
 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE NOF NT 2018 

Styret NOF-NT inviterer sine medlemmer til årsmøte 2018 fredag den 13. april 2018 kl 

1800.  

Årsmøtet utvides med fugledag på Tautra lørdag den 14. april 2018 (se info under). 

Sted: Klostergården, Tautra (møterom i nybygget). 

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET 

 1. Åpning ved leder NOF NT. 

 2. Valg av møteleder/referent/2x protokollunderskrivere 

 3. Godkjenning av innkalling. 

 4. Årsberetning NOF NT samt fra lokallagene. 

 5. Regnskap fra NOF NT 2017. 

 6. Fastsetting av grunnkontingent NOF NT 2018. 

 7. Fremtidig organisasjonsstruktur i NOF NT/Trøndelag 2018.  

 8. Innkomne saker. 

 9. Valg. 

 

 Dokumenter for sak 7 blir lagt ut på hjemmesiden til NOF NT 

(http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nord-trondelag/). 

 Etter årsmøtet: evt. informasjonssaker. 

 Frist for å melde inn saker til styret før årsmøtet er fredag den 1. april 2018. 

 Saker sendes pr e-post til: kare.haugan@nord.no, og styret behandler disse og 

sorterer dem som årsmøtesak eller ei. 

 

 

PROGRAM FOR ÅRSMØTET 

• Årsmøtesaker med kaffe fredag 13. april kl. 1800. 

• Felles middag ca. kl. 20.00 i restaurant Klostergården (husk påmelding). 
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Etter middag: 

• Bildekåseri. 

• Fuglequiz v/John Haugen. 

• Sosial aften med overnatting for de som ønsker dette (husk bestilling av rom – enkelt- 

eller dobbeltrom). 

• Frokost i Klostergården lørdag 14. april. Påfyll av kaffe. Matpakke. 

• Fugledag/ekskursjon Tautra lørdag 14. april etter frokost. Felles avmarsj kl. 09.00. Husk 

uteklær/kikkert/teleskop/fuglebok og fotoutstyr. 

 

INFORMASJON OM PÅMELDING. 

Rom bestilles av deltakende medlemmer. I prisen inngår frokost på lørdag. 

Pris enkeltrom er kr 550.- pr. pers og dobbeltrom kr 450.- pr pers. 

Bestilling av rom pr sms/epost sendes til: kare.haugan@nord.no, mobil: 41436872 

Dersom du skal delta på fellesmiddag på fredag kveld meddeler du dette samtidig med 

rombestillingen. 

Middag og drikke betales som vanlig av det enkelte medlem. 

Gamle og nye medlemmer kan delta på lørdagens fugletur uten å delta på årsmøtet 

fredag.   Oppmøte Klostergården lørdag 14. april kl 09.00. 

NOF NT ønsker sine medlemmer velkommen til årsmøtet 2018 på Tautra. 

PS. Frist for påmelding er fredag 6. april, og presisér i påmeldingen hvordan du vil delta. 

 

 

Levanger 11. mars 2018 

Styret NOF NT 


