Tromsg 10121999

Innkallireg til rnedlemmene av Naturvernforbundet i Trorrasø.
Lokallaget i Tromsø avholder årsmøte mandag den i13 1999 kl. 19:00 i Skippergata 1 1,
inngang Søndre Tollbugate, rett nord for nedlagte (?) Fretex. Alle medlemmer er velkomne

til

årsmØtet.
I

Årsmelding for 1998:
r Etter en tid med *§g"t laber aktivit et i 1997 har lokallaget tatt seg sarymen og fungerer nå
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brukbart med ett fast møte hver rnåned.
Styret har bestemt seg for at saker av interesse bør i større grad finnes frem eller defineres
av styret. Dette betyr at styret tenker selv, og leter etter hva det vil gjØre fremfor kun å
jobbe med saker som kommer inn giennorn postsprekken (stort sett kommunale prosjekter
man kan gi detalj-kornmentarer til). Utfra det ovenfor nevnte er det fire retninger vi har
jobbet etter:
1) Vann, vassdrag, elveforbygninger og andre tiltak som endrer (sikrer?) vassdrag, særlig
mot flomtrusler. Vi har skaffet til veie rapporter orn verna vassdrag, NoU rapporten
"Tiltak mot flom" og satt oss inn i planlagte "sikringstiltak" i vassdrag i Troms. Vi ønsker
å bygge opp kunnskap og kompetanse innenfor denne rammen og siden kunne komme ut
med noe skikkelig når det blir nødvendig eller flnskelig.
2) yi Ønsker å engasjere oss i barnehagene, direkte til barna eller kanskje til de ansatte.
Temaer vil være knyttet til natur, plukking av sopp, bær, etc. og ferdsel i fjæra, i skog, på
leting etter skjell, spor, klatretrær, mm. Barn elsker natur, vi jobber med ideer til hvordan
natur kan komme frem til barna på en god måte.
3) Lokallaget er med i prosessen om "Skansen" hvor det ligger store muligheter litt frem i
tid for miljøbevegelsen. Forhåpentligvis vil en kafe se dagens lys der, en kafe for folk
flest, men også barn og familier. Trygg Mat (Pkologisk mat, gjerne fra lokale ressurser) og
fokus på hva og hvordan vi forholder oss til mat og matvareressurser kan bli et spennende
alternativ til dagens "kafe-park". Skansen-prosjektet er et samarbeid med kommunen, som
ønsker mil.jøbevegelsen som medspiller, inspirasjons- og kunnskapskilde. Det er også
aktuelt at kontorene til de fors§ellige organisasjonene i miljøbevegelsen legges til
Skansen.

4) Leder for styret i lokallaget (undertegnede) reiser en helg i februar til Oslo for å delta
på et veilederkurs i noe som kalles Økoteam. Såvidt jeg vet handler Økoteam om å samle
knipper av familier, gjerne i nærheten av hverandre, for å samarbeide og se på mulige
forbedringer av egne husholdninger, kompostlg,sning, dyrkningsmuligheter, osv. Alt vil
være på frivillig basis og veilederen skal bare avhjelpe gruppene med oppstart, noen
kunnskaper og inspirasjon. Mange av lokallagets medlemmer kan muligens tenke seg å
være med i et Økoteam? Disse kan ta kontakt med lokallaget, eller gjerne mflte opp på
årsmøtet.

vil fremkomme andre saker eller retninger for lokallaget i tiden
fremover. Dette vil styret under l6pende behandling vurdere. Har DU noe du mener vi burde
jobbe med, eller mot? Da vil vi gjerne høre fra deg. Som medlem er DU særdeles velkommen
'på det kommende årsmøte. Vi venter på deg den 1. mars, har du ikke vurdert at en gang vil du
ta skrittet fra de passive st/ttespillere til de som legger premissene for et levende lokallag!?
Vi har en god tone, vi har god kaffe, vi har god vilje, vi har ikke sett lyset, vi ønsker ikke å
være moralister. PrØv oss, kanskje er lokallaget til Naturvernforbundet spydspissen hvor dine

Vi er seivsagt

åpne for at det

meninger og holdninger kan tydeliggjøres, skjerpes og gis videre?
En giennomgang av året som har gått,saq§gq1§1rP ,t, q"r_:":ragt på møtel Vel møttl

Vennlig hilsen Thomas Bøhn
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