Nord-Troms Friluftsråd
Til medlemskommunene
v/ ordfører
30. april 2017

Årsmøte Nord-Troms Friluftsråd – 23. mai 2018
Sted:
Tid:

Skjervøy rådhus, kommunestyresalen
14.00

Saksliste årsmøte i samsvar med vedtektene:
Sak 1

Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger

Sak 2

Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen

Sak 3 Årsmelding for 2017
Vedlagt følger årsmelding.
Innstilling:
Årsmøtet vedtar årsmelding for 2017.
Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning for 2017
Vedlagt følger regnskapet slik det foreligger fra Skjervøy kommune som er friluftsrådets
administrative vertskommune. Regnskapet inngår som en del av kommunens totale regnskap, som er
godkjent av revisor. Skjervøy kommunes økonomisjef vil til årsmøtet bekrefte at vedlagte regnskap
stemmer og er revidert som en del av kommunens øvrige regnskap.
Innstilling:
Årsmøtet regnskap for 2017.
Sak 5 Arbeidsprogram for 2018/2019
Vedlagt følger arbeidsprogrammet slik administrasjonsgruppa har utarbeidet det. Det foreslås at
dette legges til grunn for det videre arbeid ut året, og som grunnlag for arbeidsprogrammet for 2019.
Arbeidsprogrammet skal være utsendt til medlemskommune for distribusjon til kommunestyret etc.
Innstilling:
Årsmøtet vedtar arbeidsprogrammet for 2018 samt at dette legges til grunn for utarbeidelsen av
arbeidsprogram for 2019.
Sak 6 Budsjett for 2018, herunder fastsette kontingent ra deltakerkommunene
Vedlagt følger budsjett for 2018. Dette tar utgangspunkt i budsjett og regnskap for 2017. Det er ikke
lagt opp å bruke av bundne driftsfond. Den muligheten eksisterer i løpet av året.
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Nord-Troms Friluftsråd
Årsmøtet 2017 vedtok kr 12,- pr innbygger som medlemskontingent for 2017. Sum medlemskontingent kr 135.000,-.
Til styremøtet i Friluftsrådenes Landsforbund 15.02.18 framgår det at Nord-Troms Friluftsråd er
berettiget kr 260.000,- i administrasjonsstøtte. Videre er FLs praksis at administrasjonsstøtten ikke
kan utgjøre mer enn det medlemskontingenten utgjør. Dette innebærer at friluftsrådet går glipp av
ca kr 125.000,- i administrasjonsstøtte med dagens medlemskontingent på kr 12,Det foreslås derfor at denne økes til kr 25,- både for 2017 og 2018. Dette dersom FL kan godkjenne
en tilleggssøknad for inneværende år og utbetale administrasjonsstøtte etter gjeldende kriterier. Økt
inntekter til friluftsrådet gjør det mulig å kjøpe tjenester og følge opp arbeidet i medlemskommunene. Dette innebærer videre at økt medlemskontingent totalt sett ikke skal føre til økte
utgifter for kommunene.
Innstilling:
1. Årsmøtet vedtar budsjett for 2017. Medlemskontingenten for 2019 fastsettes til kr 25,- pr.
innbygger.
2. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for 2018 til kr 25,- pr. innbygger dersom dette
innebærer at Friluftsrådenes Landsforbund vil kunne utbetale administrasjonsstøtte i
samsvar med en slik kontingent.
Sak 7 Behandle innkomne saker.
Ingen innkomne saker.
Sak 8

Valg
a) Styre
b) Styrets leder og nestleder
c) Valgkomite
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