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Referat fra årsmøte i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) på 
Stabbursnes, Porsanger 20. mai 2017 
 
Sted: Stabbursnes Naturhus og Museum, Porsanger, Finnmark 
Tidsrom: Lørdag 20. mai 2017 fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 
Dirigent: Yngve Nilsen 
Referenter: Magne Myklebust og Morten Ree 
Tellekorps: Frode Falkenberg, Jan Erik Røer og Simon Rye. 
Antall stemmeberettigede: 86 
 
Sak 1) Åpning av årsmøtet 
Årsmøtet ble åpnet ved styreleder Michael Fredriksen. 
 
Sak 2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps 
Yngve Nilsen ble valgt som dirigent. Magne Myklebust og Morten Ree ble valgt som referenter. Frode 
Falkenberg, Jan Erik Røer og Simon Rye ble valgt som tellekorps. 
 
Sak 3) Godkjenning av årsmøteinnkalling 
Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2016 
Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken gikk gjennom hovedpunkter i årsmeldingen. Årsoppgjøret viser 
et overskudd på kr. 382 230. Overskuddet foreslås tatt inn i disposisjonsfondet. 
Vedtak: Sentralstyrets forslag til årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner  
 «Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014 – 2019» ble enstemmig vedtatt videreført.  
 
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for det neste året.  
Sentralstyret hadde foreslått følgende kontingent for 2018: Grunnandel kr. 180. Tidsskriftsandel for 
Vår Fuglefauna kr. 250, tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 60, tidsskriftsandel Fugleåret kr. 150 og 
familiemedlemskap kr. 120. Dette betyr at kontingenten forblir uendret, med unntak av 
familiemedlemskap som settes lik den sentrale grunnandelen av kontingenten for seniormedlemmer i 
tråd med vedtektene. 
Vedtak: Sentralstyrets forslag til kontingent for det neste året ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité 
Valgkomitéen har bestått av: Atle Ivar Olsen (leder), Knut Arne Nygård, Martha Elisabeth Storstein 
Årsnes og Peter Sjolte Ranke. Valgkomiteens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg» 
og av sentralstyrets instruks vedtatt 20. september 2014. 
 
Valg av sentralstyre 
Edvin Thesen fra NOF avd. Sør-Trøndelag og Christin Valsjø fra NOF avd. Oppland var på valg. De 
ønsket ikke å stille til gjenvalg. 
 
Til valg på to nye styremedlemmer for tre år ved valget i 2017, var følgende tre kandidater innstilte: 
 

1) Merete Wiken Dees (født 1981), NOF avd. Buskerud. 
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2) Steinar Eldøy (født 1954), NOF avd. Rogaland. 
3) Trond Øigarden (født 1962), NOF avd. Oppland. 

 
Atle Ivar Olsen presenterte valgkomiteens innstilling. Kanditatene var fra valgkomiteen listet opp 
alfabetisk etter etternavn, og valgkomiteen hadde ingen rangering av disse. Valgkomiteens vurdering 
var at alle de tre kandidatene er sterke og fullt ut kvalifiserte for oppgaven. De tre kandidatene 
presentere seg for årsmøtet. 
 
Vedtak: Merete Wiken Dees (77 stemmer) og Steinar Eldøy (51 stemmer) ble av årsmøtet valgt som 
nye styremedlemmer. Trond Øigarden fikk 42 stemmer. 
 
Etter dette er styrets sammensetning som følger: 
Leder: Michael Fredriksen (på valg i 2018). Styremedlemmer: Per Stensland (på valg i 2018), Eli 
Maria Stenklev (på valg i 2018), Anne Sørensen (på valg i 2019), Dag Gjerstad (på valg i 2019), 
Merete Wiken Dees (på valg i 2020) og Steinar Eldøy (på valg i 2020). 
 
Valg av valgkomité 
Knut Arne Nygård går ut av valgkomiteen. Forslag til nytt medlem i valgkomiteen var Atle Helge 
Qvale, NOF avd. Oslo og Akershus. Håkan Billing (NOF avd. Oslo og Akershus) presenterte 
kandidaten. Qvale ble enstemmig valgt. 
 
Etter dette er valgkomiteens sammensetning som følger: Martha Elisabeth Storstein Årsnes (på valg i 
2018), Atle Ivar Olsen (på valg i 2019), Peter Sjolte Ranke (på valg i 2020) og Atle Helge Qvale (på 
valg i 2021). 
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
Sentralstyret hadde foreslått følgende årsmøtesaker: 
 
8.1 Prinsipprogram for Norsk Ornitologisk Forening 
 
NOFs prinsipprogram ble vedtatt første gang på årsmøtet i 2016. Dette består av prinsipper og 
retningslinjer på utvalgte faglige og politiske områder, som rettledning til alle nivåer i organisasjonen. 
Dette er i tråd med punkt 1.4 i Strategi for NOF 2014-2019. Noen tillegg til programmet var laget 
foran årsmøtet i 2017. Årsmøtet gikk gjennom de sju hovedtemaene i programmet. 
 
Det ble åpnet for å kommentere enkeltpunkter under årsmøtet og følgende endringer ble vedtatt lagt 
inn i dokumentet: 
 
Tema 3: Forvaltning av arter og bestander, underpunkt jakt: 
Ny innledende tekst på underpunkt jakt: NOF aksepterer bærekraftig jakt. Bærekrafig jakt er jakt som 
ikke har negative konsekvenser for den reproduserende bestanden, eller negative konsekvenser for 
predatorer som er avhengige av artene som næringsgrunnlag. 
 
Tema 6: Forurensning, underpunkt skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, kulepunkt 2: 
Forslag om at Mørefeltene skulle inkluderes i kulepunkt 2. 
 
Vedtak: NOF prinsipprogram ble vedtatt med de ovenfor nevnte endringsforslag. 
 
Det ble også gitt kommentarer som styret ønsket å jobbe videre med til neste årsmøte. Det gjaldt 
følgende punkter: 
 
Tema 3: Forvaltning av arter og bestander, underpunkt bestandsmål 
Kulepunkt 2 om store rovdyr: 
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Her ble det kommentert om dette er noe som er klokt av NOF å ha med. Betydningen av en levende 
natur og forholdet som at store rovdyr har en viktig jobb i forhold til å redusere bestanden av rev, som 
en betydelig bakkepredator på fugl gjorde at man landet på at det er klokt å vurdere en tilleggs-setning 
om store rovdyr som er mer utfyllende. 
 
Tema 3: Forvaltning av arter og bestander, underpunkt jakt: 
Her bør det vurderes om man skal bake inn et skille mellom nasjonalparker og landskapsvernområder. 
 
Tema 6: Forurensning, underpunkt skipstrafikk og petroleumsvirksomhet, kulepunkt 2: 
Det bør også vurderes om man skal ta inn Barentshavet under dette kulepunktet. 
 
Tema 7, fiskeri og landbruk, underpunkt landbruk (jordbruk og skogbruk): 
Det bør være med en formulering om skogbruk og hogst i hekketid. Videre bør det bør være med en 
formulering rundt problematikken om sprøyting av veikanter spesifikt. 
 
8.2 Forslag om delegatbasert årsmøteordning i Norsk Ornitologisk Forening 
 
Sentralstyret fremmet et forslag om en delegatbasert årsmøteordning i Norsk Ornitologisk Forening. 
Forslaget inneholdt en rekke vedtektsendringer, og ble lagt frem som et helhetlig forslag som 
årsmøtet enten kunne vedta eller forkaste. Følgende vedtektsendringer inngikk i forslaget: 
 
3.1.3. «Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har møte‐, tale‐, forslags- og 
stemmerett på årsmøtet.» var foreslått endret til «Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent 
til NOF, har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet.» 
 
Ny paragraf: § 3.1.4. 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. Fylkesavdelinger, lokallag og 
NOFs sekretariat utpeker selv sine delegater. Samme person kan ikke være delegat for flere deler av 
organisasjonen på samme årsmøte. Fylkesavdelingen kan gi én delegat fullmakt til å avgi begge 
fylkesavdelingens stemmer.  
 
Ny paragraf: § 3.1.5. Fylkesavdelinger og lokallag må ha hatt godkjent årsmøte foregående år eller 
samme år for å kunne stille med delegater på årsmøtet. 
 
3.1.10. «Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom sentralstyret finner det nødvendig eller 
dersom minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene eller når minst seks fylkesavdelinger skriftlig 
krever det.» var foreslått endret til «Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom sentralstyret 
finner det nødvendig eller når minst seks fylkesavdelinger skriftlig krever det.» 
 
§ 4.9. – Paragrafen oppheves. 
§ 4.10. – Paragrafen oppheves. 
§ 4.11. – Paragrafen oppheves. 
§ 4.12. – Paragrafen oppheves. 
§ 4.13. – Paragrafen oppheves. 
 
§ 4.14. «På årsmøtet er tellekorpset ansvarlig for den endelige kontrollen av stemmesedlers gyldighet, 
men tellekorpset kan henvende seg til årsmøtet dersom det ikke er enstemmig i beslutninger. 
Tellekorpset skal utføre sitt arbeid uten innblanding fra andre parter under hele opptellingsprosessen.» 
var foreslått endret til «På årsmøtet er tellekorpset ansvarlig for kontrollen av stemmesedlers 
gyldighet, men tellekorpset kan henvende seg til årsmøtet dersom det ikke er enstemmighet i 
beslutninger. Tellekorpset skal utføre sitt arbeid uten innblanding fra andre parter under hele 
opptellingsprosessen.» 
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Forslaget medfører også renummerering av nåværende §§ 3.1.4-3.1.10 og § 4.14. 
 
Det kom forslag fra Jørn Thollefsen (NOF avd. Vestfold) om å utsette forslaget til det var bedre 
utredet. Hvis forslaget ikke ble utsatt, foreslo han en skriftlig avstemning. Begrunnelsen for forslaget 
var at ansattes stemmerett gir en skjev representasjon i forhold til medlemmenes stemmerett. Olbjørn 
Kvernberg (NOF avd. Møre og Romsdal) foreslo også å utsette saken til neste år. Begrunnelsen var at 
det ikke er et godt forhold antallsmessig mellom delegater i fylkesavdeling og lokallag. 
 
Forslaget fra styret ble behørig debattert, og saken var også oppe til diskusjon i en egen sesjon fredag 
19. mai for å gi årsmøtedeltakerne bedre tid til å gjennomdiskutere forslagene. 
 
Det kom klart fram av diskusjonen at årsmøte var positiv til å innføre delegatbasert årsmøteordning, 
og mye av diskusjonen gikk på antall delegater og fordeling av disse samt hvorvidt ansatte og 
sentralstyret skulle ha stemmerett. 
 
Styret stod fast på forslaget og henviste blant annet til høringsprosessen og begrunnet sitt forslag på 
disse punktene med at dette var grundig vurdert som beste alternativ basert på innkomne høringssvar. 
Ved å få ordningen innført raskt kan man også skaffe seg erfaring med delegatfordelingen og senere 
endre denne etter behov. 
 
Vedtak: Jørn Thollefsens forslag om å utsette styrets forslag fikk sju stemmer, noe som medførte at 
Sentralstyrets forslag ble gjenstand for skriftlig avstemning.  
 
En skriftlig avstemning over Sentralstyrets forslag medførte 76 stemmer for og ni stemmer mot. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
 
Trondheim 31. mai 2017 
 
Referenter 
 
 

       
________________________                 ___________________________ 
Magne Myklebust                  Morten Ree 


