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Etter god aktivitet i 2005 har det ikke vært aktivitet i fylkeslaget i 2006. Flere av
styremedlemmene i fylkeslaget falt fra eller flyttet.
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FYLKESLAG AV NORGES NATURVERNFORBUND/FRIENDS OF THE EARTH NORWAY

Årsmøte
Årsmøtet 2005 ble holdt på Grønt Hus iTromsø 8.mars 2005.
Følgende styre ble valgt: Cecilie Steffen (leder), Kriss Rokkan Iversen, Julie Kollstrøm, Jens-Erling
Soløy og Kim Aastangen.

Aktiviteter i styret
Styret hadde 5 ordinære møter i 2005, itillegg til flere arbeidsmøter. Sakene som fikk spesiell
oppmerksomhet denne perioden var:
Fiskeriforvaltning - I september, rett før valget, ble det arrangert et åpent møte med tema "Kyst
eller trå1". Foredragsholdere fra Norges Fiskerihøyskole og Naturvernforbundets Barentshavkontor
presenterte problemstillingen, etterfulgt av debatt mellom lokale politikere der det var mulighet for
publikum å stille spørsmå1. Temamøtet, som ble holdt på Driv, var en stor suksess med mange
oppmøtte.
Vern av løvskog - Fylkesmannen startet opp arbeid med verneplan for rik løvskog i Troms.
Naturvernforbundet tok kontakt med fagfolk og leverte høringsuttalelse.
Motorisert ferdsel i utmark - Brev ble sendt ut til alle kommunene i Troms, med det formål
kartlegge holdninger til motorisert ferdsel i utmark og dispensasjonspraksis. Undersøkelsen
avdekket, ikke overraskende, store forskjeller iholdninger blant kommunene iTroms.

å

Andre saker som har vaert oppe: verving, rovdyr, arealvern iTromsø, små kraftverk,
kraftutbygging og diverse lokale saker.
Grunnet flytting og frafall har det ikke vært aktivitet lstyret i 2006.

Lokallag og lokal aktivitet
Høsten 2006 ble det startet opp et studentlag av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom
Tromsø. Laget har jevnlige møter og er iferd med å stabiliseres. Utover dette har det ikke vært
aktive lokallag iTroms i perioden. Det har imidlertid blitt registrert enkelte tilfeller der
enkelipersoner har uitaii seg på vegi-,e av i',iatui-vei-irforbui-ieiei oin saker isine otnråder.
i

Ansatte/ engasjement/ kontor
ingrid lensvoll var ansatt som fylkessekretaer inntil september 2005, da Julie Kollstrøm overtok.
Naturvernforbundet iTroms inngikk våren 2005 en leieavtale om framleie av et areal iGrØnt Hus.
Styret ønsket å si opp avtalen. Det viser seg at utleier ikke har mottatt noen oppsigelse, og at
avtalen derfor har vært regnet som gyldig. Norges Naturvernforbund har derfor mottatt krav på
leie, og betalt ut dette.

Økonomi
NNV Troms'bankforhold har vært noe uoversiktlige. Det har blitt arbeidet for å ordne opp i dette,
og de fleste midlene er samlet på en konto i Postbanken.

Representasjon og Samarbeid
Cecilie Steffen ble, under Landsmøtet 2005, valgt til Naturvernforbundet iTroms'representant i
Naturvernforbundets Landsstyre, med Kriss Rokkan Iversen som vara. Grunnet flytting og frafall
har det ikke vært representasjon fra Troms i Landsstyret i 2006.

Organisasjoner NNV Troms har hatt kontakt med:
Grønn Hverdag - Har eget regionkontor iTromsø, og er svært aktive. Det finnes et stort
potensiale for samarbeid, spesielt når det gjelder Tromsø by.
Natur og Ungdom - Har regionsekretær iTromsø. Det er etablert et felles studentlag.
Studleforbundet Natur og MiljØ - Har fylkeskontakt i Tromsø. Det er mulig å få støtte til
studievirksomhet via dette forbundet.
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