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Årsmelding for 1990

Naturvernforbundet i Harstad
MEDLEMMER.
Naturvernforbundet i Harstad hadde ved årsskiftet 120 registrerte medlemmer, et tall som har holdt
seg noenlunde konstant. Styret har i perioden bestått av:
• Øystein Normann, leder
• Liv Torild Nilsen, nestleder
• Ingun Holtan, kasserer
• Stig Gudbrandsen, sekretær
• Bodil Hansen, styremedlem
• Ivar Markussen, varamedlem
• Bjørn Olssøn, varamedlem
• John Mortensen, revisor
AKTIVITETER.
Aktiviteten til Naturvernforbundet i Harstad (NiH) har ikke vært spesielt stor i 1990. Det har vært
avviklet 5 styremøter og et medlemsmøte/åpent møte i forbindelse med årsmøtet der temaet var NNVs
satsingsområde i 1990, -samferdsel. Alle lagets medlemmer fikk innkalling, og møtet ble annonsert i
HT. Lista over de øvrige aktivitetene er som følger:
22. februar, Årsmøte på Arbeidersamfunnet. Deretter åpent møte med samferdsel som tema. Styret
møtte.
3. mai. Forsøk på organisere papirinnsamling i Holtet i samarbeid med Hotet Vel og Medkila skilag.
Tiltaket strandet på dårlig oppslutning. Etter dette har markedet for returpapir falt bort.
5. mai, Stand på Kanebogen senter i forb. med "Grønn uke".
15. og 29. mai, Leserinnlegg i HT om hhv. kollektivtransport og miljøvennlige bilister, etter opplegg
fra NNV.
6. og 10. juni, Urteturer på Trondenes. Til sammen 22 deltagere på arrangementene, trass i noe surt
vær.
25. juni, Plantevandring på Gressholmene i samarbeid med Harstad Hagelag. Dårlig vær var nok
delvis årsaken til bare 6 deltagere.
29. juni, Pressemelding om naturstien i Folkeparken. Guiden lagt ut på samme steder som før.
23. juli, Reklamering for miliøpose i samarbeid med Troms Røde Kors og Meieriet Nord.
Det har vært et par gledelige henvendelser fra medlemmer som vil engasjere seg i miljøvernarbeidet,
og disse har vi forsøkt å fange opp i det laget driver av arbeid.
I løpet av året får vi flere tilbud cm deltakelse på sentrale kurs og seminarer, og deltakere på disse får
reise og opphold dekket. Med erfaring fra tidligere år har styret valgt å prioritere de publikumsrettede
aktivitetene om får respons. Møtetilbud ovenfor medlemmene har derfor begrenset seg til årsmøtet og
temaet på dette møtet.

