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Nyhetsbrev januar 2020 

 

Årsmøte 2020 

FNF Nordlands årsmøte avholdes lørdag 29. februar kl. 0900-1200 i Bodø. Sett av datoen!  

Det blir som vanlig temasamling kvelden i forkant og tema er Nordland og Bodø som 

Europeisk kulturhovedstad, med nærmere fokus på hva lag og foreninger kan skape eller gjøre 

av aktiviteter rettet mot temaene gjennom året. 

Program og mer info kommer..    

 

Ny logo og nye nettsider 

FNF har fått ny logo og ny nettside lanseres senere i januar!  

 

 

Tilskuddsordninger 2020 

Frivillige lag og organisasjoner kan i disse dager søke tilskudd til prosjekter og tiltak. En 

oversikt over aktuelle tilskuddsordninger legges ved nyhetsbrevet. 
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FNF Nordland 

Eiaveien 5, 
8208 Fauske 

Telefon: 908 06 146 

E-post: nordland@fnf-nett.no 

 

FNF Nordland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Nordland. Til sammen 

er 14 organisasjoner med en medlemsmasse på over 22 000 tilsluttet FNF Nordland. Formålet er å styrke 

organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i fylket. FNF Nordland 

arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet, samt 

viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet og sikre arealer for et aktivt friluftsliv og gode naturopplevelser.  

   

FNF Nordland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser 

diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i 

organisasjonene.  

   

FNF Nordland kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når 

det er enighet om det.  

  

 

Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Nordland:  

 

4H Nordland   

KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland  

Naturvernforbundet i Nordland  

NOF Nordland  

Nordland Orienteringskrets  

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland  

Leknes Padleklubb  

Midtre Hålogaland Friluftsråd  

Polarsirkelen Friluftsråd  

Salten krets av Norges speiderforbund  

Salten Naturlag  

Syklistenes landsforening, BodøSyklistene  

Turistforeningene i Nordland  

Vesterålen Friluftsråd  
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