonale dokumentet, noe som vil være tids- og
arbeidsbesparende. Momentene som «hvor mange som er med i AU og hvor mange år de velges
for» foreslås å inkluderes i den 4-årige strategiplanen 2012-2015 for FNF Troms. AU er positive til
dette og ønsker å legge fram forslaget til fellesmøtet.
Vedtak: AU vil legge fram et forslag for fellesmøtet om å kun forholde seg til det nye
styringsdokumentet for drift fra 01.01.2013 og i denne sammenheng avskaffe de gamle regionale
vedtektene.
Sak 07/14
Fellesmøtet
Fellesmøtet ønskes avholdt på Bioforsk Nord Holt torsdag 6. mars, kl 17:00 – 20:00. Vanlige
fellesmøtesaker som regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og revidering av 4-årig
strategiplan vil stå på dagsorden. Det vil også bli en sak angående overgang fra regionale vedtekter
til styringsdokumentet for drift av FNF, samt mulighet for å komme med en fellesmøteuttalelse.
Det er også i år ønske om et faglig innlegg i forkant av fellesmøtet, hvor koblingen mellom
friluftsliv og kulturminner nevnes som et aktuelt tema. Innkalling, saksliste, forretningsorden og
fellesmøtedokumentene gjennomgås og koordinator bes om å igangsette med innkalling m.m.

Vedtak: Koordinator kaller inn organisasjonene til fellesmøte i FNF Troms 6. mars 2014.
Sak 08/14
Møteplan
Vanligvis bruker AU å ha tre møter i løpet av vårsemesteret, i tillegg til fellesmøtet. Hugo vil ta
kontakt med AU for videre fastsetting av møtedatoer.
Vedtak: Hugo kontakter AU for fastsetting av videre AU-møter i løpet av første halvår 2014.
Sak 09/14
Eventuelt
Koordinator tok opp tematikken om motorisert ferdsel / skuter som har vært på dagsorden i det
siste, og hvordan FNF Troms skal forholde seg til dette. AU råder FNF å trå varsomt i denne saken
og at viktigere enn hvem som skal ha forvaltningsansvaret og hvor mange som skal med i
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prøveprosjektet er at friluftsverdiene blir godt i varetatt i veien videre og at natur- og
friluftsorganisasjonene sikres reell medvirkning. AU tenker det er bra at enkeltorganisasjoner kan
gå ut og gi sine ytringer, men vil avvente en felles involvering gjennom FNF til det har kommet
klarere forespørsler fra organisasjonene, samt at de vil se hvilke tanker som kommer rundt
tematikken på fellesmøtet.
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