Naturvernforbundet i Tranøy
Årsmøte blei avholdt l. mars, og det blei gjort følgende valg:
Leder:

Per-Arne Hoel

Styremedlemmer:

Hans Kr. Eriksen,
Nils I. Grønvik,
Lena Hofsøy,
Ingvill Jensen,
Yngvar Ramstad.

Vara til styret:

Silje Grotle Nilssen,
Aud Olga Rochman.

Valgkomimite:

Hermod Halsnes,
Lisbeth Olsen,
Heidi Andersen (leder).

Revisor:

Solveig Ramstad

Årsmøte vedtok to forandringer i vedtektene:
• "Forslag til vedtektsendringer skal alltid styrebehandles og sendes ut sammen med
årsmøtepapirene"
• Navnet på laget forandres til "Naturvernforbundet i Tranøy"
Medlemsmøter
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i perioden.
Styremøter
Styret konstituerte seg på styremøte 23.03.90, og foretok følgende valg:
Nestleder: Lena Hofsøy
Sekretær: Ingvill Jensen
Kasserer: Nils l. Grønvik
Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. I tillegg har det vært avholdt møter i
forskjellige arbeidsgrupper innafor styret.
Det meste av tida har vært brukt til praktisk arbeid i forbindelse med de målsettinger som er
trukket opp i handlings-programmet fra hovedorganisasjonen og andre lag.
Den saka som har opptatt styret mest er arbeidet med vervebrosjyra som gikk ut til alle
husstander i kommunen i høst. Vi fikk 3.000 kr. i støtte fra Fylkeslaget til brosjyra, -men
ingenting fra Tranøy kulturstyre.
Takk til Fylkeslaget!
Det har dessverre vært dårlig respons på brosjyra. Vi har fått 6 svarslipper. Ingen av dem kom
fra nordkommunen -der vi venta det største vervepotensialet.

Det har vært en del nyverving, men likevel har medlemstallet i kommunen gått svakt tilbake.
Så vi må skjerpe oss! Selv om et medlemstall på ca. 50 personer er relativt mye i forhold til
folketallet i kommunen.
Styret har levert en uttalelse til planene til Senja Sjøhussenter, og kontaktet Menighetsrådet i
Stonglandet sogn for samarbeid om naturvernarbeid.
Styret har også skrevet til Tranøy kommune og bedt om å bli kommunal høringsinstans i
miljøsaker. Vi har dessverre ikke fått svar på henvendelsen.
Lederen er ikke fornøyd med den aktiviteten vi har hatt i 1990. Det beklages at så få av
sakene fra arbeidsprogrammet er blitt realisert i det året som er gått.
La oss samle oss om øket aktivitet i 1991 !
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