Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Støtt i Meløy, 25. mai 2019, 15.00-16.00
Sak 1. Valg av dirigent og referent og 2 til å skrive under referatet.
Dirigent: Øystein Birkelund
Referent: Magnhild Johansen
Signere: Marianne Hegge Skogsholm og Arne Engås
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Forslag om sak til neste årsmøte: Klargjøring av vedtektene på punktet som gjelder utsending
av innkalling.
Forslag vedtatt.
Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 3. Årsmeldinger fra styret.
Eget dokument. Gjennomlesing på møtet.
Tilføyelse: Martin Eggen bidrar mye på nettsidene.
Endring, Nasjonal ramme for vindkraft; gjennomgang av fortid/framtid, stryk avsnitt om
innspill fra lokallagene. Sjekk om saken er dobbelt oppført på årsmeldinga.
Endring, Evenessaken: Stryk E6, sett inn E10
Endring, tell opp antall nyhetssaker på nettsidene.
Endring, SEAPOP: Endre fra medlem i NOF Lofoten til Martin Eggen.
Endring; Ole Petter Bergland (rett opp trykkfeil i navn).
Årsmelding godkjent med nevnte endringer.
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:
Lofoten 2020
Nesna 2021
Vesterålen 2022
Bodø 2023
Rana 2024
Sør-Salten 2025
Osv.
Styret innstiller på at NOF Lofoten lokallag står som arrangør av NOF Nordland-treff med
Årsmøte i 2020.
Styrets innstilling vedtatt.

Sak 6. Valg
Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i NOF avd. Nordland 2.6.2018.
Leder Atle Ivar Olsen, Nesna LL. På valg i 2019
Styremedlem Jan Inge Skagen, Vesterålen LL. På valg i 2020
Styremedlem Thorbjørn Aakre, Bodø LL. På valg i 2019
Styremedlem Marie Myklebust Lofoten På valg i 2019
Styremedlem Magnhild Johansen Bodø På valg i 2020
Revisor Per Ole Syvertsen Rana På valg i 2019
Valgkomite Martin Eggen Lofoten På valg i 2020
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 på Støtt 25.5.2019:
Leder Atle Ivar Olsen, Nesna LL, for 1 år.
Styremedlem Torbjørn Aakre, Bodø LL, for 2 år.
Styremedlem Marte Moksnes Songøygard, Nesna LL, for 2 år.
Styremedlem Magnhild J. Johansen Bodø LL, ikke på valg.
Styremedlem Jan Inge Skagen, Vesterålen LL, ikke på valg.
Revisor Per Ole Syvertsen Rana LL, for 1 år.
Valgkomite
Martin Eggen Lofoten LL, ikke på valg.
Magnar Fagerli Sør-Salten LL, for 2 år.
Valgkomiteen sin innstilling:
Marie Myklebust og Thorbjørn Aakre er på valg, og Marie har valgt å tre ut av styret.
Vi har denne våren sendt mail til alle medlemmer i NOF avd. Nordland og bedt om forslag
eller frivillige til styrearbeidet. Dette har vi ikke mottatt svar på, men vi har fått noen tips fra
de tillitsvalgte i NOF avd. Nordland.
Vi har ønsket å beholde kjønnsbalansen i styret, samtidig som vi har lett etter en engasjert
person med arbeidskapasitet og engasjement for fuglene våre. Vi har også vurdert den
geografiske spredningen.
Vi foreslår herved Marte Songøygard som nytt medlem til styret i NOF Nordland. Det er ingen
motkandidater. Marte har dessverre ikke mulighet til å møte på årsmøtet, men har sendt oss
noen ord om seg selv:
Marte Songøygard, 34 år, bur i Sandnessjøen med mann og eitt barn, og jobbar som lærar i
vgs. Eg er utdanna biolog, masteren min er innan botanikk, men eg har alltid vore interessert i
fuglar. Eg fekk for alvor opp auga for fugl på folkehøgskulen kor eg hadde ein lærar som
tilbaud fuglefag og vi fekk vere med på ringmerking av fugl.
På fritida bruker eg mykje tid i kajakk, og har fått utruleg mange fine naturopplevingar på den
måten. Det einaste som manglar er ein vasstett kikkert.
Eg har framleis mykje igjen å lære, og skjøner at det blir mykje å setje seg inn i, men synest eit
styreverv høyrest veldig spanande ut!

Valgkomiteens innstilling til leder, styremedlemmer og revisor enstemmig vedtatt.
Forslag på nytt medlem til valgkomiteen: Marianne Hegge Skogsholm. Enstemmig vedtatt.
Sak 7. Fastsetting av kontingenter.
Gjeldende satser er:
Lokalt tillegg 100 kr.
Organisasjoner/abonnement på Havørna 200 kr (bibliotek)
Enstemmig vedtatt.
Lokallagenes grunnkontingent til fylkeslaget 300 kr.
Forslag: Lokallagenes grunnkontingent bør gå til bevertning på årsmøtet. Forslag trukket.
Forslag: Fylkeslaget bør kreve inn kontingenten for inneværende og to foregående år. Forslag
trukket.
Forslag: Istedenfor å kreve inn for foregående år bør kontingenten økes til 500 kroner.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Lokallagene mottar 50 kr. per hovedmedlem samt 75 kr for hvert familiemedlemskap, for
medlemmer som er tilknyttet lokallaget.
Styrets forslag:
Kontingentene endres ikke.
Men vi vil presisere at NOF medlemmer i andre Fylker får abonnere på Havørna for samme
pris som i Nordland (100 kr), men personer som ikke er medlem i NOF kan abonnere til
organisasjonsprisen 200 kr.
Innkomne saker
Ingen saker meldt inn.
Referent Magnhild Johansen

Referat godkjent

Arne Engås
Støtt 25. mai 2019

Marianne H. Skogsholm

