Naturvernforbundet i Troms
Årsmøtereferat 2000
Årsmøtet ble avviklet onsdag 5. april 2000 i Skippergt. 11C i Tromsø
Møtet varte fra 19.00 til 22.25.
Til stede: Gunnar Sander, Stig Ulvang, Morten Johansen, Eilif Nilssen, Lillian Karlsen og Andreas Kirchhefer.
1.

Valg av ordstyrer.
Gunnar Sander ble valgt til ordstyrer.

2.

Valg av referent
Eilif Nilssen ble valgt til referent.

3.

Styrets årsmelding for 1999
Årsmeldingen for 1999 som var utarbeidet av Gunnar Sander og Stig Ulvang ble delt ut på møtet og
gjennomgått. Under gjennomgangen kom det forslag til flere tilføyelser.
Vedtak:
Årsmeldingen for 1999 med de endringene som framkom på møtet ble enstemmig vedtatt. Stig Ulvang får
fullmakt til å gjøre årsmeldingen ferdig. Denne sendes NNV sentralt og til lokallangene/lokallagskontaktene.

4.

Revidert regnskap for 1999
Stig Ulvang la fram revidert regnskap for 1999. Revisor Bjørnulf Alvheim hadde i sin beretning funnet
regnskapet i orden og hadde anbefalt godkjenning.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner framlagt regnskap for 1999.

5.

Arbeidsprogram.
En liste over aktuelle temaer og saker fra forrige år ble lagt fram som diskusjonsgrunnlag. Det ble påpekt at
det var viktig at en hadde folk med inntresse og tid til de sakene som ble prioritert.
Vedtak:
Samferdsel, motorferdsel og rovdyr synes å være de mest aktuelle sakene kommende år, med fiskeri og
avfall som tilleggssaker. Gunnar Sander oppdaterer idélista. Styret får oppfatte lista som retningsgivende.

6.

Budsjett 2000
Stig Ulvang la fram et budsjettforslag basert på regnskapstall for de tre siste år og antatt aktivitet
inneværende år med et underskudd på kr 5.000. En del budsjettposter ble endret, mens andre var noe
usikreVedtak:
Budsjettet oppdateres med de endringene som framkom på møtet. Styret får oppfatte budsjettet som
retningsgivende, og kan øke utgiftene slik at egenkapitalen reduseres med inntil kr 20.000.

7.

Valg.
Valgkomiteen bestående av Marianne Iversen og Hans Roald Hansen hadde foreslått Lillian Karlsen og
Morten Johansen, begge Tromsø, til nye styremedlemmer.
Til varamedlemmer var foreslått i rekkefølge: Vibeke Vange, Tromsø, Hans Prestbakmo, Målselv, Eilif
Nilssen, Tromsø, Sverre Larsen, Lenvik, Adrian Skogmo, Finnsnes.
Revisor: Bjørnulv Alvheim, Tromsø.
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble Marianne Iversen samt en representant i tillegg
som oppnevnes av styret valgt til valgkomité.

8.

Innkomne saker
Forbud mot jakt i Øvre Dividal – forslag fra Hans Prestbakmo.
Det innkomne forslaget var kommet bort, men Gunnar sander refererte innholdet.
Vedtak:
Saken tas opp på førstkommende styremøte.

9.

Fordeling av utsendinger fra kommunene på neste årsmøte.
Vedtak:
Alle medlemmer kan møte på neste årsmøte med forslag- og stemmerett.

Referat v/ Eilif Nilssen

