
Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening avdeling Nordland 

Foreningen for fuglevern 
Vedtatt på årsmøtet 9/6-2012 

§1 Navn 

 Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening avdeling Nordland (NOF avd.

 Nordland) foreningen for fuglevern. 

 Fylkesforeningen er tilsluttet Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern. 

 

§2 Formål 

 Foreningen ser som sine viktigste oppgaver: 

 2.1 Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen. 

 2.2 Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø. 

 2.3 Å være bindeledd mellom vårt fylkes fugleinteresserte. 

            2.4 Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter. 

 

§3 Styre 

3.1 Styret består av tre medlemmer: Leder og to styremedlemmer. Det skal være to 

varamedlemmer. 

            3.2 Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 3.3 Styrevedtak treffes ved simpelt flertall. 

 3.4 Styret skal: 

           - Skaffe til veie midler til foreningens drift. 

- komme med forslag til arrangør av NOF-treff.  

- arrangere årsmøte i forbindelse med NOF-treff 

  - oppnevne komiteer/arbeidsutvalg i den utstrekning en finner det nødvendig 

                         samt bidra til at disse utfører de pålagte arbeidsoppgaver 

 3.5 Styret skal føre en vedtaksprotokoll for behandlete saker. Vedtak skal  

  fortløpende meddeles lokallagene skriftlig. 

 

§4 Medlemskap 

Alle som har betalt kontingent til Norsk Ornitologisk Forening og er bosatt i Nordland 

er medlem av fylkesforeningen og lokallag. Medlemmer bosatt utenfor Nordland fylke 

blir medlem i fylkesavdelingen hvis de betaler lokalt tillegg til Nordland. Medlemmer 

som ikke arbeider i samsvar med formålet/bryter vedtektene, kan suspenderes av styret 

med 2/3 flertall. Vedtak om suspensjon kan innankes for årsmøtet. 

 

§5 Havørna/kontingenter/lokallagene 

5.1 Havørna er medlemsbladet til NOF avd. Nordland. Alle som er medlem skal motta

      bladet etter hvert som det kommer ut.  

5.2 Medlemskontingent til NOF Nordland er den delen av grunnkontingenten som blir 

      overført til fylkeslaget fra NOF sentralt, med et eventuelt tillegg.  

5.3 Til fylkeslaget betaler lokallagene en grunnkontingent som er lik for alle.  

5.4 Lokallagene sender årsmelding med regnskap og referat fra årsmøtet til  

      fylkesavdelingen innen 1. april. 

 

§6 Årsmøte 

 6.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

 6.2 Styret sender årsmøteinnkalling til lokallagene minst to uker før årsmøtet.    

       Årsmøteinnkallingen legges også ut på nettsidene våre, og sendes på e-post til de 

       medlemmene som har oppgitt en e-postadresse. 



           6.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret i god tid og senest 

       tre uker før årsmøtet. 

 6.4 Stemmeberettige på årsmøtet er alle de som er medlemmer etter §4. Fraværende 

       medlemmer har anledning til å avgi skriftlig stemme. 

 6.5 Faste poster på årsmøtet skal være: 

        - Valg av dirigent og referent. 

        - Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

        - Årsmelding fra styret. Gjelder tiden fra ett årsmøte til det neste. 

       - Regnskap og revisjonsmelding. Gjelder tiden fra ett årsmøte til det neste. 

        - Eventuelle arbeidsplaner. 

        - Valg av sted for kommende års årsmøte/NOF-treff. 

        - Foreta valg av: 

                       - leder for 1 år. 

  - 2 styremedlemmer for to år, slik at en er på valg hvert år. Styret  

     konstituerer seg selv. 

  - 2 vararepresentanter for 1 år. 

  - 1 revisor for 1 år. 

  - valgkomité på 2 medlemmer for to år, slik at en er på valg hvert år.  

        - Fastsetting av kontingenter. 

        - Behandle innkomne saker/forslag. 

 6.6 Aktuelle papirer, inkl. referat fra årsmøtet, sendes NOF sentralt og lokallagene 

       straks etter årsmøtet. 

 

§7 Vedtektsendringer 

 Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte      

 stemmeberettigede. Forslag til vedtektsendringer skal være kunngjort i innkallingen til    

 årsmøtet. Vedtektsendringer må godkjennes av styret i hovedforeningen. 

 

§8 Oppløsning 

 NOF avd. Nordland kan oppløses av årsmøtet. Slike vedtak må for å være gyldig,                         

 gjøres med 2/3 flertall på to etter hverandre følgende årsmøter. 

 Hvis NOF avd. Nordland oppløses eller ikke lenger arbeider i samsvar med NOFs 

 formål, skal eiendeler/midler tilfalle Norsk Ornitologisk Forening. 


