ÅRSMELDING 1983
Styret har siden årsmøtet i 1983 hatt følgende sammensetning:
Sigmund Spjelkavik,
Målselv
Ragnar Nilsen,
Tromsø
Åge Skøelv,
Tromsø
Eilif Nilsen,
Tromsø
Vidar Lillebo,
Balsfjord
Lisbeth Rønningsbakk,
Kvænangen/Tromsø
Trond Aalstad,
Tromsø
Vararepresentanter:
Tore Torstad,
Harstad,
Svein Otto Kanstad,
Tromsø,
Øyvind Frihetsli,
Målselv,
Arne Nilsen,
Tromsø,
+vararepr. fra Natur og Ungdom.

formann
nestformann
kasserer
sekretær
styremedl.
styremedl.
styremedl. (NU)

På samme årsmøte ble Terje Dahl og Magnum Elvevold gjenvalgt som revisorer. Utsendinger
til Norges Naturvernforbunds landsmøte ble formannen og nestformannen med Vidar Lillebo
og Eilif Nilsen som vararepresentanter. Valgkomite ble Åge Skøelv (form.), Sverre Monsen og
Hartvig Sætra.
Årsmøtet vedtok uttalelser om motorisert -ferdsel i utmark, om kraftutbygging i Nord-Troms
og om selfangst.
Årsmøtet ble avviklet i Nordreisa, fredag 5.mars 1983.
Medlemstallet:
Troms Naturvern hadde 31.12.82 735 hovedmedlemmer. I januar i år er tallet 679, det vil si
en avgang på 56 hovedmedlemmer. I tillegg var det ved årsskiftet 36 familiemedlemmer slik
at det totale medlemstallet pr. 31.12.83 er på 717 medlemmer.
Styrets arbeid
Styret har i perioden etter siste årsmøte hatt 5 ordinære styremøter. I tillegg har
arbeidsutvalget, som har bestått av formann, nestformann, sekretær og kasserer, stått for
den mer daglige drifta. Arbeidet i styret har vert preget av at styremedlemmene har vert
opptatt på mange fronter og vanskelig å samle til styremøter. Mye av tida som en har hatt til
overs har gått med til reint organisatorisk papirarbeid og lite aktivt naturvernarbeid. Høsten
1983 dro kassereren fra fylket og kassererarbeidet ble overtatt av andre i styret. Alle
vararepresentantene har vært innkalt til alle møtene i styret.
Styret har uttalt seg om følgende saker:
- Tillatelse til overgang til tung fyringsolje for Regionsykehuset i Tromsø; styret gikk
mot en slik tillatelse. Klagen ble imidlertid ikke tatt til følge.
- Fylkesplanen for Troms fylke.
Videre har styret arbeidet med følgende saker fra Naturvernforbundet:

-

Organisasjonsutvikling i Naturvernforbundet og fylkesforeningene.
Innstilling fra utvalget I NNV som har sett på Havets biologiske ressurser” (HBRutvalget) som bl.a. har tatt opp spørsmålet om selfangst og kvalfangst. NNV’s syn på
disse spørsmålene vil sannsynligvis bli tatt opp på landsmøtet i 1984.

Formannen Sigmund Spjelkavik, og nestformannen, Ragnar Nilsen, deltok på NNV’s
landsmøte på Jæren i juni (referat fra landsmøtet har stått i Norsk Natur).
Formannen deltok også på vassdragsvernseminaret og organisasjonsseminaret på Vinstra i
mars. Kassereren, Åge Skøelv deltok i 1983 på et seminar om alternative energikilder i
Danmark. Ingen fra Troms Naturvern deltok på NNV’s årlige organisasjonsmøte som som
vanlig ble arrangert i Sem i Asker.
Sammen med Gimle og Isrenna Vel, ble det arrangert et åpent møte om det planlagte
varmekraftverket på Tromsøya. Møtet ble holdt i Universitetsbibliotekets auditorium i
Breivika på Tromsøya og samlet mange interesserte. Styret hadde fått Paul Hofset fra
Universitetet i Oslo oppover for å innlede om enkelte sider ved kullfyrte varmekraftverk.
Troms Naturvern har etter fylkestingvedtak i møte den 8. mars 1983, vært representert i det
fylkeskommunale energirådet som da ble opprettet for å ajourføre energiprognosene,
rullere energiplanens tiltak og koordinere nye tiltak innen energiforsyninga. Styret valgte
formannen til fast representant til rådet med Svein Otto Kanstad som vararepresentant.

