Referat fra årsmøte 1981
Årsmøtet i Troms Naturvern ble avviklet lørdag 14. mars på Alskogs
Gjestgiveri, Olderdalen i Kåfjord.
Før selve årsmøtet holdt journalist Jan Borring et foredrag om
grunnlaget for den spådde kraftkrisa og behovet for utbygging av ny
vannkraft. Se referat fra foredraget annet sted i dette heftet.

1. Åpning.
Formannen åpnet møtet.
2. Valg av møteleder og referent.
Møteleder: Sigmund Spjelkavik.
Referent: Eilif Nilssen.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
4. Framlegging av eventuelle forslag til uttalelse.
Formannen kom med forslag om uttalelse i forbindelse med to
større oljeutslipp og påfølgende sjøfuglkatastrofe og den
manglende oljevernberedskap dette viste.
Fra salen kom det forslag om å få en utredning fra myndighetene
angående inngrep i allerede verna vassdrag.
5. Årsmelding.
Formannen refererte årsmeldinga.
Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.
6. Regnskap
Kassereren la fram det reviderte regnskapet som var identisk med
det ureviderte som ble sendt ut med innkallinga. Det ble reist
spørsmål om posten “Utgifter til kontingent - innkasso”. Dette er
TN’s andel av utgifter til den purringa som blir gjort fra
sentralt hold. Regnskapet ble godkjent.
7. Valg.
Valgnemnda la fram følgende forslag:
Formann:
S. Spjelkavik (gj.valg).
Styremedlemmer:
V. Lillebo (ny),
E. Nilssen (ny)
P. Henriksen (ny),
G. Sætra (gj.valg, for NU).
Vararepr.:
H. Fuhr (ny),
A. Fyhn (ny),
Ø. Stenvold (gj.valg),
Ø. Rundberg (ny),
S. Monsen (ny),
Revisorer:

T. Dahl (gj.valg),
M. Elvevold (gj.valg)
Repr. til landsmøtet:
Formannen,
nestformannen.
Valgnemnd:
E. Nilssen,
H. Fuhr,
A. Elvevold.
Formann og styremedlemmer ble valgt son foreslått av valg nemda
(enstemmig).
A. Fyhn hadde bedt om slippe bli valgt og hadde sendt inn forslag på
Gunnveig Dahl, Tromsø. Denne endringa ble vedtatt mot en stemme.
Resten av de foreslåtte vararepr. ble valgt enstemmig.
Som vararepr. til landsmøtet ble valgt:
Å. Skøelv,
R. Haugerud,
S. Monsen.
Som formann i valgnemnda ble E. Nilssen valgt.
8. Lokallagsarbeid i kretsforeningene.
Per Valset, organisasjonssekretær i NNV, ga en orientering om
kretsforeningenes status innenfor NNV og den hjelp de kunne få
fra sentralt hold.
NNV arbeider for, og håper å kunne få lokallag i hver kommune i
fylkene. Lokallagene er viktige for bedre å kunne følge med i hva
som skjer rundt om i landet, og viktige som korrektiv til den
kommunale planlegginga.
På møtet sa to seg villige til å prøve å starte lokallag i
Kåfjord.
På et møte i Tromsø kvelden før sa tre personer seg villige
sammen med en representant fra styret i TN til å prøve å starte
lokallag i Tromsø.
9. Debatt og godkjenning av uttalelser.
Formannen la tram punktene til en uttalelse angående to større
oljeutslipp med påfølgende sjøfugldød. Videre den mangelfulle
oljevernberedskap dette viste, og bekymring for utvida boresesong
nord for 62 N°.
Formannen fikk tilslutning til prinsippa og fikk fullmakt til å
utarbeide den fullstendig senere.
Uttalelsen ble vedtatt sendt til avisene i fylket.
Det ble videre gitt styret fullmakt til å forfatte et brev til
Miljøverndep. med forespørsel om retningslinjer for bruk av
allerede verne vassdrag. Det ble bl.a. vist til Tverrelvdalen som
er varig verna, men der anleggsvegen til det omstridte
kraftanlegget i Sautso går.

Formannen avsluttet årsmøtet med å takke den lokale arrangøren
Øyvind Rundberg.
Videre en spesiell takk til Margit Theodorsen som
underholdt med sang og gitarspill i kaffepausen etter
foredraget.
Ref.:
Eilif Nilssen

