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REFERAT FRA ÅRSMØTET I TROMS NATURVERN
På Vollan gjestestue lørdag 15.februar 1986, kl 1300
Tilstede: 9
1.

Konstituering.
•
•
•
•
•
•

Gunnar Kvaal - dirigent.
Are Bie - referent.
Evelyn Wassvik Bergheim og Trygve Karolius - protokollunderskrivere.
Innkalling godkjent.
Saksliste godkjent med den endring at motorferdsel i utmark evt. tas opp under
eventuelt.
Redaksjonskomite vedtatt ikke valgt.

2. Gjennomgåelse og godkjenning av årsmelding for 1985.
•

Årsmelding gjennomgått og godkjent med tilføyelse om at aktiviteten i lokallagene har
hatt en positiv utvikling. Særlig har aktiviteten i Målselv Natur- og Miljøvernlag vært
god.

3. Gjennomgåelse og godkjenning av arbeidsprogram for 1986.
•
•

Forslaget til årsprogram ble gjennomgått av dirigenten.
Følgende saker kom opp i den etterfølgende debatt:

•

Ad. lokallagenes funksjon.
Karolius ønsket at kontakten mellom lokallagene og miljøvernavdelingen i fylket må
bli bedre. Det var enighet om at lokallagene er høringsinstans i lokale saker. Det ble
understreket at kontakten med miljøvernavdelingen er viktig, men at TN naturligvis
vurderer alle saker på fritt grunnlag, og skaffer opplysninger hvor de måtte ønske.
Lokallagene har også en viktig funksjon som "vakthunder" i lokalmiljøet.

•

Ad. motorisert ferdsel i utmark.
Det ble diskutert om årsmøtet skulle komme med en uttalelse i denne saken. Årsmøtet
ble imidlertid enig om at det var mest hensiktsmessig å spille ballen over til det nye
styret. Saken tas derfor ikke opp under aktuelt.
Mølster fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen refererte en del tall fra ferske
undersøkelser vedrørende bruk av snøscootere i fylket. Det ble bl.a. nevnt at det idag
er 2594 snøscotere i fylket.

•

Generelt vedrørende behandling av faglige saker.
Det bør i viktige saker/saksområder opprettes faggrupper.
Disse gruppene bør ha to til tre medlemmer. Aktuelle saker er f.eks. rovviltplanen og
avfallsforbrenning. Formålet er økt faglig kompetanse. Det er dessuten generelt viktig
å ha kontaktpersoner lokalt der ting skjer.

Forslaget til arbeidsprogram ble godkjent.
4.

Regnskap for 1985, gjennomgåelse og godkjenning.
• Regnskapet for 1985 ble gjennomgått og godkjent uten spesielle anmerkninger.

5. Budsjett for 1986, gjennomgåelse og godkjenning.
• Budsjettet for 1986 ble gjennomgått og godkjent. Det ble bemerket at noen av
inntektspostene kunne synes å være noe optimistiske, bl.a. når det gjelder tilskudd fra
Troms fylkeskommune. På den andre side forventer man bl.a. å få refundert utgifter til
møter om avfallsbehandling fra de berørte parter.
6. Valg.
• Følgende ble valgt:
o Styrerepresentanter.
Gunnar Kvaal, Storsteinnes
Aud Kvam, Tromsø
Gaute Martin Hansen, Tromsø

Eilif Nilssen, Tromsø
Inge Hals, Tromsø
(NU's representant)

Sigfred Johansen, Oteren og Nina Giæver, Lyngseidet var ikke på valg.
o Vararepresentanter til styret.
(l) Svein Otto Kanstad, Tromsø
(2) Ellen Kjellsen, Bardufoss
(3) Tore Figenschau, Oteren

(4) Anne Eriksen, Oteren
(5) Gro Knutsen, Nordreisa

Valgkomiteen fant ingen som var villig til å sitte som leder. I denne situasjonen avgjorde
årsmøtet enstemmig at styret skal konstituere seg selv. Tidligere leder Gunnar Kvaal tar
initiativet til dette.
•

Utsendinger til NNV's landsmøte.
Leder og Evelyn Wassvik Bergheim.

•

Mediekontakt.
Oppnevnes av styret.

•

Valgkomite.
Hans Prestbakmo, Sigmund Spjelkavik og Ellen Kjellsen.

•

Revisorer.
Terje Dahl og Magnus Elvevold.

7. Innkomne forslag til uttalelser.
• Forslag til uttalelse om søppel- og avfallsbehandlingen i Troms.
Forslaget ble vedtatt med mindre endringer. (se side )
8. Eventuelt.
• Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Are Bie.
-------------------For å gjøre det hele fullstendig, ble det på styremøtet 26.2.86
vedtatt følgende:
Styresammensetning, som oversikten på side 2.
Mediakontakter; Gunnar Kvaal og Are Bie
Det ble videre oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder kasserer og
fylkessekretær.

Oversikt over styremedlemmene for perioden 86/87.
Eilif Nilssen (leder)
B.A.Løvolds veg 102,
9022 Krokelvdalen.
a:083-70011 p:31194

Gunnar Kvaal (nestleder)
9050 Storsteinnes.
a:089-20011 p: 20433

Inge Hals (kasserer),
Sornerfeidtsgt.2,
9000 Tromsø.
p: 083-57002

Nina Giæver,
9060 Lyngseidet
p: 080-10422

Sigfred Johansen,
9046 Oteren

Aud Kvam,
B.A.Løvoldsveg 109,
9022 Krokelvdalen.
p: 083-30538

Gaute Martin Hansen, (NU)
Nordsletteveien 6B
9010 Åsgård.
a: 083-84080

