REFERAT
Fra

Ekstraord inært Årsmøte, Naturvernforbundet i Trom

Møtedato

20.10.03

Tilstede

Randi Storhaug, Kristoffer Hovind Juell, Line Johannessen, Odd Aasheim, Guro
Saurdal, Frank Arnesen, Luc Soubeyrat, Åshild Ønvik Pedersen

Gjest

Jon Magnar Haugen, Norges Naturvernforbund

Forfall

Stig Ulvang

Møteleder

Randi Storhaug

Referent

Jon Magnar Haugen

s

KONSTITUERING AV MøTET
Møtet var innkalt uten noen formell dagsorden. Det var innkalt til et arbeidsmøte med drøftinger. Samtidig hadde
man mål om velge et styre for å få i gang arbeidet i laget igjen.

Vedtak:
Innkalling godkjent

SITUASJONSBESKRIVELSE
Randi Storhaug gikk gjennom situasjonen i folkeslaget. Etter fraflytting og frafall har styret gått i oppløsning.
Det har derfor ikke væn noen virksomhet i Fylkeslaget det siste halvåret. Siste ordinære Årsmote ble avholdt
våren 1002.
Fylkeslaget har solide kapitalreserver, men det var ikke mulig å presentere detaljene i dette på motet.

I §,lket finnes det på papiret et lokallag, men det har ikke gitt livstegn det siste året. Fylkeslaget har enkelte
kontaktpersoner rundt i Ilket, men man har ikke registrert noe virksomhet derfra.
Etter at styret gikk i oppløsning har man ikke maktet å ta seg av praktiske oppgaver.
Kommunen vil si opp leieafialen i Skippergata I 1b og f,lkeslaget trenger derfor raskt å skaffe nye lokaler.
Norges Naturvernforbunds representant sa at Naturvernforbundet sentralt vil støtte opp om initiativ for
gjenoppliving av folkeslaget, og vil kunne bistå både med praktisk hjelp og at det kan være aktuelt med
økonomisk støtte etter søknad.

INNSPILL OC BIDRAG
Det var løs diskusjon om hvilke initiativ man bør ta i et gienopplivet lag, og flere av de tilstedeværende meldte
interesse for å delta i gjenopplivingen. Randi refererte også henvendelser fra andre medlemmer som ikke var til
stede men som støttet opp om gjenopplivingsforsøket.

Av organisatoriske

-

saker ble følgende nevnt:
Man må komme i gang med flytting
Man bør ffi ansatt en sekretær som kan ta seg av praktiske oppgaver i tida framover
Det er behov for verving, og rekruttering av folk som vil være med og ta ansvar
Et gjenopplivet fl,lkeslag bør ikke bare være basert i Tromsø, men bør ha deltakelse fra andre deler av
Oppbygging av lokallag, eller er4. muligheten for å knytte til seg kontaktpersoner rundt i llket, bør

prioriteres

-

Det er nødvendig med et ordinært årsmøte

til våren

§lket

Følgende politiske saker ble nevnt som aktuelle:
Opprydding av gamle reingierder

-

Motorferdsel iutmark

Nytt havneanlegg i Tromsø

Både Guro og Odd sa at de gierne kunne ta praktiske oppgaver på timesbasis i tida framover.
Årsmøtet ønsket dette velkommen, og ga signaler om at Guro kan begynne jobben i en [lkessekretærrolle en
periode framover til det kommer nærmere avklaringer.

VALG AV STYRE:

Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Odd Aasheim

Kristoffer Hovind Juell,
GuroSaurdal
FrankArnesen
RandiStorhaug
ÅshildØnvikPedersen

Vedtak:

Valgt

VALG AV VARAREPRESENTANT TIL NATURVERNFORBUNDETS LANDSSTYRE:
Kandidat: Odd Aasheim

Vedtak:

Valgt

Møtet hevet kl 22;00

