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Skal være 1997

STYRET
På årsmøtet i 1997 blei følgende styre valgt:
leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Ragnar Grape
Anny Eriksen
Tommy Reinås
Tove Einebakken Dreyer

varamedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem

Marianne Langånes
Adrian Skogmo
Eilif Nilsen
Hans Prestbakmo

valgkomite

Lillian Karlsen
Stig Ulvang
Hans R.Hansen

revisor
regnskapsansvar

Bjørnulf Alvheim
Stig Ulvang

Delegater til landsmøtet:
Ragnar Grape
Tommy Reinås
1 representant fra NV i Lenvik, valgt Hans R. Hansen
1 representant fra NV i Tromsø, valgt Thomas Bøhn
Valgt på landsmøtet:
Sentralstyrerepr.
Landsstyrerepr.
vara

Anny Eriksen
Ragnar Grape
Marianne Iversen

Endringer i styreperioden:
Tommy Reinås flytta sommeren 1997.
Marianne Langånes gikk inn som fast styremedlem.
Sekretariat:

Sivilarbeider Svein Anders Lie arbeidet som sekretær fram til oktober 1997.
Etter dette har vi ikke hatt sekretær pga. for svak økonomi.

Økonomi:

Norges Naturvernforbund har i perioden vært i store økonomiske vanskeligheter.
Styret i Troms NV har innvilga et lån til NNV på kr 50.000,-.
Økonomisk betydning fikk også et lite innbrudd sist høst. Lite av verdi ble stjålet,
men pga. uklarhet omkring innbruddet, måtte vi skifte lås i alle dører. Det har heller
ikke vært mulig å få dekket tapet over forsikringen.
Disse to forhold svekket økonomien vår så mye at styret ikke
kunne tilsette noen i sekretærfunksjonen etter Svein Anders.

Styret har holdt 8 styremøter i perioden, 3 av dem over telefon.
Medlemmer:

Pr. 31.12.97 hadde NV i Troms 653 medlemmer, mot 840 i fjor.

Lokallag:

Vi har 7 lokallag i Troms fylke: Nordreisa, Tromsø, Lenvik,
Storfjord og Balsfjord, Bardu, Målselv og Harstad.
Aktiviteten til lokallagene har vært liten i året som gikk, bortsett fra
Lenvik har hatt en rekke aktiviteter.
Styret i NV i Tromsø har blitt redusert pga. flytting. Dette har medført at aktiviteten i
laget har gått ned. Fylkesleder har representert NV i stedet for NV i Tromsø i noen
sammenhenger.

Medlemmer i råd og utvalg:
Hans Prestbakmo og Ragnar Grape er representanter i Fylkesmannens rovdyrutvalg.
Peter Riverts er representant i Troms energiråd.
«Trygg Mat»: NV i Troms driver TV-aksjonsprosjektet «Trygg Mat» i samarbeid med FIVH i
Tromsø. Startkapitalen til «Trygg Mat» var Natur-vernforbundets tilskudd på kr
100.000,- fra TV-aksjonsmidlene.
Prosjektet styres av ei styringsgruppe som velges av Eiermøtet. Det daglige ansvar
har AU med representant fra NV i Troms og FIVH. Espen Seierstad er tilsatt i 60%
stilling for ett år fra 1. juni 1997. Se eget referat fra «Trygg Mat».
Lokal Agenda 21 :
Arbeid med LA 21 i kommunene i Troms har knapt kommet i gang. l Miljøbyen
Tromsø har dette arbeidet startet opp. Fylkesleder og sivilarbeider har representert
NV i dette arbeidet.
Barents-samarbeid:
På Naturvernkonferansen for Barents-regionen i Apatity i april 1997, deltok
Tommy Reinås og Ragnar Grape.
NV i Troms hadde besøk av vitenskapsfolk fra Kola Science Center i juni.
Her presenterte vi Naturvernforbundets TV-aksjonsprosjekt med utprøving av
vindmøller på Kola, som er et demonstrasjonsprosjekt for alternativ energi.
Avfallsbehandling:
Fylkesstyret har arbeidet med avfallssaka i Tromsø kommune. Fylkesleder har vært
Naturvernforbundets talsmann overfor media i den saken.
Andre saker: Hans Prestbakmo har vært Naturvernforbundets representant og talsmann i saker
som gjelder rovdyr, motorferdsel i utmark og militær aktivitet (Mauken-Biåtind).

