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Vedtekter for NOF avdeling Østfold – vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015  

 
§ 1. Navn 

Foreningens offisielle navn er Norsk Ornitologisk Forening avdeling Østfold, foreningen for fuglevern. 

 

Til daglig brukes betegnelsen Østfold Ornitologiske Forening (ØOF). 

 

§ 2. Formål 

ØOF ser som sine viktigste oppgaver: 

 Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen. 

 Å fremme interessen for og bedre kunnskapene om fuglene og deres livsmiljø. 

 Å være bindeledd mellom Østfold fylkes fugleinteresserte. 

 Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.  

 

§ 3.  Medlemskap.         

Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent. 

 

Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. 

 
§ 4. Organisasjon 

Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold, foreningen for fuglevern, er en fylkesavdeling tilsluttet Norsk Ornitologisk 

Forening. Vedtektene for fylkesforeningen må ikke stå i strid med hovedforeningens vedtekter.  

 

Lokallag skal være tilsluttet fylkesforeningen. Deres navn skal være NOF.........lokallag. Med undertittel "Foreningen 

for fuglevern". Vedtektene for lokallag må ikke stå i strid med hovedforeningens eller fylkesforeningens vedtekter og 

skal godkjennes av styret i fylkesforeningen. 

 

§ 5. Styring 

 

Årsmøtet:  Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ og avholdes innen utgangen av mars. Styret 

innkaller medlemmene med minst 2 ukers varsel. 

 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet: 

 a) Valg av møteleder, referent, tellekorps på to personer og medundertegner til protokollen. 

 b) Godkjenning av årsmøteinnkalling. 

 c) Styrets årsberetning og revidert regnskap. 

 d) Komitèenes og utvalgenes årsberetning. 

 e) Fastsettelse av kontingent innenfor NOF's kontingentstruktur. 

g) Valg av styre, valgkomitè, revisor, redaktør for tidsskrift og redaktør av rapportserien Østfold-Natur. 

 h) Valg av foreningens representant til hovedforeningens årsmøte. 

 i) Fastsettelse av signaturrett. 

 j)  Eventuelle resolusjoner. 

 
Avgjørelsene på årsmøtet treffes ved simpelt flertall. 

 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være ØOF i hende senest 1.februar. Forslag til vedtak på 

årsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står 

oppført på dagsordenen. 

 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det finner det nødvendig eller dersom minst 1/4 av de 

stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det. 

 

Styret 

 

Foreningens styre består av minst 4 medlemmer, leder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Disse velges av 

årsmøtet. Hvert lokallag velger i tillegg ett styremedlem hver.  

 

Østfold Ringmerkingsgruppe, Akerøya Ornitologiske Stasjon og LRSK utpeker en representant hver som alle har 

møte- og talerett på ØOFs styremøter. Redaktøren for foreningens tidsskrift, Natur i Østfold, har også møte- og talerett 

på styremøtene. 

 

Det velges 2 varamedlemmer til styret. 
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Styret er beslutningsdyktig når lederen og minst halvparten av styremedlemmene eller varamedlemmene er til stede. 

Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.   

 

Lederen innkaller til styremøte når han eller minst 2 andre medlemmer av styret finner det nødvendig. 

Styremøteinnkalling sendes også til personer som har møte- og talerett.  Styret fører protokoll fra møtene. 

 

Styret oppnevner nødvendige komiteer, utvalg og tillitsmenn, og gir disse retningslinjer eller instrukser. Styret skal 

bidra til at faste komiteer fungerer på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 6. Valg. 

Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke annet er nevnt. 

 

Det skal velges en valgkomité på to medlemmer med oppgave å fremme en innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen skal 

som innledning til sitt arbeid avholde et møte med det sittende styret. Valgkomiteens forslag skal følge innkallingen til 

årsmøtet. 

 

Det skal i tillegg til styre velges revisor, redaktør for foreningens tidsskrift og redaktør av rapportserien Østfold-Natur. 

 

Årsmøtet velger også representant til hovedforeningens årsmøte.  Dette valget kan delegeres til styret. 

 

§ 7. Kontingent. 

Kontingenten til fylkeslaget fastsettes av årsmøtet, innenfor NOF's kontingentstruktur. 

 

Æresmedlemskap er fritt og livsvarig. 

 

§ 8.  Lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK) 
Foreningen skal ha en lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK). Medlemmer i LRSK oppnevnes av styret: Tre 

vurderingsmedlemmer og en sekretær. 

 

LRSK fungerer som bindeledd mellom observatørene i fylket, Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) og Norsk 

Faunakomite for Fugl (NFKF). 

 

LRSK skal samle inn observasjoner fra fylket for å holde en fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen og 

har ansvar for kvalitetskontroll og systematisering av informasjoner som legges inn på Artsobservasjoner.  

 

LRSK vurderer til en hver tid hvilke arter som skal sendes komiteen for godkjenning. LRSK skal publisere godkjente 

observasjoner av sjeldne arter i Natur i Østfold eller på fylkesavdelingens hjemmeside. I tillegg til de artene som 

krever godkjenning av LRSK, skal komiteen også publisere observasjoner av spesiell interesse for fylket. 

 

§ 9. Tidskrift og rapportserie 

ØOF utgir tidsskriftet "Natur i Østfold" med minimum 1 nummer pr. år. 

 

Tidsskriftet skal være et medlemstidsskrift som sendes alle som betaler slik kontingent som gjør dem berettiget til å 

motta tidsskriftet. 

 

Foreningen utgir også rapportserien Østfold-Natur. Her skal arbeider som er for omfattende for tidsskriftet presenteres. 

 

§ 10. Vedtektsendringer 

Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

Forslag til vedtektsendringer skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinkallingen. 

 

§ 11. Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et fremsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved  skriftlig avstemming 

på 2 etter hverandre følgende ordinære årsmøter. 

 

Et forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen. 

 

Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Norsk Ornitologisk Forening.   

  

 


