Frilufts-Info uke 2 og 3
Aktiv på dagtid, Skjervøy
Tur på truger var årets første tur, men dessverre med dårlig påmelding. Vi gjør nå et framstøt for å nå
ut til flere.
Medlemskontingent 2016
Som følge av en misforståelse er ikke kontingentkravet blitt sendt ut tidligere. At kravet ble sendt ut
denne uke byr kanskje på problemer for kommunene som er i ferd med å avslutte 2016-regnskapet?
Det jobbes med søknader og rapporter
Nå er alle søknader til Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sendt. Arbeidet med å gjøre ferdig årets
søknader til Troms fylkeskommune pågår og vil bli avsluttet kommende uke. I tillegg til søknader er
det krav om å gjøre ferdig rapporter for tilskudd bevilget for 2016. Fristen til FL er 25/1.
Samarbeid og kontakt med Finnmark
Det å hjelpe til og følge opp Finnmark Friluftsråd inngår fortsatt som en oppgave. Tre dager de siste
to ukene har gått med til reiser i Finnmark. ”Utemat på bål”, ”Full Fræs – friluftskamp for
ungdomsskoler” og ”Tiltak mot marin forsøpling” er prosjekt der Nord-Troms og Finnmark
samarbeider om felles tilskudd. Muligens vil det bli foreslått et fellesmøte mellom de to
friluftsrådene for å drøfte fordeler (og ulemper) ved et videre samarbeid.
Ut og Plukk forankres i Nord-Troms
Friluftsrådene i Nord-Norge har nå gitt sin tilslutning til at bæraktiviteten ”Ut og Plukk” skal forankres
og følges opp av Nord-Troms i fortsettelsen. Det betyr at Nord-Troms Friluftsråd får tilskudd fra de
andre friluftsrådene til å gjøre jobben som koordinator. Det er også sendt søknader til FL og de tre
fylkeskommunene.
Arbeidsprogrammet ble drøftet
Administrasjonsgruppa gjennomførte telefonmøte sist tirsdag. Det å gjennomgå årets
arbeidsprogram var hovedsaken. Skjervøy deltok ikke grunnet ferie.
Sitteunderlag JuleSPREK
Røros Tweed opplyser at sitteunderlagene kommer i begynnelsen av februar. Det er sendt ut melding
til alle som har bestilt. Også krusene for Ut i NORD ventes om få uker. Sammen med Porsgrund
Porselænfabrik er det nå lagd en plan for å oppnå at krusene etter årets sesong kan komme tidligere,
forhåpentligvis i god tid før jul. Administrasjonsgruppa har evaluert JuleSPREK og kommet til at
aktiviteten fortsetter i 2017, men med en god del forbedringer i forhold til 2016-gjennomføringen.
Om aktiviteten skal strekke seg over en lengre periode enn kun desember drøftes også.

