
Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2014 
 
Sentralstyret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) innkaller herved til årsmøte lørdag 26. april 
2013. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00-13.00 på Malungen gård i Stange kommune i 
Hedmark. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF har møte-, tale-, 
forslags- og stemmerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøte kan gi skriftlig 
forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmeseddelen må være NOFs 
sekretariat i hende senest 7 dager før årsmøtet. 
 
SAKSLISTE: 
 
1) Åpning ved styreleder Simon Rye. 
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps. 
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling. 
4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2013. 
5) Godkjenning av langtidsplaner. 
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året. 
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen. 
8) Årsmøtesaker. 
9) Eventuelle resolusjoner. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2013. 
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et revidert regnskap for 2013 vil bli følgende: 
 
Fond Status per 1.1.2013 Disposisjoner 2013 Status per 31.12.2013 
Husbyggingsfond 
Disposisjonsfond 

273 828 
4 524 977 

8 215 
411 551 

282 043 
4 936 529 

SUM 4 798 805 419 766 5 218 572 
 
Husbyggingsfondet godskrives som vanlig med årets rente. Disposisjonsfondet godskrives 
årets resultat, med fratrekk av renten på Husbyggingsfondet. 
 
Årsmelding finner du her:  
http://birdlife.no/innhold/bilder/2014/03/14/2688/arsmelding_nof_2013.pdf 
 
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner 
Sentralstyrets forslag til vedtak: «Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014 – 2019» 
vedtas. 
 
Kommentar: Det er utarbeidet et nytt helhetlig forslag til strategi for NOF for perioden 2014-
2019. NOFs sentralstyre opprettet i september 2013 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å 
utarbeide et forslag til revidert strategi for NOF. Arbeidsgruppa har vært ledet av 
generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken og har ellers bestått av Knut Arne Nygård, Peter Johan 

http://birdlife.no/innhold/bilder/2014/03/14/2688/arsmelding_nof_2013.pdf


Schei, Christian Steel, Per Stensland, Edvin Thesen og Ingar Jostein Øien. Arbeidsgruppa har 
hatt flere møter derav ett sammen med hele NOFs sentralstyre i arbeidet med et utkast til 
ny strategi. Arbeidsgruppa utarbeidet et forslag til strategi som var på en intern høring i 
organisasjonen i perioden 9. januar til 17. februar. Sentralstyret har gått gjennom 
arbeidsgruppas utkast til strategi og de innkomne uttalelsene til denne i sitt møte 7.-8. mars, 
der de også vedtok å fremme dette foreliggende dokumentet som sitt forslag til ny strategi 
for NOF. Den nye strategien er utarbeidet etter en liknende lest som den forrige. Nemlig en 
struktur med en overordnet visjon, fem hovedmål og flere delmål under hvert hovedmål. 
Resultatet er et firesiders dokument, som vi anser er både gjennomarbeidet og visjonært, 
men samtidig også konkret og realistisk. 
 
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2014. Sentralstyret foreslår følgende kontingentsatser 
for 2015: Grunnandel kr. 150, tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 250 og tidsskriftsandel 
for Fuglevennen kr. 60. Dette betyr at kontingenten forblir uendret. 
 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen.  
(avventer innspill fra valgkomitéen) 
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
Sentralstyret foreslår følgende årsmøtesaker: 
 
8.1. Vedtektsendringer og redaksjonelle endringer av vedtektene: 
 
8.1.1 SST foreslår følgende ordinære vedtektsendringer: 
§ 1 « Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for fuglevern.» 
foreslåes endret til «Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for 
fuglevern. Internasjonalt benyttes navnet BirdLife Norway.» 
 
§ 3.1.4 «Faste poster på årsmøtet er: Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 
medlemmer. Godkjenning av årsmøteinnkalling. Godkjenning av årsmelding og 
årsoppgjørsdisposisjoner for det foregående året. Godkjenning av langtidsplaner. 
Fastsettelse av kontingent. Valg av sentralstyre. Årsmøteresolusjoner.» foreslåes endret til 
«Faste poster på årsmøtet er: Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 medlemmer. 
Godkjenning av årsmøteinnkalling. Godkjenning av årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner 
for det foregående året. Godkjenning av langtidsplaner. Fastsettelse av kontingent. Valg av 
sentralstyre.» 
 
§ 7.5 c) «2 eksemplarer av hvert nummer av medlemsbladene, samt eventuelle andre 
rapporter og trykksaker, skal sendes NOFs sekretariat.» foreslås endret til «1 eksemplar av 
hvert nummer av medlemsbladene, samt eventuelle andre rapporter og trykksaker, skal 
sendes NOFs sekretariat.» 
 
Sak 9) Forslag til eventuelle resolusjoner må fremlegges skriftlig og være undertegnet i 
forkant av selve årsmøtet. 


