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Styret har i perioden bestått
øystein Normann
Leder
Liv-Torhild Nilsen
nes t Ieder
Jan Stavrum
kasserer
stig Gudbrandsen
s t yremed Iem/kasserer
Bodil Hansen
t y remed Iem
Stig Gudbrandsen overtok som kasserer fra l/l 1988, da Jan Stavrum
flyttet tiI Fauske.

Aktiviteter
Årsmotet 1987 ble avviklet 2. april på Stangnes VG skole. Iberegnet
styret var det 6 frafirnøtte.
FyLkessekretør i Troms, Are Bie, orienterte om naturvernarbeidet
i Troms.
Handlingsplan for 1987 ble trukket opp:
r Natursti I Folkeparken.
i Utarbeide oversikt ovcr friluftsområder/tilbud
i Harstad og omegn.
r Arrangere urte- og blomsterturer.
r Samarbeide ined andre lag om en .gronn dag..
' Opprette et kontaktutvalg for foreninger og lag som har
feIIes interesser. Eks. turlag, hagelag, jeger- og fiske.r foreninga m. fI.
Statutter.for lokallaget bør utarbeides, helst før neste
årsmøte.

Lokallaget utvidet sitt arbeidsområde tiI også å omfaEte nabokomrnunene. Navn: Harstad og omegn naturvern.
I perioden har vi hatt 5 styremøter og behandlet cn rekke saker.
dårlige oppslutninga om de to siste medlemsmøtene ( l712 og
2/4 1987 ) har ikke fristet til gjentakelse.
Den

Turer

Annonsert urtetur på Trondenes ble avviklet l/6 med I deltagere.
Været var godt, og vi fant de fleste viltvoksende matplånter som
en kan treffe på i vårt område.
Til Blomstervandring på Gressholmene 25l6 møtte ingen deltagere.
turs t i
I August bIe naturstien i Folkeparken gjort ferdig. Den ble omtalt
i llarstad Tidende l8l8, og guiden var lagt ut på turistkontoret,
sportsforretningene. biblioteket, skolekontoret og på rådhuset.
l4ed dette har vi oppnådd å markere naturinteressertes bruk av
Na

område

t

.

Huntlige tilbakemeldinger tyder på at tiltaket er godt mottatt.
Friluftskart
Arbeidet med å registrere friluftsog utfartsområder går vldere.
Arbeidskart er trykket, og vl har kontaktet flere lag og foreninger
for å få tips om aktuelle områder som fortjener å være med på
kartet.
Hedlenrner

Kontakten med øvrige medremmer i foreninga har vert
Iåber,
men.det er.viktig åt naturvernarbeidet siottes, ogsåheller
passivt.
l.ledlemsskap i NNv betyr automatisk medlemsskap i åen iÅxår"
naturvernforeninga.
under vervekampanjen i år ber vi derfor alle medlemmer om å være
aktive' verv for rokarforeninga. da går kontigenten rårife aret
uavkortet

til

denne.

llarstad 24. februar l9BB.

øystein Normann
Ider

