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Vedtekter for Norsk ornitologisk forening Moss og omegn lokallag 

Vedtatt på lokallagets årsmøte 04.02.2020 og godkjent av styret i NOF avdeling Østfold xx 2020 

  

 
§ 1. Navn 

Foreningens offisielle navn er Norsk ornitologisk forening (NOF) Moss og omegn lokallag. Lokallaget er tilsluttet 

NOF avdeling Østfold. 

 

 

§ 2. Formål 

NOF Moss og omegn lokallag skal primært samle NOF sine medlemmer i kommunene Moss (tidl. Moss og 

Rygge), Råde og Våler til lokale aktiviteter, men kan også inkludere medlemmer fra andre kommuner som etter 

eget ønske vil tilhøre NOF Moss og omegn lokallag. De fleste lokale aktiviteter skal for øvrig være åpne for alle, 

både medlemmer og ikke-medlemmer i NOF. 

  

Lokallaget deler verdigrunnlaget og formålsbestemmelsene til Norsk ornitologisk forening. 

 

 

§ 3. Styring 

Årsmøtet er lokallagets øverste besluttende organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Styret 

innkaller medlemmene med minst 2 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 

senest én uke før årsmøtet. 

 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet: 

 

Årsberetning, regnskap, valg av styre og representant til styret i NOF avdeling Østfold. Dessuten eventuelle andre 

saker som er fremmet av styret eller meldt inn av medlemmene. 

 

Lokallagets planlagte aktiviteter kan inngå i fylkesavdelingens tur- og møteprogram, og spilles inn via lokallagets 

representant til styret i NOF avdeling Østfold. 

 

Foreningens styre består av minst fire medlemmer som kan velges for to år; leder, sekretær, kasserer og ett styre-

medlem.  

 

 

§ 4. Kontingent. 

Medlemskap forutsetter innbetalt grunnkontingent til NOF. 

 

 

§ 5. 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 årsmøteinnkallingen. 

 

 

§ 6. Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et fremsatt forslag om dette oppnår minst 2/3 flertall. 

 

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

 

Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Norsk ornitologisk forening.   

  

 


