Frilufts-Info uke 1 - 2017
Her kommer årets første Frilufts-Info, og det er gledelig å kunne starte med en gledelig melding:
Tilskudd til prosjekt «Utemat på bål»
Gjensidigestiftelsen har bevilget kr 330.000,- til et spennende prosjekt der bål, mat og lokale
høstingstradisjoner står i sentrum. Prosjektet og tilskuddet bygger på følgende målsetting:
"Gi barn i barnehager og skoler kunnskaper og opplevelser om matlaging i friluft, bål,
høstingstradisjoner samt lokale mattradisjoner og råvarer». Prosjektet er et samarbeid mellom NordTroms og Finnmark, og midlene skal brukes i skoler og barnehager i begge fylkene.
JuleSPREK
Vårt nye forsøk med JuleSPREK førte til at det ble registrert 808 turer i løpet av desember. 107
personer var med og det var totalt 48 turer i våre fire kommuner. Det jobbes nå med å gjøre ferdig
bestillingen til det som blir JuleSPREK-premien, og det blir et tovet sitteunderlag med design/logoen
til JuleSPREK. Deltakerne får tilbud om å kjøpe sitteunderlaget til cirka selvkost.
Tid for søknader
Ellers er tiden inne nå på begynnelsen av året til å sende inn diverse søknader om tilskudd. I løpet av
uka er disse søknadene gjort ferdig og sendt til FL:
•
•
•
•
•

Administrasjonstilskudd
«Klart det går» - kurs for voksne som arbeider med barn og unge med funksjonsnedsettelser
Friluftsskoler i alle våre medlemskommuner
Tilrettelegging på Skattørfjellet, Skjervøy (klopplegging og gapahuk)
Tilrettelegging ved Rundvannet i Kvænangsbotn landskapsvernområde i samarbeid med
verneområdestyret.

For flere av disse prosjektene vil det også bli sendt søknad til Troms fylkeskommune. Arbeidet med å
gjøre ferdig søknader forsetter de neste ukene. Før jul ble søknadene for området folkehelse, skoler
og barnehager samt flyktninger sendt til FL.
Utbetaling av tilskudd
Mange i Nord-Troms (og Finnmark) fikk tilskudd fra oss til arbeid med strandrydding. Det jobbes nå
med å gjennomgå innsendte rapporter og foreta utbetaling. Også innen andre områder jobbes det nå
med å få utbetalt diverse tilskudd som skal med på fjorårets regnskap.
Årets ledersamling
Felles ledersamling for daglig ledere og styreledere gjennomføres på Gardermoen 9.-10/2. Dette er
en fast årlig samling. Vår styreleder er dessverre forhindret fra å delta, men det ligger an til at andre
fra styret kommer til å bli med fra oss.
Andre oppgaver
• Vi har dessverre hatt en del teknisk kluss med nettsiden, men håper at det meste nå er i ferd
med å ordne seg.
• Det jobbes med heftet «Ut i NORD». Her er det ønskelig at kommunene kommer med innspill
hvilke turer i kommunene som det er ønskelig å ha med. Vi tar en felles gjennomgang etter
at alle har kommet med sine forslag.
• februar er fristen for å søke midler til hvilke turer vi ønsker å søke midler til å skilte. Vi ser
dette i sammenheng med heftet samt årets Ut i NORD.
• Det er tatt kontakt med DNT for å lagt ut alle turene på ut.no på en profil for friluftsrådet, og

ikke privat på Hugo T. slik det er nå.
Tilskudd til Friluftsgjengen, Skjervøy kommune
De har fått tilskudd på kr 5.000,- fra Friluftsrådet til å gjennomføre vintertur til Reisadalen.
Våre kontakter på skolene har ikke fått Frilufts-Info tidligere. De er med på ordningen fra nå av.
Sørger også for at denne blir lagt ut og lagret på vår nettsiden.

