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I løpet av pet'io,-ien har vi avviklet 1O styremøter, der behandlet
vi bI . a. lr.r:: pl arrlagt. al(s joner, møter og drpf tet egen
mar)<edsførirrg. En fc,respør:sel til samtlige medlemmer om hva de
ønsliet l.aget skulle dr.ive med, ga 4 svar som resultat. Oppslutningen på de tc, medlemsmøtene som har vært arrangert i perioden
har også væ.rt.lår'li.g. Styret er imidlertid glad for den oppslutningen Natrrr.vernf-orbunrlet har i l{arstad og omegn, men vi.1
Iil;evel nrinne onr åt natut:vern ili)<e er noe en skal forvente at
andre vi.I drive For cn. Det vi vil vern6 om må vi selv aktivt
ar'beide for. Vi l'år.,'let miliøet vi har fortient.
NV i llarstad lrar v,rrt- ref/resentert på Nordl<alottlconferansen i
Sappen 1.-3. -irrij. ved Stig Gudbrandsen, og Ingunn Holtan deltok
på NtilVs seminare(: "O):garrisasjon av naturvernet i kommunene, som
hle arrangert på Moelven 9.-11. september.

HARSTAD

Navneendring.

Et-l-er oppiordring fra Norges llatur.zerrrforbund vil lokallagets
navo på årsm?tet bl.i fcrres;1ått enclret til Naturvernforbundet i
Harstad. IJegrunrrelsen for ..lef-te er at organisas5onen ønsker at

a}:t-ivit-er:en i lokallagene skal bIi forbr:ndet rned NNV. Dette er
ikke t-ilfelle rnerl den navneflora s'rm råder i dag. Styret regner
clette som en formalitett oE har de»for allerede innført- det nye
n.:rvnet, selv om r.let ,tgså bør sl:je en f ormell Sodjenn.i-ng på
3't'.smøtet-.

,

Medlemsmøter.
I tiI leg,g, t-iI [t:rr-entshavmøtet vi arrangerte i forbindelse

I

ii!;y-r:et-

I perioderr h'rr' styret hestBtt
Ø),st.ein Normann
Liv T.'rrhil.d I'lilsen
Stig t.iudbrandsen
[ro,]il Harrssen
Ingunn Hc,ltan
,Jarr Arrre Arntsen
I.rar Marl<usserr
Biørn Crlssøn
Johrr Mrr::i-ensen
Birarn Rash Tel Ief sen

av:
I

eder'

nestleder
kasserer'

styremedlem

vat'amedlem
"

Aksjoner.
3. sept-eml>er str) tre av styrets medlemmer på stand på torget, det
samlne gientol< vi, på l(anebc,gen Senter 5. november. denne gang
sa,nnen med tre nrr:tll.envner f ra NJ. Vi delte trt vervelrrosjyrer og
solg,te materiell. llesultatet- av aksjonene bIe 10 nye medlemmer.

revi.sør'

val gkommite

Betraktninger omkring naturvernarbeidet

i 1988.

Annet arbeid.
Naturstien i Fc,l.ket:arken ble rrreparertrt i slutten av juni, og
foldere til h'n-rl< i st-ien lagt ut på strategiske steder.
Arbeidet med fri.lr.rftskart-et har gått rroe tregt, men vi holder
jernet varmt'.. Pros je}:tet ble omtalt i H'I' 2tr. mars.
Et lengre referat- fr-a møtet. om Barentshavet ble trykket i HT
LO. mars,

1988 var år:et c.la l.Iatur crg llngdom fikk lokal avdeling i llarstad,
og l:ermmrrnen f il<k mj.l jøver-nleder. siom en av fem kommuner i Trotns.

Ingen av disse begivenhetene er vår fortjeneste, men vi er j.kke
med denne utvil:lingen av den grunn. Styret- i
Lr'kallag,c:t- lrar trat-t- l<orr!akt- rned ):råde Ml og rnil j,;t'vernlocleren, og
avviklet felles arranEiementer: med )>egge. Vi regner selvfølgelig
med et gorJt samar'beirle også i 1989.

rnjndt'e t-ilfredse

AKTIVITETER.

Årsmøtet t,le avvil:let

gr7f-t-e.

[:r-ter at årsmøtetBererrtshavet, der
f,eEivenlretene vår
Tidende. På siste

24. tehr:uar på Senterkroa. Seks medferuner

var a.zvikletr arrangerte vi åpent møte om
vi ha<lde hentet RerrLe Aasjord fra Bodø. Begge
omLaIt mecl annonse oE Presseomtale i tlarstad
.-.lel av møtet var' vi fJ personer til stede.

T handljngsplarren For 1'r88, t'Ie følgettrle saker truld<et fram:
der: f,rol'tl.ernene i
'r f)e.l l-.agel.se i llNVs; vervekatnS,.enie
lJaren't-sliaver- skal lta r:tr gettl:r'irl. rrlirss.
I .\rtreirlet- mer,l tlil.uf tsliar:t f or llar'stacl , I(væf iord og
Bjarkøy skal fortset-tes.
t Url.'.etur øg l)lc'tnster'vandring i iun-i.'
| !',rgØk pA A f 3 i. t:an8 str.tdieglur,I'er:.
I Se næt'tnr.}l:e på avfa[]sbe]rarrrll.ittgelr i kctmmrtnert.

med

årsmøtet, avholr'lt vi et presentasjonsmøte i samartreid med
nriljø'vernlecler'fore Solern 22. november-. t{er møtte ca. 20 personer
fra forsl<jel lige t'c,r'eninger oE lag i tlarstad. 6 var fra NV i
.llarstad.
Turer.
Urteturen på Trondenes ble avviklet 14. juni, med tundt 15
deltagere. Dettc a:-rangementet synes å være så popr-rlært at det
trør vrrrcleres å i.rrrrFrrre to urtedager. Blornstervandring ble ikke
arrangert i 1{r fl t, .

I
I

Denne årsberetningen går ut som innkalling til .3rsmøtet, som i år
vil bli avholcll- tirsclag 1rr. februar kI . 19.30 på Harstad Camping
i l(anebogen. Vi. håpor at flest mulig av NNVs sympatisører og
medlemmer vil møte,
'Iil årsltøt-et li(rnuner Troms-representanten i NNVs Iandsstyre, Ahlny
Eri.ksen. l{un vil ot'ienter.e urm NNVs arbeid og planer framover. Her
har: vi en fin sjanse til å nå fram med sake:: som vi mener er
vikt j.g å priori t-r?re i ti.la framover.

MøT

OPP!

llarstad 20. -ianrrnr 1()89.
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