KORT REFERAT FRA ÅRSMØTET 1979.
Årsmøtet ble i år holdt på Setermoen i Bardu. Med små endringer ble den utsendte
årsmeldinga godkjent. Regnskapet ble også godkjent med et overskudd for 1978 på 9 500
kr.
Det nye styret fikk følgende sammensetning:
Sigmund Spjelkavik, formann,
Hans Prestbakmo, nestformann,
Nils O. Kaasen, sekretar,
Asbjørn Elvevold, kasserer,
Roif E. Haugerud, styremedl.,
Elin Kr. Eriksen,
”
Gunnar Satra, (NU),
Ernst Ellingsen, vararepr.,
Age Skøelv,
«
Øyvind Stenvold, «
Torhild Hanem,
«
+ en fra NU
Til representantskapsmøtet i Alta, ble disse valgt:
1. Rolf E. Haugerud,
vararepr. Kaasen, Nordmo.
2. Øyvind Stenvold,
vararepr. Spjelkavik, Andersen.
Av saker som ble tatt opp var bl . a. Alta/Kautokeino-saken.
Det ble her vedtatt en uttalelse hvor Troms Naturvern går inn for at stortinget må ta saken
opp til ny behandling. Videre ble det nye styret oppfordret til å delta aktivt i arbeidet for
varig vern av vassdraget.
Torleif Hagensen tok opp den økende forurensinga i Målselv og Barduvassdragene som
finner sted.
Styret ble av årsmøtet bedt om å ta opp denne saken i arbeidet videre.
Fra salen ble også forsvarets planer om innskrenkning av fri ferdsel i store deler av Storfjord
kommune tatt opp under eventuelt. Årsmøtet ba styret om å ta kontakt med Storfjord
kommune for å få mer opplysning om denne saken.
Årsmøtet ble avsluttet kl.2235.
Etter årsmøtet holdt Hans Prestbakmo et foredrag om Ressursutvalgets arbeid om
Finnmarksvidda. Til foredraget ble det også vist lysbilder.
Avskrift av møteprotokollen kan fås ved henvendelse til styret.
Ref. S.Spj.
.
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