
Referat 

NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rana, 2. juni 2018, 17.00-19.00 
 

Til stede: 23 stemmeberettigede, jfr styreprotokoll. 

 

Sak 1. Valg av dirigent og referent. 

Dirigent: Martin Eggen. 

Referent: Magnhild Johansen 

   

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Merknad: Ønskelig at årsmøtepapirene sendes ut som vedlegg til e-post. 

Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

Sak 3. Årsmeldinger fra styret. 

Eget dokument. 

Merknader:  

Oversikt over facebookfølgernes nasjonalitet ønskelig til neste årsmelding? 

Trekke inn en facebookredaksjon utenom styret? 

Lokallagene kan henvende seg til styret i fylkeslaget hvis de ønsker noen eksemplarer av 

”Fugler i Nordland” til premier el. l. 

Rettelse: Per Ole er fortsatt medlem, men ikke lenger sekretær, i navnekomiteen for fugl. 

Årsmeldingen godkjent. 

 

Sak 4. Regnskap og revisjonsmelding. 

Eget dokument. 

Regnskap og revisjonsmelding godkjent. 

 

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

Rulleringsliste videre etter planen er som følger: 

 

Sør-Salten 2019 

Lofoten 2020 

Nesna 2021 

Vesterålen 2022 

Bodø 2023 

Rana 2024 

Osv. 

 

Dette etter at NOF Sør-Salten kom med ønske om vente til 2019 med å ha arrangementet slik 

at det skal sammenfalle med 40 årsjubileet for foreningen. Vi følger dette opp og innstiller 

derfor på at NOF Sør-Salten lokallag arrangerer neste års NOF Nordland treff, med Årsmøte. 

 

Fjorårets vedtak opprettholdes: NOF Nordland-treff og årsmøte 2019 blir i Sør-Salten. 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6. Valg 

Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i NOF avd. Nordland 3.6.2017. 

 

 Leder   Atle Ivar Olsen  Nesna  På valg i 2018 

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

 Styremedlem  Thorbjørn Aakre  Bodø  På valg i 2019 

 Styremedlem  Marie Myklebust  Lofoten På valg i 2019 

Styremedlem  Magnhild Johansen  Bodø  På valg i 2018 

Revisor  Per Ole Syvertsen  Rana  På valg i 2018 

Valgkomite  Martin Eggen   Lofoten På valg i 2018 

Valgkomite  Magnar Fagerli  Sør-Salten På valg i 2019 

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

 

Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet i Rana 2.6.2018 
Leder   Atle Ivar Olsen   Nesna   For 1 år 

Styremedlem  Magnhild Johansen   Bodø   For 2 år  

 «  Jan Inge Skagen   Vesterålen  For 2 år 

 «  Marie Myklebust   Lofoten  1 år igjen  

 «  Torbjørn Aakre   Bodø   1 år igjen 

Revisor  Per Ole Syvertsen   Rana   For 1 år 

Valgkomite  Martin Eggen    Lofoten  For 2 år  

 «  Magnar Fagerli   Sør-Salten  1 år igjen  

 

Martin Eggen (leder)     Magnar Fagerli 

Valgkomite 

 

Merknader: Ønskelig at valgkomiteen kommer i gang tidligere, og at alle medlemmer i 

valgkomiteen har fullstendig oversikt over medlemsmassen. Ta gjerne kontakt med 

lokallagene for å innhente forslag til kandidater. Send gjerne ut en presentasjon av 

kandidatene til nye styremedlemmer i forbindelse med at årsmøtepapirene blir sendt ut. 

 

Valgkomiteens innstilling vedtatt. 

 

 

Sak 7. Vedtekter: 

Se forslag til nye vedtekter med overstreking av gamle formuleringer, samt nye 

formuleringer i rød/blå skrift. 

 

Begrunnelser: 

 

§1 samt overskrift. Endre navn så tegnsetting og store/små bokstaver samsvarer med 

hovedforeningen 

Forslaget vedtatt. 

 

§3.5 Flertallet i styret (3 mot 2) ønsker en forenkling og at det blir litt mer fleksibelt for styret 

hvordan man skal formidle medlemmene hva styret jobber med. 

Da NOF Nordland ble stiftet, og helt frem til samordnet kontingent ble innført (vedtatt i 2011) 

bestod NOF Nordland i hovedsak av lokallagene. I dag har vi mange flere medlemmer, både 

som ikke er tilknyttet lokallag, eller at de ikke har mulighet til å delta på lokallagenes 

arrangement (f. eks. pga. avstand). I tillegg er det en ny situasjon med internett, epost, 



nettsider og Facebook som er en mer naturlig arena for å spre informasjon. NOF Nordland 

ønsker å nå alle medlemmene, på den mest hensiktsmessige måten slik at det ikke blir for mye 

dobbelt-arbeid.  

11 stemmer for forslaget, 8 stemmer mot, dagens vedtekter beholdes. 

 

§3.6 NYTT PUNKT. Bare for å avklare hvordan delegater til Årsmøte i NOF sentralt utpekes. 

Det vil i hovedsak være økonomi som avgjør om man kan sende flere enn den ene 

representanten. NOF sentralt dekker reise for en representant, minus en egenandel på kr 2500 

som fylkeslaget må dekke.  

 

Alternativt forslag: 

§3.6  Mitt forslag til vedtektsendring med begrunnelse: 
 

§ 3.6 Styret utpeker to delegater med en vararepresentant til hovedforeningens 

årsmøte. Delegatene må være medlem av NOF Nordland, men kan ikke være delegat for 

lokallag på samme årsmøte. Det er mulighet til å gi én delegat fullmakt til å avgi 

begge fylkesavdelingens stemmer.  

 

Begrunnelse:  

Å være delegat innebærer mer enn å avgi stemme.  

 

Som delegat deltar man i diskusjoner hvor nye momenter kan fremkomme og har 

mulighet til å fremme forslag/stille spørsmål som kan ha betydning for vedtak som 

fattes.  

 

Delegatene får mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonen, bygge nettverk og 

forhåpentligvis få et «boost» til å stå på og arbeide videre med utvikling av 

organisasjonen i eget fylke.  

  

Fylkesavdelingen bør derfor stille med det antall delegater som er tildelt selv om 

én delegat kan avgi begge stemmene.   

  

Valg av vara:  

For å sikre representasjon av delegat(er) i tilfelle forfall tett opp mot årsmøtet. 

Delegater og vara bør utnevnes så tidlig som mulig årsmøteåret av hensyn til jobb, 

bestilling av rimelige billetter m.m.     

 

Med vennlig hilsen 

Marianne Hegge Skogsholm 

 

Merknader: Sjekk om det heter en eller ett delegat. 

Atten stemmer for styrets forslag. Vedtatt. 

 

 

§4 Forenkling og presisering av språk. Paragrafen følger nå helt vedtektene til 

hovedforeningen. 

Styrets forslag vedtatt. 

 

§5 Presisering, det lokale tillegget er i praksis et abonnement på Havørna. 

Styrets forslag vedtatt. 

 

§6.2 Som tidligere nevnt så er enheten av medlemmer i NOF Nordland medlemmer, så det er 

bare for å presisere at alle medlemmene skal få informasjon om årsmøtet. Det utelukker 

selvsagt ikke at lokallagene kan få egen epost, men erfaringen er at ikke alle lokallagene 

følger dette like bra eller raskt opp ovenfor medlemmene sine. Dette er jo analogt med at vi nå 

sender Havørna direkte til alle de som er abonnenter, i stedet for til lokallagene til 



distribusjon. Men det er viktig at lokallagene oppdaterer medlemsinformasjon om epost og 

mobilnummer i Hypersys. 

12 stemmer for endring. 8 stemmer mot endring. Vedtekten forblir uendret. 

 

§6.4 Forenkling av språk. 

Styrets forslag vedtatt. 

 

§6.5 Styret konstituerer seg selv slik de ønsker. 

Styrets forslag vedtatt 

 

§6.6 Presisering, jamfør punkt 6.2. 

Forslag: Årsmøtepapirene, inkludert referat, sendes NOF sentralt og lokallagene straks etter 

årsmøtet, samt legges ut på nett. 

Forslag vedtatt. 

 

§8 Forenkling av språket. 

Styrets vedtak vedtatt. 

 

 

Sak 8. Fastsetting av kontingenter. 

Gjeldende satser er: 

 

Lokalt tillegg 100 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 lokallaget. 

 

Styrets forslag: 

• Kontingenter endres ikke. 

 

Styrets forslag vedtatt. 

  

 

Innkomne saker: 

Sak 9.  
Sør-Salten Lokallag ønsker følgende forslag behandlet på årsmøtet i Rana 2. juni: 

 

- Nof, avd. Sør-Salten Lokallag fremmer forslag om reiseutjevningskasse for 

delegater fra lokallagene i forbindelse med hovedforeningens årsmøte. 

 

For styret 

--  

Marianne H. Skogsholm 

Leder 

Sør-Salten Lokallag 

 

Vi stemmer over hvorvidt fylkeslaget skal ta denne saken videre. 

Forslag vedtatt. 

 

02.06.18 

Magnhild Johansen 


