Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2018
Sentralstyret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) innkaller herved til årsmøte lørdag 14. april
2018. Møtet blir holdt mellom kl. 09.30‐11.30 på Thon Hotel Høyers i Skien i Telemark.
Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har møte‐, tale‐ og forslagsrett
på årsmøtet. To delegater fra hver fylkesavdeling, ett delegat fra hvert lokallag,
sentralstyrets medlemmer, generalsekretæren og to representanter fra NOFs sekretariat,
som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har møte‐, tale‐, forslags‐ og stemmerett på
årsmøtet. Fylkesavdelingen kan gi ett delegat fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens
stemmer. Fylkesavdelinger og lokallag må ha hatt godkjent årsmøte foregående år eller
samme år for å kunne stille med delegater på årsmøtet.
SAKSLISTE:
1) Åpning ved styreleder Michael Fredriksen.
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps på tre personer.
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling.
4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2017.
5) Godkjenning av langtidsplaner.
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året.
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen.
8) Årsmøtesaker.
PRESENTASJON AV SAKENE:
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2017.
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et revidert regnskap for 2017, er slik:
Årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret 2017
Fond / Årstall
Disposisjonsfond

Status per
1.1.2017
7 640 233

Disposisjoner 2017
402 538

Status per
31.12.2017
8 042 771

Årsmelding finnes her:
http://www.birdlife.no/innhold/bilder/2018/04/12/5114/arsmelding_nof_2017_endelig.pdf
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner
Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014 – 2019 ligger fast. Styret har ikke andre forslag
til langtidsplaner.
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2019
Sentralstyret foreslår følgende kontingentsatser for 2019: Grunnandel kr. 180,
tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 250, tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 60,

tidsskriftsandel for Fugleåret kr. 150 og familiemedlemskap kr. 120. Dette betyr at
kontingenten forblir uendret.
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen
NOFs valgkomité har bestått av Atle Ivar Olsen (leder), Martha Elisabeth Storstein Årsnes og
Peter Sjolte Ranke og Atle Helge Qvale. Valgkomitéens funksjon og aktivitet følger etter
vedtektenes §4 «Valg» og av sentralstyrets instruks i vedtak i SST‐28‐14a (20.09.2014).
På valg i 2018 er leder: Michael Fredriksen fra NOF avd. Hordaland, styremedlem Per
Christian Stensland NOF avd. Oslo og Akershus og Eli Maria Stenklev NOF avd. Hedmark. Alle
tre stiller til gjenvalg.
Komitéen har fulgt instruks for valgkomitéen, og for kandidater i 2018 gir dette følgende
føringer:
1. Geografisk representasjon til sentralstyret.
I det sittende sentralstyret kommer lederen fra NOF avd. Hordaland. De seks andre
styremedlemmene kommer henholdsvis fra NOF avd. Oslo og Akershus, NOF avd.
Rogaland, NOF avd. Hedmark, to fra NOF avd. Buskerud og NOF avd. Finnmark. Det
vil si at sentralstyret har tyngdepunktet på sentrale Østlandet, men samtidig at alle
landsdelene er representert.
2. Representasjon av amatører og fagornitologer til sentralstyret
I vedtektenes §3.2.3 står det at både amatører og fagornitologer bør være
representert i sentralstyret. I det sittende styret er det tre med ren fagbiologisk
bakgrunn, selv om flere har relevant yrkesfaglig bakgrunn. Det er valgkomitéens syn
at minst to av sju i styret bør ha fagbiologisk bakgrunn om vedtektenes formulering
skal tilfredsstilles.
3. Generell kompetansebakgrunn
Samlet formalkompetanse, erfaringskompetanse i jobbsammenheng og fra
organisasjoner og andre interesse‐engasjement er viktig for å kunne komponere et
sentralstyre som utfyller hverandre på en god måte i forhold til arbeidsoppgaver og
organisasjonspolitikk. Dette oppfylles på en god måte i det sittende styret.
4. Intern organisasjonserfaring fra NOF
Generelt bør det i sentralstyret være god kompetanse på og kjennskap til
organisasjonsbygging, behov og funksjon internt i NOF, med god kontakt til
"grasrota", lagsnivå og avdelingsnivå, og oppdatert erfaring fra drift på lokalt og
regionalt plan.
5. Kjønnsfordeling i sentralstyret
I det sittende styret er de 6 styremedlemmene fordelt med 3 kvinner og 3 menn, og
med en mannlig styreleder. Det vil si, en meget tilfredsstillende
kjønnssammensetning.
Valgkomiteen søkte etter kandidater ved å sende en henvendelse til samtlige fylkeslag i NOF
med en forespørsel om de hadde aktuelle kandidater å foreslå. Fylkeslagene ble bedt om
eventuelt å sende henvendelsen videre ut til lokallagene. Dette for å involvere
organisasjonen. Det kom imidlertid ingen forslag fra fylkeslagene i 2018. Ettersom både
leder Michael Fredriksen og styremedlemmer Per Christian Stensland og Eli Maria Stenklev

er villige til å ta gjenvalg, er vi fra valgkomiteen samstemte i forhold til å innstille dem til
videre verv.
Til valg på et nytt sentralstyre i 2018 har følgende 3 kandidater sagt seg villige til å stille til
gjenvalg:
Leder:
Michael Fredriksen, NOF avd. Hordaland – har sagt seg villig til gjenvalg for en to‐års periode.
Han har sittet som styremedlem i NOF perioden 2014‐2016. Han ble valgt til leder av NOF fra
2016‐2018 og har tidligere en lang periode som leder i NOF avd. Hordaland.
Av kandidater til de to styremedlemsplassene på valg for en periode på tre år stiller
følgende:
Per Christian Stensland fra NOF avd. Oslo Akershus. Han har sittet i sentralstyret siden 2012
og ønsker å stille til en tredje periode. Han har tidligere også vært nestleder av NOF.
Eli Maria Stenklev NOF avd. Hedmark har sittet i sentralstyret siden 2015 og er villig til å stille
for en ny periode. Hun sitter nå som nestleder i NOF. Hun er også leder for NOF avd.
Hedmark.
De aktuelle kandidatene er vurdert slik i forhold til instruks for valgkomiteen:
1 For valget 2018 vil foreliggende innstilling fra valgkomitéen balansere den geografisk
representasjon greit, selv om tyngdepunktet er lokalisert til fylkene sentralt på
Østlandet.
2 Vi har 3 med faglig biologisk bakgrunn sittende i styret.
3 Oppfylles på en god måte av de tre aktuelle kandidatene.
4 Angående erfaring og engasjement på region lokalnivå i NOF og god kjennskap til
organisasjon og kontakt til distriktsnivået, vil kandidatene etter komitéens oppfatning
dekke dette på en god måte.
5 Intensjonen om balansert kjønnssammensetning i sentralstyret vil være oppfylt.
Valgkomitéens vurdering er at alle de tre kandidatene er sterke og fullt ut kvalifiserte for
videre oppgaver. Ut fra en helhetsvurdering i forhold til ovenfor nevnte kriterier, er det
valgkomitéens overbevisning at de tre aktuelle kandidatene vil fungere godt i det sittende
styret med sin gode erfaring og gode samarbeid.
Valgkomite
Etter vedtektenes §4 «Valg», pkt. 4.7 skal valgkomitéen velges av årsmøtet. Den aktuelle
paragrafen legger ikke føringer for kriterier for vurdering av kandidater til valgkomitéen,
men med sentralstyrevalg som en viktig del av det demokratiske fundament for
organisasjonen, er det naturlig at også utnevnelse av valgkomité følger hensynet til
representativitet og organisasjonskunnskap.
Valgkomitéen innstiller Martha Elisabeth Storstein Årsnes NOF avd. Rogaland til gjenvalg for
fire nye år. Hun har vært en periode i sentralstyret, hatt flere perioder i NOF avd. Rogaland
der hun har vært sekretær og kasserer og har påtatt seg ansvar for medlemsregisteret i NOF

avd. Rogaland. Hun leder også NOF Stavanger og omegn lokallag og er vara i FNF Rogaland.
Elisabeth leder også NOF jentegruppe fra 2007, og vært i styret til Utsira fuglestasjon.
Elisabeth har fuglekjennskapskurset fra HINT, aktiv i NOF siden 1980.
Sak 8) Årsmøtesaker
Det har ikke kommet inn andre årsmøtesaker.

