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Referat fra årsmøte i Norsk Ornitologisk Forening ved Saltstraumen, Bodø 27. april 2019
Sted: Saltstraumen, Bodø, Nordland
Tidsrom: Lørdag 27. april 2019 fra kl. 09.15 til kl. 12.45.
Dirigent: Per Ole Syvertsen
Referenter: Magne Myklebust og Morten Ree
Tellekorps: Øystein R. Størkersen, Simon Rye og Andreas Cleve
Antall stemmeberettigede: 32 delegater med 37 stemmer
Antall årsmøtedeltakere: 61
Sak 1) Åpning av årsmøtet
Årsmøtet ble åpnet ved styremedlem Merete Wiken Dees.
Sak 2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps
Per Ole Syvertsen ble valgt som dirigent. Magne Myklebust og Morten Ree ble valgt som referenter.
Øystein R. Størkersen, Simon Rye og Andreas Cleve ble valgt som tellekorps.
Sak 3) Godkjenning av årsmøteinnkalling
Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent.
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2018
Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken gikk gjennom hovedpunkter i årsmeldingen. Årsoppgjøret viser
et overskudd på kr. 125 186. Overskuddet foreslås tatt inn i disposisjonsfondet. Vedtak: Sentralstyrets
forslag til årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig vedtatt, med en korrigering på s. 11 i
årsmelding for NNKF foreslått av Per Ole Syvertsen: En oppdatert global navneliste basert på
komiteens arbeid i 2018 vil bli gjort tilgjengelig på NOFs nettside.
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner
«Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2019 – 2024» ble enstemmig vedtatt. Dokumentet
språkvaskes i etterkant.
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for det neste året.
Sentralstyret hadde foreslått følgende kontingent for 2020: Grunnandel kr. 180, tidsskriftsandel for Vår
Fuglefauna kr. 270, tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 100, tidsskriftsandel for Fugleåret kr. 180 og
familiemedlemskap kr. 120. Dette betyr at kontingenten økes for Vår Fuglefauna, Fuglevennen og
Fugleåret, mens grunnkontingent og familiemedlemskap forblir uendret.
Vedtak: Sentralstyrets forslag til kontingent for det neste året ble enstemmig vedtatt.
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité
Valgkomitéen har bestått av: Atle Ivar Olsen (leder), Martha Elisabeth Storstein Årsnes, Peter Sjolte
Ranke og Atle Helge Qvale. Valgkomiteens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg»
og av sentralstyrets instruks i vedtak i SST-28-14a (20.09.2014).
Valg av sentralstyre
På valg i 2019 er styremedlemmene Dag Gjerstad (NOF avd. Finnmark) og Anne Sørensen (NOF avd.
Buskerud). Begge stiller til gjenvalg.
Vedtak: Anne Sørensen og Dag Gjerstad ble enstemmig valgt som styremedlemmer for tre år.
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Etter dette er styrets sammensetning som følger:
Leder: Michael Fredriksen (på valg i 2020). Styremedlemmer: Merete Wiken Dees (på valg i 2020),
Steinar Eldøy (på valg i 2020), Dag Gjerstad (på valg i 2022), Eli Maria Stenklev (på valg i 2021), Per
Stensland (på valg i 2021) og Anne Sørensen (på valg i 2022).
Valg av valgkomité
Atle Ivar Olsen går ut etter fire år. Valgkomitéen innstiller Thomas Kvalnes fra NOF avd. Trøndelag
som nytt medlem av valgkomiteen for fire år.
Vedtak: Thomas Kvalnes ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen for fire år.
Etter dette er valgkomitéens sammensetning som følger: Thomas Kvalnes (på valg i 2023), Atle Helge
Qvale (på valg i 2021), Peter Sjolte Ranke (på valg i 2020) og Martha Elisabeth Storstein Årsnes (på
valg i 2022).
Sak 8) Årsmøtesaker
8.1 Forslag til vedtektsendringer for Norsk Ornitologisk Forening til årsmøtet våren 2019
Andreas Cleve (Skien, Telemark) og Jann-Oskar Granheim (Finnsnes, Troms), har i fellesskap sett
nærmere på foreningens vedtekter, og de mener flere punkter med fordel kan revideres. De ønsker
derfor å fremme forslag om vedtektsendringer til NOF-årsmøtet våren 2019. I første omgang ønsker
de å fremme forslag om: a) ny navnsetting på fylkesavdelinger og lokallag, b) at budsjettet skal vedtas
av årsmøtet, c) at nåværende §7 flyttes frem til ny §3, og d) foruten flere andre forslag til mindre
endringer av, og presiseringer i, vedtektene. Granheim har senere trukket seg som forslagsstiller fra
punktet om budsjett.
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslaget om vedtektsendringer fremmet av Andreas Cleve og
Jann-Oskar Granheim tas ikke opp til realitetsbehandling.
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
8.2 Reiseutjevning/Reisekasse (forslag fra Sør-Salten lokallag v/ leder Marianne Skogsholm)
Forslagstekst: Reiseutjevning for å utjevne forskjellene i reiseutgifter som organisasjonens delegater
har til hovedforeningens årsmøtesamlinger. Det vil si at de med spesielt store reiseutgifter bør få
refundert deler av utlegget.
Sentralstyrets forslag til vedtak: Årsmøtet ber sentralstyret vurdere mulige ordninger for å dekke
deler av reiseutgiftene til lokallagenes delegater.
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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