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Norsk Ornitologisk Forening avdeling Finnmark

Status

1. Fylkesavdelingen hadde per februar 2018,  223 medlemmer fordelt på 168 bosatt i
Finnmark, 1 bosatt på Svatlbard og 49 bosatt i andre fylker. Nøyaktig et år seinere, i
februar 2019 hadde medlemsøkningen vært på hele 55,7%, noe som jeg tror er rekord i
NOF s historie, vi var da oppe i 299 medlemmer, 186 bosatt i Finnmark, 109 bosatt i
andre fylker og 4 bosatt i utlandet. Den største økningen er mao innen medlemmer
bosatt i andre fylker (35 medlemmer fra Troms og 74 medlemmer fra andre fylker).

Kontingenten 

Denne har vært 150,- kr og inkluderer tidsskrifte Lappmeisen som kommer ut med 1 nummer 
per år, i 2018 kom det ut på høsten, selv om målet alltid er en vårutgave.

Tillitsvalgte i peroden har vært:

1. leder Yngve Nilsen

2. styremedlemmer Kenneth Johansen, Paul Tore Nilsen, Torkjell Morset, Randi Blix-
Sivertsen, Oddvar Betten, Øystein Hauge og Dag Gjerstad

3. revisor Kenneth Johansen

4. valgkomite Morten Gunter og Bjørn Frantsen

Egen webb redaksjon blir en stor suksess

1. Den betydelige medlemsøkningen skyldes aktive medlemmer, et flott tidsskrift og en
oppdatert webb redaksjon. Hildegunn&Thor-Arthur Didriksen ble web redaktører i
perioden og har ikke ligget på latsiden, NOF FI webben er NOF s tredje mest aktive
web i 2018 og aktivitetn i 2019 er enda større. Vi må gratulere

Miljøsaker

1. Øystein Hauge ble miljøansvarlig høsten 2018 og skal sammen med Martin Eggen fra
sekretariatet arbeide med lokal saker. Sakene står i kø; lineskader på sjøfugl, press på
sandsvale lokaliteter, utbygging av vindkraft, destruksjon av krykjekolonier er flere av
de sakene vi har vært innvolvert i. Styret vil prioritere dette ytterligere i 2019 med
flere ressursser.



Arrangementer

1. Det har vært avholdt 2 styremøter i 2018, i mai og september på Stabbursnes og i Tana

2. Vi arrangerte Fuglenes Dag på Stabbursnes i mai, samt dagseksursjon til Veidnes i
Lille-Porsangen

3. Vi hadde Fylkesekskursjon sammen med lokal laget i Varanger og Tana i Pasvik i juni

4. Vi hadde  Fylkesekskursjon til Høgholmen i septemeber

Alle arrangementene er beskrevet på webben vår; www.birdlife.no/finnmark

Andre aktiviteter

1. Lappmeisredaksjonen arbeidet hårdt om bladet kom ut i september

2. Slettnes fuglestasjon blir renovert, vi er kommet langt, men noe arbeid gjenstår og skal
tas i 2019-vi må ha byggetillatelse for å bygge blant annet et bislag

3. Lokallaget i Alta har fått 7 000,- kr for igangsetting av fuglekasse verksted

4. Ringmerking foregår  på Valdak i stor stil fra begynnelsen av august til ut september
og rekord mange fugler ble fanget i 2018

Alle disse aktivitene er nøye beskrevt på webben eller i Lappmeisen

Økonomi

1. Kasserer Paul Tore Nilsen orienterer

Lokallag

1. I 2018 fikk vi enda et nytt lokallag, i Vardø. Vi gratulerer Birger Knudsen og resten av
styret i byen med innsatsen, Vi er nå oppe i 3 lokallag, i Vardø, Varanger&Tana, samt
i Alta.

For styret i NOF Fnnmark

Dag Gjerstad

sekretær

http://www.birdlife.no/finnmark



