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Stvret har i 1986 bestått av: Hans Prestbakfio (Ieder),
Evelyn wassvik Bergheim (nestLeder), EIlen Xjellsen ( sekretær
Øyvind Sæterhaug (kasserer) og Geir Xvammen (styrernedlem).
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styret har vært: HaraId Byberg, Tone Frihetsli,
ItEIgE-MIAttun, ToriIå olsen og sigmund splelkavi;r.

Varamedlemmer tiI

Revisorer har vært: Carl Libach og Torbjørn Berglund.
Valqkomite har vært: Johan Sørensen. Liv Tenge).sen og iiai.rid

Byberg.

Laget har ved årsskiftet ca 117 medlenrrner. Det har væri er: økning
på ca. 50t i 1986.
Styret har hatt 7 styremøter siden årsmøtet i 19S6.
f løpet av 1986 har det vært arrangert 4 åpne møt.er. Temaene 1.å
disse har vært:
l. Fuglelivet i Målse1v vf Per Bøjrklund. |.løtet blei arrangert
i tiI tilknytning til årsmøtet.
2, I samarbeid med Troms Naturvern og Andslimoen Vel arrangerte
laget et åpent møte på andselv om avfallsbehandling.
Hovedinnlederne her var Jan Oddvar From og Asbjørn Øyvind
Larsen. Det var meget god oppslutning om dette møtet.
3. Rorzviltmøte på Rundhaug. I{er blei forslaget til rovviltplan
tatt opp ti1 drøfting. Innledere på møtet var Arne B. Vaag
og Steinar wikan. Møtet var godt besøkt.
4. Møte med Iysbildekåseri
fra canadisk villmark av Hans
Prestbakrno

viktige saker som laget har arbeidet med i 1986:
Rovviltplanen: Her har Iaget hatt en studiering i 1986. Harald
nyU-erg,si-gmund Spjelkavik og Hans Prestbakmo lar utarbeidet
ult"låIs" til forslaget tiI rovviltplan for Troms Naturvern.
Avfa1l§pe-b-a,Eq-Ij-qg: Som nevnt foran har det vært arrangert et
åEEnT-iZIE-om "-tttnet. Laget var representerE i det kommunale
utvalg som siste høst fremmet forslag til framtidig avfallsbehandling i kommunen.
Styret hir i en uttalelse tiI innstilli'ng fra utvatget pekt på
flåre mangler ved den og gått mot forslaget om forbrenningsanlegg
på Andsrimoen.
Informasionsbrosivre om. Bar§iu: Målselvvassdr-aget : på tre personer; Johan sørensen, Helge
@
Miåttun og Hans Prestbakmo som har arbeicieE med denne. Brosjyren
er under Lrykking og vil være ferdig i løpet av ianuar 1987- Den
vil bli deli ut tj'I samtlige husstander i Bardu og MåIselv'
Av andre saker sorn styret har uttalt seg om i IøPet av året kan
nevnes:

- søknad om utvidelse av eksisterende og nYe Iøyper for snøscooter i uålseIv'
- hyttebYgging
- sanmensrarng av Mauken og BIåtind skytefelter
- forlengelse av KungsleCen gjennorn fndre Troms
Deltakelse utenom_1aget.. Anny Friksen deltok i septernber som
iEEi"sen:ant for Iaget. på et siminar om gifi og forurensing
arrangert av Ncrges liaturvernforbund i Moss'
LageE var representert på årsmøtet i Troms llaturvern'
Hans Prestbakrno ei: r,edlem i lanCsstyret i Norges N-aiurvernforbund.
Her vises tiI Iagets
økonomien i laget er ti.lfredstillende.
regnskaP.
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