
Protokoll

Årsmøte  i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn 18.3.2015

Møtested: Stortorget 5, Fagforbundets lokaler, Tromsø 19:00 – 21:15

Program
Velkommen ved leder Jon Arne Jørstad

Åpent møte:
18:15 Foredrag. Olje og gass v/Helga Lerkelund, Naturvernforbundet, rådgiver på internasjonal 
avdeling
18:45 Kulturelt innslag v/ Nina Medgård Jebens og Dag Johnny Medgård Jebens 
Årsmøte:
19:00 Årsmøte

Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Valg av møteleder  og referent
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Valg av tellekorps
6. Valg av to til å skrive under protokollen
7. Årsmelding 2014
8. Regnskap 2014
9. Aktivitetsplan 2014
10. Budsjett 2015
11. Innkomne saker
12. Uttalelser
13. Valg.

1. Åpning
Jon Arne Jørstad ønsket velkommen med noen innledende ord.

2. Konstituering
Til stede med stemmerett: 9
Til stede uten stemmerett: 3

3. Valg av møteleder  og referent
Vedtak:
Møteleder: Helga Lerkelund
Referent: Kjerstin Uhre

4. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling med sakliste, datert 3. mars, ble sendt til alle medlemmene i henhold til medlemsliste den
4. mars. Innkalling ble også lagt ut på nettsidene til lokallaget dagen før årsmøtet.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.



5. Tellekorps
Ikke valgt.

6.  Valg av to til å skrive under protokollen
Vedtak: Alena Dekhtyareva og Therese Hugstmyr Woie er underskrivere.

7. Årsmelding 2014
 Årsmeldinga ble delt ut i forkant av møtet. Jon Arne Jørstad la fram styrets årsmelding. 
Lokallaget har 377 medlemmer. Det er holdt 8 styremøter og 1 medlemsmøte. Dessuten har 
medlemmer av styret og medlemmer deltatt i ulike møter og arrangement.
Vedtak: Årsmelding for Naturvernforbundet i Tromsø og omegn godkjennes.

8. Regnskap 2014
Regnskapet er revidert og godkjent av revisor og styret.
Rolf Egil Haugerud gjennomgikk regnskapet. Det er et lite regnskap, og det gjenspeiler at 
aktiviteten ikke har vært så stor. 
Vi står uten kontor fra 30. april da leiekontrakten går ut.
Anton Hauan hadde et spørsmål om reisekostnader. Det ble også spurt om refusjonsposten. 
Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes.

9. Aktivitetsplan 2015
Aktivitetsplanen fra 2014 videreføres. Punkt 4 om vindkraft ble endret til et generelt punkt om 
kraftsaker. Det ble også understreket viktigheten av arbeid med transportnett i Tromsø, og at laget 
engasjerer seg i valgkampen fram mot kommunevalget. Det ble videre ønsket samarbeid med ulike 
organisasjoner om forskjellige naturvern- og miljøsaker (småbrukarlaget, fagbevegelsen, 
miljøvernorganisasjonene, vern av matjord). Og det ble diskutert hvordan få forskerne i tale. 
Forskerne må være uavhengige, men hva gjør de når faglig begrunnete råd ikke blir fulgt opp av 
politikere? Kan invitere forskerne til å holde forelesninger. Mange miljøer tar opp det vi kaller 
naturvernsaker, det skjer mye i organisasjoner rundt omkring. Internasjonalt seminar er et fora som 
kan brukes.

1. Nærmere samarbeid med NU og fylkeslaget
2. Oppdrettsaker og kystsoneplanen (Kystsoneplanen dekker kommuner som er en del av Tromsø 
og omegn lokallag) 
3. Samferdselssaker 
- Sette fokus på miljø og klima i valgkampen fram til kommunevalget
- Transportnett Tromsø 
4. Arbeide med kraftsaker
5. Samarbeide med lokale naturvern- og miljøinteresse
6. Engasjere og aktivisere medlemmene
7. Synliggjøre laget i Tromsø og de øvrige medlemskommunene.

Vedtak: Planen fra 2014 videreføres med de justeringer som fremkommer ovenfor. Det overlates til 
det nye styret å utarbeide detaljer til aktivitetsplanen.

10. Budsjett 2015
Rolf Egil Haugerud la fram styrets forslag til budsjett. 
Man kan arbeide mer for å søke om midler, miljøsamarbeid etc.
Internasjonal avdeling i Naturvernforbundet vil gjerne ha med lokallagene i samarbeidsprosjekter.
Anton Hauan foreslår å øke driftsutgifter fra kr. 8000,- til kr. 12000,-.
Vedtak: Fremlagt budsjettet for 2015 med forslått endring godkjennes.



11. Innkomne saker
Ingen innkomne saker

12. Uttalelser
Styret hadde tre forslag til uttalelser fra årsmøtet, 1. om småkraftverk, 2. om Holt forsøksgård og 3. 
om oppdrett:
1. "Altautbygginger" i Troms
2. Behold Holt som forskningsstasjon og kulturlandskap
3. Nei til oppdrettsindustri i fjordene og skjærgården
Godkjente uttalelser vedlegges protokollen. De sendes aktuelle instanser og media.
Vedtak:
Uttalelse 1. «"Altautbygginger" i Troms» med en liten strykning godkjennes.
Uttalelse 2. «Behold Holt som forskningsstasjon og kulturlandskap» godkjennes.
Uttalelse 3. «Nei til oppdrettsindustri i fjordene og skjærgården» oversendes til styret sammen med 
innspill v/ Vitaly Dekhtyarev om at rapportene fra oppdrettsanleggene blir gjort offentlige.

13. Valg
Oversikt over alle verv og delegasjoner vedtatt av årsmøtet.

Styret i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn 2015 (fra årsmøte til årsmøte) er som følger:
Leder: Anton Petter Hauan
Nestleder: Kjerstin Uhre
Styremedlem: Jon Arne Jørstad
Styremedlem: Therese Hugstmyr Woie (fra NU)
Varamedlem: Alena Dekhtyareva
Varamedlem: Rolf Egil Haugerud (fungerer som kasserer)

Delegater til fylkeslagets årsmøte:
Til fylkeslagets årsmøte kan lokallaget i Tromsø og omegn stille med over 30 delegater. Lokallagets
styremedlemmer er delegater. Dessuten er de delegater som før  fylkeslagets årsmøte sier fra til 
lokallaget.

Revisor: Bjørnulf Alvheim, Tromsø

Styret fungerer som valgkomité.

Kjerstin Uhre (s)
referent

Alena Dekhtyareva Therese Hugstmyr Woie


