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Bakgrunn
Etter fusjon av Nord- og Sør-Trøndelag fylke fra 1. januar 2018 så har det fra flere hold
kommet innspill og tanker om at det kunne være naturlig å fusjonere fylkeslagene NOF SørTrøndelag og NOF Nord-Trøndelag.
NOF NT hadde følgende årsmøtevedtak fra 21. april 2017:
Årsmøtet gir styret mandat til å gå i gang med samtaler med NOF-ST om framtidig
organisering av NOF’s virksomhet i Trøndelag. Årsmøtet ber styret innen årsmøtet 2018 om å
legge fram forslag om ny sammenslått organisering av NOF Trøndelag.
NOF ST hadde også et vedtak fra årsmøtet 2017 som lyder:
Årsmøtet vedtok enstemmig at styret starter en prosess mot NOF-NT med tanke på
sammenslåing av fylkeslagene.

Mandat
Målet med dette utredningsarbeidet er å legge fram dokumentasjon og
grunnlagsdokumenter for det nye fylkeslaget. Dokumentasjonen bør helst være slik at
årsmøtene 2018 for NOF NT (ultimo april) og NOF ST (20. mars) kan stemme over et forslag
til fusjon basert på de vedlagte saksdokumentene. Det er også ønskelig med en skisse til
tidsplan og milepæler for prosessen.
Punkter som bør tas i betraktning under arbeidet.
Etter innspill og diskusjoner på NOF NT sin fagdag på Stjørdal 20. januar 2018 kan følgende
punkter vurderes under arbeidet:
1. Det er ønskelig med en pragmatisk løsning og en effektiv prosess på arbeidet
2. Tidsplan: Er det mulig å få til årsmøtevedtak for både NOF NT og NOF ST på deres
ordinære årsmøter i 2018?
3. Vedtekter for de gamle lagene bør sammenlignes og et nytt forslag til vedtekter for
NOF Trøndelag bør med bakgrunn i dette skrives
4. Brønnøysundregisteret. Det er kanskje enklere å beholde organisasjonsnummeret til
det ene laget, fusjonere inn det andre og så opprette et nytt navn på organisasjonen.
Dette må sjekkes
5. Det nye styret for NOF Trøndelag bør minimum inneholde:
a. Leder
b. Nestleder
c. Kasserer
d. Sekretær
e. 2 styremedlemmer
f. 2 Varamedlemmer
6. Skal lokallagene i Trøndelag kontaktes og oppfordres til å komme med innspill? (De
kjenner antagelig allerede til prosessen). En mulig løsning er at fylkeslederne tar en
prat med lokallagslederne for å sikre involvering i prosessen.

7. Er det mulig å få til et ekstraordinært felles årsmøte våren 2018 eller høsten 2018 for
å få valgt et nytt felles styre? Da må det i så fall etableres en valgkomite i forkant.
Denne valgkomiteen kan dannes med utgangspunkt i dagens to eksisterende
valgkomiteer (eller den som de to nye styrene oppretter).
8. Roller som skal fordeles blant styremedlemmene inkluderer: medlemskontakt,
naturvernkontakt, tidsskriftkontakt og medieansvarlig. Andre aktuelle?
9. Skal det lages retningslinjer for hvordan styrevervene bør fordeles i fylket (nord-sør,
øst-vest)?
10. Skal det lager retningslinjer for hvilken rolle fylkeslaget skal ha organisatorisk og
hvordan styret skal jobbe, gitt at det blir stor geografisk avstand mellom
styremedlemmene?
11. Hvordan skal LRSK organiseres i det nye fylket?
12. Har fylkeslagene andre komiteer som vil påvirkes av sammenslåingen?
13. Hvilke forpliktelser har fylkeslagene nå som må tas med videre inn i det nye
fylkeslaget? F.eks. leie av lokaler, postboks, utgivelse av tidsskrift.
14. Eventuelle andre aktuelle punkter som kommer frem under utredningsarbeidet.
Mulige diskusjonspartnere under arbeidet:
-

Generalsekretær for NOF, Norge, Kjetil Solbakken (kjetil@birdlife.no; 91859428)
Leder NOF ST, Thomas Kvalnes (thomas@kvalnes.net; 99261097)
Nestleder NOF NT, Kåre Haugan (kare.haugan@nord.no; 41436872)

Arbeidsgruppas forslag til løsning i henhold til mandatet
Arbeidsgruppa har bestått av Torstein Myhre, Røra og John Haugen, Malm.

1. Pragmatisk tilnærming
Vi forholder oss til mandatet og har en pragmatisk tilnærming til løsningsforslag. Vi vil derfor
ikke argumentere mye for og mot sammenslåing, men gå direkte på utarbeide forslag til
hvordan sammenslåing av NOF NT og ST skal skje på mest mulig praktisk og smidig måte. Vi
overlater til styrene og årsmøtene å diskutere for og mot sammenslåing.

2. Tidsplan
Årsmøte NOF ST – mandag 19. mars 2018
Årsmøte NOF NT – fredag 13. april 2018
Felles årsmøte (stiftelsesmøte) ila. Mai 2018 eller høsten 2018.

3. Forslag til vedtekter NOF Trøndelag
Forslag til vedtekter for NOF avdeling Trøndelag ligger vedlagt.

4. Brønnøysundregisteret
NOF ST er registrert i Enhetsregisteret med organisasjons nr. 991 392 351 - Stiftet: 29.5.1958
NOF NT er ikke registrert i Enhetsregisteret (som arbeidsgruppen kan finne ut av).
Hvordan foreta endringer i Enhetsregisteret: Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon
som er registrert på laget eller foreningen din, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet
registermelding.
Ettersom NOF NT er ikke registrert i Enhetsregisteret foreslår arbeidsgruppen at NOF ST endrer navn
til NOF avd. Trøndelag i Enhetsregisteter etter sammenslåingen ved å sende inn Samordnet
registermelding til Brønnøysundregistrene.

5. Styresammensetning
Se forslag til vedtekter

6. Informasjon til lokallagene
Forslag til sammenslåing bør sendes lokallagene til behandling før årsmøtene i fylkeslagene.
Lokallagene kan gi innspill til om sammenslåing er ønskelig, og om eventuelle behov og vilkår som
bør følges opp av det nye styret.

7. Felles årsmøte
Det skal i henhold til vedtektene for fylkesavdelingene avholdes 2 årsmøter før en fylkesavdeling kan
oppløses. Endringer i vedtekter kan skje med 2/3 flertall på årsmøte. En sammenslåing er ikke å
forstå som en oppløsning av noen av foreningene og kan derfor vedtas av ordinært årsmøte.
Arbeidsgruppen foreslår at sammenslåing kan vedtas ved 2/3 flertall.
Videre foreslår arbeidsgruppen at fylkesavdelingene avholder hver sine ordinære årsmøter hvor:

NOF NT og NOF ST vedtar sammenslåing av foreningene til NOF avd. Trøndelag og, gir samtidig en
foreløpig godkjenning av forslaget til vedtektene til NOF Trøndelag.
Styrene i begge avdelingene kaller inn til nytt årsmøte hvor NOF avd. Trøndelag foretar sitt
"stiftelsesmøte", det vil si et felles årsmøte.

8. Fordeling av roller, råd og utvalg
Til felles årsmøte må NOF NT og ST fremme kandidater til leder og øvrige styremedlemmer, samt
varamedlemmer og revisor. Det samme for valgkomite. En valgkomite for dette arbeidet dannes

av dagens to eksisterende valgkomiteer.

9. Retningslinjer for geografisk fordeling av styrerepresentasjon
Dette mener vi hver av foreningene må ta stilling til. Eventuelle krav om geografisk fordeling av
styrerepresentasjon må fremmes av hver enkelt fylkesavdeling som vilkår for sammenslåing.
Arbeidsgruppas tilrådning er at det ikke innføres slike bindinger i forslag til vedtekter for NOF avd.
Trøndelag.

10.

Retningslinjer for styret geografiske arbeid

Arbeidsgruppa mener dette ligger implisitt i foreningens geografiske tilhørighet. Det er arbeid for
fuglevern i hele Trøndelag jf. vedtektene § 2 Formål.

11.

Organisering av LRSK

LRSK komiteene i NOF ST og NOF NT videreføres som egne utvalg under NOF avd. Trøndelag med
egen leder inntil arbeidet med LRSK rapportene for 2016 og 2017 i de gamle fylkene er ferdige.
LRSKene slås så sammen og gis anledning til å etablere arbeidsgrupper dersom det ansees som
nødvendig for å fordele arbeidsbyrden med LRSK-arbeidet. Styret velger leder og øvrige LRSKmedlemmer for LRSK Trøndelag jf. forslag til vedtekter pkt. 3.2.6.

12.

Andre komiteer

Redaksjonen for Trøndersk Natur, naturvernkomite, fuglevakta og øvrige prosjektkontakter
videreføres uavbrutt i NOF avd. Trøndelag. Styret i NOF avd. Trøndelag oppnevner eventuelt øvrige
nødvendige råd og utvalg jf. forslag til vedtekter pkt. 3.2.6.

13.

Eksterne forpliktelser i NOF NT og ST

NOF ST leier et lager på Dora i Trondheim og har en postboks ved Trondheim sentrum postkontor.
Lageret ved Dora fungerer som møtelokale, oppbevaring av alle årganger av Trøndersk Natur og
oppbevaring av annet materiell som fylkesavdelingen besitter. NOF NT har postboks i Stjørdal
postkontor. Postboksen disponeres også av Stjørdal lokallag og kan videreføres av lokallaget. Det er
ikke kjent for arbeidsgruppa noen øvrige eksterne forpliktelser knyttet til de to fylkesavdelingene.
Det bør imidlertid gjøres kjent for samarbeidspartnere at sammenslåingen er funnet sted. NOF avd.
Trøndelag foreslås å videreføre leie av lokale ved Dora og postboks ved Trondheim sentrum
postkontor.

14.

Annet

Lokalt tillegg er ulikt for de to fylkeslagene i dag: NOF NT kr. 150,-, NOF ST kr. 100,-.
Arbeidsgruppa foreslår at lokalt tillegg settes til kr. 150,-. Dette begrunnes med at den vesentligste
kostnaden for fylkeslaget er utgivelse av TN (I NOF NT har lokalt tillegg vært tilnærmet selvkost for
TN).
Økonomi: NOF NT sin konto i Klæbu sparebank avsluttes og midlene overføres til NOF STs konto i
Danske bank som vil fungere som kontoen til NOF avd. Trøndelag.
Æresmedlemmer i NOF NT: Per Inge Værnesbranden, Stjørdal og Halvor Sørhuus, Verdal.
Æresmedlemmer i NOF ST: Jostein Sandvik, Selbu.
Æresmedlemmer videreføres i NOF avd. Trøndelag.

Arbeidsgruppas konklusjon og forslag
Arbeidsgruppa foreslår at NOF NT og NOF ST slås sammen til NOF avd. Trøndelag. Sammenslåingen
kan gjennomføres i løpet av 2018. NOF NT er ikke registrert i Enhetsregisteret i
Brønnøysundregistrene, slik NOF ST er. Forslaget er å endre navn på NOF ST til NOF avd. Trøndelag i
enhetsregisteret slik at organisasjonsnummer og bankkontoer kan videreføres i NOF avd. Trøndelag.
Arbeidsgruppa har utformet forslag til vedtekter for NOF avd. Trøndelag.
Det bør avholdes ordinære årsmøter i begge fylkeslag som følges opp med et felles årsmøte
(stiftelsesmøte).
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