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Landsmøtet på Jæren 28. april 2007 – referat 
 
Sak 1. Åpning av landsmøtet 
Styreleder Jann-Oskar Granheim innledet med å gratulere med 50-års jubileet, og presenterte 
noen medlemmer som hadde vært med helt fra starten i 1957. 
 
Sak 2. Valg av dirigent, to referenter, tellekorps 
Dirigent: Helge Holand 
Referenter: Terje Lislevand og Jan Kåre Ness 
Tellekorps: Svein Efteland, Bjarne Oddane og Stein Tofte 
Antall stemmeberettigete deltakere var 65. 
 
Sak 3. Godkjenning av landsmøteinnkalling 
Landsmøte-innkallingen godkjent. 
 
Sak 4. Årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner 
Inge Hafstad la fram årsoppgjørsdisposisjoner og årsmelding for 2005 og 2006.  
 
Årsoppgjørsdisposisjonene godkjent. 
 
Jon Suul foreslo å flytte kr. 100 000 av overskuddet til Svein Haftorns minnefond. Dette 
forslaget utløste noe debatt, og Roar Solheim foreslo å overlate til sentralstyret å vurdere 
dette. Sistnevnte forslag enstemmig vedtatt. 
 
Årsmelding for 2005 og 2006 godkjent. 
 
Sak 5. Godkjenning av langtidsplaner 
Jann-Oskar Granheim orienterte om arbeidet med strategisk plan. Gjeldende dokument er fra 
1999, og sentralstyret foreslår å foreta en revidering som skal legges fram for Landsmøtet i 
2009. Flere møtedeltagere luftet sine synspunkter på saken, og det ble blant annet nevnt at 
planen bør sammenholdes med planen til BirdLife International som også er under revidering 
for tiden. Videre ble det anbefalt å i større grad enn sist involvere sekretariatet i 
revideringsarbeidet, og at generalsekretær skal lede arbeidet med strategisk plan. Dette 
forslaget utløste en diskusjon, der ett av innspillene gikk på at sentralstyret skal sette 
sekretariatet i gang med å lage planen, for så å sørge for at organisasjonen følger denne. Også 
fylkeslagene bør involveres tungt i arbeidet, og det ble påpekt at det er viktig for NOF å ha en 
klarere mediestrategi enn i dag. I sammenheng med sistnevnte innspill tok noen også til orde 
for at NOF ikke bare bør profilere seg i media på konfliktsaker, men heller 
opplevelsesaspektet ved fuglekikking og ulike medlemsaktiviteter. Det ble dessuten foreslått å 
etablere et bredt nett av fagfolk som hele organisasjonen kan dra veksler på. Til sist ble det 



påpekt at en slik strategisk plan ikke må være for detaljert, da den fort vil bli utdatert. 
 
Forslag: Sentralstyret starter umiddelbart arbeidet med revidering/rullering av strategisk plan, 
med tanke på å legge planen fram for Landsmøtet 2009.  Forslaget enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Christian Steel: Generalsekretæren skal lede arbeidet. Vedtatt med 27 mot 
17 stemmer. 
 
Sak 6. Fastsettelse av kontingent for de to neste år 
 
Kontingenten vedtatt uendret. 
 
Sak 7. Valg av sentrasltyre og valgkomite 
Leder: Alf Ottar Folkestad enstemmig valgt for 2 år. 
Styremedlemmer: Rune Aae, Østfold/Sør-Trøndelag og Edvin Thesen, Rogaland/Sør-
Trøndelag enstemmig valgt for 4 år. 
Varamedlemmer: Per Nøkleby, Hedmark (gjenvalg) og Ellen Tove Andreassen, Oslo og 
Akershus ble begge valgt for to år. 
Valgkomiteen: Espen Sundet Nilsen, Rogaland velges for fire år. 
 
Sak 8. Landsmøtesaker 
Det foreligger ingen landsmøtesaker, men to saker til orientering. 
 
Orienteringssak 1: Behov for å endre organisasjonsstrukturen.  
Jann-Oskar Granheim orienterte om bakgrunnen for dette. Det er vanskelig å få nok 
representanter til å stille på Landsstyremøtene. Fra organisasjonen meldes det dessuten inn få 
eller ingen saker til disse styremøtene. Sentralstyret ser på mulighetene for å danne 
regionstyrer i NOF i stedet for landsstyret, og tror at dette kan øke engasjementet på 
lokalplanet. Hele organisasjonen skal tas med i beslutningene rundt dette. 
 
Orienteringssak 2. Svein Haftorns Minnefond. 
Svein Karlsen orienterte om opprettelsen av fondet. Det er for øvrig nylig valgt et nytt 
fondsstyre som består av følgende personer: Espen Rolf Dahl, Torborg Berge, Torgeir 
Nygård, Jostein Sandvik og Svein Karlsen (leder).  
 
Svein Haftorns Minnefond skal være rettet mot ungdoms- og rekrutteringsarbeid i NOF. 
Statutter for minnefondet ble lagt fram. Fondet har en startkapital på 50 000 kroner. I tillegg 
leste Karlsen opp en hilsen til Landsmøtet fra Yngve Svarte ved DN, der det gikk fram at DN 
vil bidra med ytterligere kr. 50 000 til dette fondet. Etter forslag fra Torkild Svorkmo 
Lundberg gav Landsmøtet sentralstyret i oppgave å vedta statuttene for Svein Haftorns 
minnefond innenfor de fremlagte rammene. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Sak 9. Resolusjoner. 
Ingen resolusjoner er innkommet. 
 
Annet 
Ved avslutningen av møtet foretok Jann-Oskar Granheim utdelingen av æresmedlemskap til 
Jostein Sandvik for hans iherdige og mangeårige innsats for organisasjonen, bl. a. som 
organisasjonssekretær (tittelen senere endret til generalsekretær). I denne stillingen spilte 
Jostein blant annet en avgjørende rolle i oppbyggingen av NOFs sekretariat i Trondheim.   
 
 
Terje Lislevand 
Jan Kåre Ness 
(referenter) 


