Referat fra årsm øte i Naturvernforbundet i Troms r 1999.
Sted: Troms NV sitt møterom i "Fjøsen", Skippergata I I B, Tromsø.
Tid: Fredag 30.4.1999, kl. 18.00.

Søksliste
Sak 0. Valg av ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Johannes Hojem. Referent: Marianne Iversen.
Sak

l. Fremleggelse

Sak

2.

og god§enning av årsmelding for 1998 vl Ragnar Grape.
Vedtak: Årsmeldinga godkjennes under forutsetning at enkelte merknader
tilføyes.

for 1998. Ragnar Grape la frem regnskapet i fravær av Stig Lllvang som har
vært regnskapsfører. Regnskapet var per dato for årsmøtet inne til godkjenning hos
Regnskap

revisor.

Vedtak Regnskapet godkjennes med forbehold om at revisor godkjenner
regnskapet.
Sak 3. Arbeidsprogram.

Vedtak: Ingen motsigelser mot oppsatt arbeidsprogram, men årsmøtet vedtok at
det nye styret er fristilt til å prioritere sine arbeidsoppgaver selv, uavhengig av
listen.
Budsjett.

Vedtak Budsjettet godkjennes med frobehold om enkelte endringer.
Overføringer av midler i fra 1998 er inkludert for å få opp aktiviteten fra

en

fi orårets lave aktivitetsnivå.
Sqk 4.Innkomne saker.
Marianne gav et kort referat fra prosjekt Trygg Mat's aktiviteter 1998. Det ble
diskutert om eierorganisasjonene §aturvernforbundet i Troms og Fremtiden i våre
hender i Tromsø) fortsatt skulle sitte som eiere av prosjektet, eller om det skulle
fremmes forslag om at prosjektet ble selvstendig. Konklusjonen ble at prosjektet har
fordel av det nuværende eierforholdet og ikke man ikke ønsket å fremme noen forslag
om en endring i eierforholdet.
Sak

5. Yalg.
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt:
Styret:

Natur &

Ungdom:

Stig Ulvang (2 hr).
Gunnar Sander (2 år).
Odd Rudberg (2 åLr).
Anne Myrvoll Eggum (1 år. Utfyller Marianne Iversen's periode).
Kåre Simonsen. (Valgt i 1998 for 2 Lr, dvs ut neste periode).
Bianca Lorntzsen.

Adrian Skoglund.

Vara:

Hans Prestbakmo.

Eilif Nilsen.
leder'
Styret henvises til å konstituere seg selv, eventuelt med flat struktur uten
Fylkessekretæren innkaller til førstkommende styremøte'

Landsmøtet-rePresentanter:
Gunnar Sander.
Fra §lkeslaget:
Stig lllvang.
representanter fra lokallagene forespørres'
To
Fra lokallagene:
To loi<allag ønskes særlig prioritert, der en representant velges fra
hvert lag:
En representant fra Naturvernforbundet i Tromsø,
En representant fra Naturvernforbundet i Lenvik"
Lokallagene er ennå ikke forespurt. Fylkessekretæren har ansvar
for at dette giøres snarlig
l. vara: Lillian Karlsen.
2. vara'. Odd Rudberg.

Vara:

Landstyre-rePresentanter:
Stig Ulvang.
Lillian Karlsen.

Vara:

Representanter

til prosjekt Trygg Mat:
1. Svein Anders Lie (AU).
2. Åpent da ingen kandidater var foreslått. En aktuell person
forespørres av Marianne innen Trygg Mat's årsmøte'
Johannes Hojem.

Yara.

Revisor:

Bjørnulf Alfheim.

Valgkomite:

Marianne lversen.
Hans Roar Hansen.
I tillegg tar styret ansvar for å finne aktuelle kandidater.

Valg i tillegg til saksorden:

Rowiltutvalget:

Yara.

Svein Anders Lie.
Kaja NordbY.

Referent
Marianne Iversen
Vedlegg : Årsmelding påtført vedtatte endringsforslag.

Revidert budsjett.
Forslag til arbeidsPlan for 1999.

