
Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2015 
 
Sentralstyret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) innkaller herved til årsmøte lørdag 25. april 
2015. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00-13.00 på Tønsberg Mathus & catering i Tønsberg i 
Vestfold. 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 2014. 
5) Godkjenning av langtidsplaner. 
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året. 
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen. 
8) Årsmøtesaker. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2014. 
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et revidert regnskap for 2014 er slik: 
 
Årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret 2014 

Fond / Årstall Status per 1.1.2014 Disposisjoner 2014 Status per 31.12.2014 
Husbyggingsfond 
Disposisjonsfond 

282 043 
4 936 529 

-282 043 
1 220 349  

0 
6 156 878 

SUM 5 218 572 938 306 6 156 878 
 
Årets resultat godskrives i sin helhet Disposisjonsfondet. Sentralstyret har i 2015 avviklet 
Husbyggingsfondet, og kapitalen er overført Svein Haftorns Minnefond. 
 
Årsmelding finner du her:  
http://birdlife.no/innhold/bilder/2015/03/13/3170/arsmelding_norsk_ornitologisk.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 2016. Sentralstyret foreslår følgende kontingentsatser 
for 2016: Grunnandel kr. 150, tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 250, tidsskriftsandel for 
Fuglevennen kr. 60 og tidsskriftsandel Fugleåret kr. 100. Dette betyr at kontingenten forblir 
uendret.  

http://birdlife.no/innhold/bilder/2015/03/13/3170/arsmelding_norsk_ornitologisk.pdf


 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen.  
Valgkomitéens innstilling legges frem når denne foreligger i løpet av få dager. 
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
Sentralstyret foreslår følgende årsmøtesaker:  
 
8.1 Endring av statutter for Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgums minnefond 
Sentralstyret går enstemmig inn for følgende endring i statuttene for Oddmund Magne Aune 
og Erling Bjørgums minnefond: 
§ 1 «Fondet har en grunnkapital kr. 50.000, og inntil 80 % av de årlige rentene kan benyttes 
til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller vedtektene. Resten legges til 
kapitalen.» foreslås endret til «Fondets kapital kan benyttes til utdeling av stipendier og 
andre formål som tilfredsstiller fondets formål, slik at fondskapitalen etter hvert utbetales i 
sin helhet.». 
 
Årsmøtet bes ta stilling til dette. Begrunnelsen for forslaget er delvis at fondet er registrert 
som en egen stiftelse i Brønnøysundregistrene, med de forpliktelser, revisjonskostnader og 
rapportkrav dette medfører. Dagens bestemmelse om at 80 % av rentene kan deles ut årlig 
medfører at det blir relativt små bidrag til omsøkte aktiviteter. Sentralstyret anser at det er 
mer hensiktsmessig i dagens situasjon å omorganisere fondet slik at pengene kan brukes til å 
oppnå fondets formål. Fondets beholdning er kr. 240 989 pr 1.1.2015. 
 
8.2. Vedtektsendringer og redaksjonelle endringer av vedtektene: 
 
8.2.1 SST foreslår følgende ordinære vedtektsendringer: 
Ny § 4.7 Valgkomitéen skal innstille nye kandidater til sentralstyret og valgkomitéen til 
erstatning for dem som går ut av sine verv. 
Dette medfører at nåværende §§ 4.7 - 4.14 endrer nummerering. 
 
Ny § 7.6 Alle tillitsvalgte i Norsk Ornitologisk Forening skal være medlemmer av foreningen. 
Dersom medlemskapet for en tillitsvalgt opphører trer vedkommende automatisk ut av sine 
verv i foreningen. 


