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ARSMELDING:
Styret har i 1979 bestctt av:
Sigmund Spjelkavik, Troms.
Formann, valgt 19 79,
Hans Prestbakmci, Tromsø.
Nestformann, vaZgt 1978,
Nile. 0. Kaasen, Mleiv’,
Hekretcir, valgt 1979,
A8bjørn Elvevold, Bardu.
Kasserer, valgt 1979,
Rolf S. Haugerud, Kixnangen.
Styremedi., valgt 1978,
Elm Kr. Eriksn, Stonglandseidet.. Styrernedi., valgt 19 79,
Gunnar Stra, Nordreisa.
Styremedl., repr. fra NU,’ valgt 19 79,
vararepr.:
Ernst Ellingsen, Finnsnes,
Age Skøelv, Tromsø,
øyvind Stenvid, Øveibyd,
Hanem, Harstad9
i’Z
Til. representantskapsmøtet bl. Hauerud og Stenvol’dvaigt. Vaignemnd bie Stenvold,
Spjeikavik og Enoksen.
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Det er etter mediemsiista fra 16.01.80 977 hovethnedlemmeti. I tilleqvar det da 118 corn
ikke hadde betalt for 1979. Wetto tillvekst var i perioden ca
.Vie: k3rn;r
de som er vervet etter 16 01 80 og B—medlemmer i t-iZiegg Lt.. .c- over 7 me’’)n ‘I ,“Ct
:1-Ztt scrdt

Arsmøtet 1979:
Arsrnøtet ble i 1.979 hoidt p€ Setermoen i Bardu, 23. 02. 79. Foruten vaig og godkjenning
av crsmelding og regnskap, ble det vedtatt n uttalelse am yang vern av AZta/
Kautokeinovassdraget.
-

Arbeidet i stjret:
Det har i denne styrepenioden vert holdt 6 styremciter,. vicere. 1-ear styret hatt et
rnøte med Naturvernforbundets organisasjonssekretcer Per Valset i okt. 1979.
Det 7-ear vcert behandlet 42 saker. Det han ellers zxert tøpende kontakt me 11am
formannen og resten av styretihele penioden.

øyvind Stenvoid og RoZf E. Haugerud representerte Troms Naturvern p NP/V’s represen
tantskapsmøte i Aita i juni 1979. Formannen har deltatt p samrMingsmøte am
vassdragsdragsvernsaker i Lam, formannsrnøte i Oslo, vassdragsvernmøte i Oel.o og rnøte
med friluftsnernndene i fylket i Gratangen. Farmannen deltok ogs pc et seminar k am
miijøoppkeringa i skolen sam representant for Troms Naturvern.
Det er avholdt et møte i arbeidsgruppa sam skal forberde aksjonen mat forsøpling.
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Saker behandiet av styret:

Foruten flere saker av organisasjonsmessig karakter, han styret bl.a. tatt app føigende
naturvernsaker:
A lta/Kautokeinovassdraget,
Skytefelt/øvefelt for forsvaret i Skibotn,
Oljeboning i nord,
Dividalen P/asjonalpark,
Motorisert fdsel i utmark,
Ressursutvaigets innsti fling,
Kraftlinjesaker (trasdvalg),
Vassdragsvernkampanje i Trams,
AkeJon mat forsøpiing.
‘-

Utadrettet virksomhet:
Apne mcter:
“I oktobei (30.10. 79) arrangerte Troms Naturvern et pent møte am vassdragsutbygginger
og livet i havet. Møtet ble forholdsvis godt besøkt.
Pressemeldinger og uttalelser etc. fra styret:
Styret liar sendt ut 2 preseemeldinger; en am Dividalen P/asjonalpark og utviklinga der
ag en am aijeboring i nard.
Styret liar i brev sam ogs& er bUtt serecit til avisene ag NRK kornmentert den fortsatte
vassdragsutbygginga i fylket,. naturvernkansulentstillinga i Troms, utvidelse av
Mauken og Bltind skytefelt.
Pressemeldingene ag uttalelsene liar alie bUtt tatt inn i flere aviser og i enkelte
tilfelier ogs. blittnevnt i iokalradioen.
-

Kantakten med medieminene:

-

Det liar i styreperioden blitt sendt ut 2 medlemshefter ag innkallelse til frsmØte.
Lokaflagsarbeidet:
I dag en det bare Xvcenangen Naturverniag sam fungerer i Troms. Xvcenangen Naturvenn lag
liar hatt forholdsvis stan aktivitet i 1979. Faruten den pZanla’te utbygginga i Kvcenangen
har laget arbeidet med reguleringsplaner for deler av Kvenangen, matarisert fendsel
i utmrk, ressursutvalgets innstillign ag flere andre saker i kammunen. Ralf E. Haugerud
ble pc ârsmtet i &r gjenvalgt corn farmann i XN.
Hanstad miljøvern har styret ikke hrt noe fra , ag vi regner derfor dette lakaliaget
sam nedlagt. Det en synd for
det burde vre gnunn lag for lakaliag b&Ie i Harstad
og andre steder i fylket (Tnasmø, Finnsnes, Nordreisa etc.),

økonomi og regnskap:
Det ble i 1979 skt om kr.28 000,— til arbeidet i Troms Naturvern fra Troms Fyike.
Pengene skulie brukes til en aksjon mot forsøpiing, informasjonsarbeid i skoien 09
aktivitetetsfrerivnende tiltak blandt medlemmene i Troms Naturvern. Det bie bevilget
kr. 20 000;—fra fylket, og mesteparten av dette skal brukes pc den planlagte czksjonen
mc’t forsøpling som vii bli gjennomført i 1980.
Regnskap:
Regnskapsoversikt for Troms Naturvern cret 1979.
Debe
.Kontingent, egenverving, personer
komrnuner
Kontingentandel fra Norges Nat.Vern.
Renter p kto i Bardu Sparebank
Tilskott fra Troms Fylkeskommune ‘•1i
Adrninistrasjon, lønn; husleie rn.v.
Reiseutgifter, lands— og styremøter
Inventar, b1 a. skrivemaskin
Innkjøp av pa2ir 09 konvolutter
Porto ()g tefon
Annonser
Trykking og utsendelse av medl.biad
Arets overskudd

Kreditt
2.410,00,
5.100, 00.
12,352,44
2.194,63
20.000, 00

5.450,00
5.325,20
8. 792, 10
1.512,00
1. 272, 15
1.382,35
2.780,00
1$. 543,27

42.057,07

42.057,07

Status pr. 31/12 1979:
Aktiva
Behoidning i ka
Pe postgirokonto
I Bardu Sparebank

55,28
203,38
40.617,67

42.876,33
Passiva

0
9250 Bardu den 31/12 1979
Asbjørn Elvevoid
(sign.)
kasserer

Regnskapet er revidert og funnet
orden. Vet br settes upp innventarliste over det
utstyret som er anskaffet. Status omfatter bare pengeverdier.
—

Andselv, 26/2 1980
Terje Dahi

(sign.)
revisor

Magnus Elvevold
(sign.)
revisor

Kommentar til regnskapet:
Av det akkumulerte overskuddet er ailerede 15.000 disponert til aksjonen mot for—
søpiing. StØtte og kontingentandel til Kvcenangen Naturverniag er betait ut i 1980
og utgjør kr. 44000,—
form.

