
Saksliste med saksfremlegg 

NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 
 

 

Saksliste: 

 

Sak 1 Valg av dirigent og referent. 

   

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 

Sak 3 Årsmeldinger fra styret. 

 Eget dokument. 

 

Sak 4 Regnskap og revisjonsmelding. 

 Eget dokument. 

 

Sak 5 Valg av sted for neste års Årsmøte/NOF-treff. 

Rulleringsliste videre etter planen er som følger: 

 

Sør-Salten 2018 

Rana 2019 

Lofoten 2020 

Nesna 2021 

Vesterålen 2022 

Bodø 2023 

Osv. 

 

Nå har vi fått en henvendelse fra NOF Sør-Salten om at de gjerne vil vente til 2019 med å ha 

arrangementet slik at det skal sammenfalle med 40 årsjubileet for foreningen. Vi innstiller 

derfor på at NOF Rana lokallag arrangerer neste års NOF Nordland treff, med Årsmøte. 

 

Sak 6 Valg 
Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i NOF avd. Nordland 22.5.2016. 

 

 Leder   Atle Ivar Olsen  Nesna  På valg i 2017 

 Styremedlem  Marianne H. Skogsholm Sør-Salten På valg i 2018 

 Styremedlem  Eskil Furuheim  Rana  På valg i 2017 

 Styremedlem  Dagfinn Kolberg  Sør-Salten På valg i 2017 

Styremedlem  Magnhild Johansen  Bodø  På valg i 2018 

Revisor  Per Ole Syvertsen  Rana  På valg i 2017 

Valgkomite  Martin Eggen   Lofoten På valg i 2018 

Valgkomite  Thor Edgar Kristiansen Bodø  På valg i 2017 

  

 

Styret er konstituert slik at Magnhild er nestleder og Eskil er kasserer. 

 

 

 

 



Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet på Rognan 3.6.2017 
Leder   Atle Ivar Olsen   Nesna   1 år 

Styremedlem  Magnhild J. Johansen   Bodø   1 år igjen  

 «  Marianne Hegge Skogsholm  Sør-Salten  1 år igjen 

 «  Marie Myklebust   Lofoten  2 år  

 «  Torbjørn Aakre   Bodø   2 år  

Revisor  Per Ole Syvertsen   Rana   1 år 

Valgkomite  Martin Eggen    Lofoten  1 år igjen  

 «  Magnar Fagerli   Sør-Salten  2 år  

 

Martin Eggen               Thor Edgar Kristiansen 

Valgkomite 

 

 

 

Sak 7 Vedtekter: 

  

Nåværende vedtekter:  

 

§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 styret har 4 styremedlemmer der to 

      er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder 

      og kasserer. Leder fungerer som sekretær. 

   - 1 revisor for 1 år. 

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

   Det er styrets oppgave å innstille valgkomitémedlemmer, men styret 

   kan eventuelt delegere dette til valgkomiteen. 

        - Fastsetting av kontingenter. 

        - Behandle innkomne saker/forslag. 

 

§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. 

 

 

Forslag til nye vedtekter: 

 

§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 for kalenderår. 

        - 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 styret har 4 styremedlemmer der to 

      er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder 

      og kasserer. Leder fungerer som sekretær. 

   - 1 revisor for 1 år. 

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

   Det er styrets oppgave å innstille valgkomitémedlemmer, men styret 

   kan eventuelt delegere dette til valgkomiteen. 

        - Fastsetting av kontingenter. 

        - Behandle innkomne saker/forslag. 

 

§8 Oppløsning 

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

 gjøres med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. 

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

 formål, skal eiendeler/midler tilfalle Norsk Ornitologisk Forening. 

  

 

Begrunnelse:  

§6.5 Det er mest ryddig å følge kalenderåret, for eksempel i forbindelse med momsrefusjon.  

§8 Forenkling av språk. 

 

Sak 8 Fastsetting av kontingenter. 

Gjeldende satser er: 

 

Lokalt tillegg 50 kr. 

Organisasjoner/abonnement på Havørna 200 kr (bibliotek) 

   Lokallagenes grunnkontingent til fylkeslaget 300 kr (ikke innkrevd de siste årene). 

 

Lokallagene mottar 50 kr. per hovedmedlem samt 75 kr for hvert familiemedlemskap, 

for medlemmer som er tilknyttet lokallag. 

 

Styrets forslag: 

 Lokalt tillegg økes til 100 kr. 

 Øvrige kontingenter endres ikke. 

 

Årsmøtet 2016 ytret ønske om at Havørna skulle komme i farger, og mente at en økning av 

lokalt tillegg til 100 kr til å dekke utgiftene til dette var uproblematisk. Havørna 2016 kom i 

farger og det er planen å fortsette med dette, men dekker ikke produksjonen av Havørna i 

farger slik at fylkeslaget går med underskudd i 2016 og 2017 på grunn av dette. Styret foreslå 

derfor å øke det lokale tillegget til 100 kr for å dekke økte utgifter.  

 

Sak 9 Orientering/diskusjon om representativt demokrati i NOF, vedtatt på NOF 

Årsmøte 2016 på Stabbursnes, Porsanger, Finnmark 20. mai 2017. 

 



Jamfør vedtaket på NOF Årsmøtet, der det ble vedtatt representativt demokrati i NOF, 

noe som innebærer at det er delegater som har stemmerett på Årsmøtet, og ikke den 

enkelte medlem som før. For oss så gjelder det at Fylkeslaget har 2 delegater (reise blir 

dekket for en av disse), og lokallagene har en delegat hver.  

Forslag til vedtak: 

Styret i NOF Nordland foreslår at i utgangspunktet reiser leder for Fylkeslaget på 

plassen som er dekket. Hvem som skal reise hvis lederen ikke kan reise, og om man 

skal sende en delegat til, avgjøres av styret. Primært en eller to fra styret, men det kan 

være andre bare de er medlemmer i NOF Nordland. 

 

Lokallagene peker selv ut sin delegat, og dekker reise i den grad de ønsker det og har 

økonomi til det. 

 

 

 

Innkomne saker: 

Sak 10. Anmodning fra NOF Sør-Salten om å utsette arrangementet av NOF Nordland treff 

med årsmøte til 2019. Behandlet over under faste saker. 

 

Sak 11. Sak fra NOF Vesterålen angående Havørna på nett: 

 

Forslag til endring av Havørna: 

 Vi kutter ut trykking av Havørna av flere årsaker: Det er altfor dyrt både for 

selve trykkingen og utsendelsen. Bladet sendes ut digitalt til hvert enkelt 

medlem og/eller legges på NOF-Nordlands egne sider, noe som i praksis er 

gratis og atskillig mer miljøvennlig. Det gjør også at vi kan få det i farger. Små 

bilder i svart/hvitt er for gammeldags, og det er synd da de gjerne er av 

fremragende kvalitet, tatt av dyktige fotografer. 

 Bladet kan komme ut flere ganger i året, avhengig av tilgangen på materiale, 

og dermed være atskillig mer aktuelt. 

 LRSK-rapporten kommer mot slutten av året. Det er vel de færreste som setter 

seg ned og leser denne rapporten fra ende til annen, men den er et så viktig 

bidrag til fuglekunnskapen i fylket at den bør absolutt være en del av vår 

aktivitet og tilgjengelig for alle. For forskere er den en viktig kilde. 

 

Konklusjon: Generelt sett er NOF-Vesterålen absolutt innstilt på at vi skal beholde Havørna, 

for den er et viktig bidrag til å flette sammen kunnskapen om fylkets avifauna. Vi føler dog at 

bladet i sin nåværende format er utdatert og ikke bidrar så mye som det burde og kunne til å 

høyne interessen for fugl blant medlemmene. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOF-Nordland er begynt å legge ut gamle Havørna på nettsida si i pdf-format. Den som går 

inn der, vil finne 2009-utgaven – med alle bilder i flotte farger. Dette underbygger bare vårt 

forslag om at det er slik bladet skal presenteres i fremtiden. Som det er nå, får vi de siste 

utgavene i svart/hvitt, trykt på papir, noe som koster mye både i trykking og porto – mens 

man får en flott utgave av samme bladet på nett flere år senere. Hva er fornuften i det? 



 

Styrets forslag: Styret ønsker å fortsette å trykke JHavørna på papir og i farger, jamfør 

vedtaket i Sak 8.  

Dette begrunnes med at Havørna er en godt innarbeidet trykksak i papir som vi tror mange 

medlemmer vil savne hvis den ikke fortsatt kommer i papirutgave. Vi har fått mange positive 

tilbakemeldinger på at bladet er kommet i farger, og vil så langt økonomien- og 

stofftilgangen, tillater det, videreutvikle bladet. Kanskje vurdere et litt større format. 

 

 

Styret i NOF Nordland 


