
 

NOFs landsmøte 2009        
 
 
 
Sentralstyret i NOF innkaller herved til Landsmøte lørdag 25. april 2009. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00-
15.00 på sekretariatet til Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30B i Trondheim sentrum. Medlemmer som 
for møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som 
kun har betalt kontingent til fylkesavdelinger og/eller lokallag har møte- og talerett. Medlemmer som ikke 
kommer til Landsmøte kan gi skriftlig forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmeseddelen må 
være NOFs sekretariat i hende senest 7 dager før Landsmøte.  
 
 
SAKSLISTE: 
 
1) Åpning ved styreleder Alv Ottar Folkestad. 
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps. 
3) Godkjenning av landsmøteinnkalling. 
4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2007 og 2008. 
5) Fastsettelse av kontingent for de neste to årene. 
6) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen. 
7) Landsmøtesaker. 
8) Eventuelle resolusjoner. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2007 og 2008.  
Vi tar forbehold om fordelingen av overskuddet for 2008 ettersom revidert regnskap ikke foreligger i skrivende 
stund (13. mars 2009).  
 

Fond / År Status 01.01.2007 Fordeling 2007 
(underskudd) 

Fordeling 2008 
(overskudd) 

Status 31.12.2008 

Resultat  - 569 641 171 865  
Husbyggerfond 223 342 9 539 12 808 245 689 
Driftsfond 133 207 4 500 - 137 707 
Disposisjonsfond 1 027 922 - 583 680 159 057 603 299 
 
 
NOFs årsmelding for 2007 finner du her: 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/200806_arsmelding_2007.pdf 
 
 
NOFs årsmelding for 2008 finner du her: 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/200903_arsmelding_2008.pdf 
 
 
 
Sak 5) Fastsettelse av kontingent for de neste to årene. Sentralstyret foreslår at kontingenten for Vår 
Fuglefauna fra og med 2010 blir kr. 350 for senior og kr. 250 for junior og pensjonister. Familiemedlemskap 
(kr. 50) foreslås å stå uendret. 



 
Sak 6) Valg av sentralstyre og valgkomité. Valgkomiteen har følgende innstilling til valg av sentralstyre for 
Landsmøtet 2009: 
 
Leder: Alv Ottar Folkestad (Møre og Romsdal) er på valg og tar gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Alv Ottar 
Folkestad for en ny toårsperiode. 
 
Styremedlemmer (to av fire plasser på valg): Per Stensland (Oslo og Akershus) og Kjetil Mork (Sogn og 
Fjordane) ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på valg for fire år av to av de fire kandidatene (i 
alfabetisk rekkefølge): Rune Haugen (S-Trøndelag), Terje Lislevand (Hordaland), Trond Vidar Vedum 
(Hedmark) og Elisabeth S. Årsnes (Rogaland). 
Rune Aae (Østfold) og Edvin Thesen (Rogaland) er på valg i 2011. 
 
Varamedlemmer (begge plasser er på valg): Per Nøkleby (Hedmark) ønsker ikke gjenvalg. Ellen Tove 
Andreassen (Oslo og Akershus) tar gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på valg for to år for Ellen Tove 
Andreassen samt for de to kandidatene under forrige punkt som ikke ble valgt direkte inn som styremedlem. 
  
Valgkomité (tre plasser på valg): Morten Bergan (Oslo og Akershus) og Johan Tore Rødland (Rogaland) 
ønsker ikke gjenvalg, mens Runar Jåbekk (Vest-Agder) ønsker gjenvalg for to år. Landsstyret innstiller på to 
nye år på Runar Jåbekk og på fire år for de avtroppende styremedlemmene: Per Stensland (Oslo og Akershus) 
og Kjetil Mork (Sogn og Fjordane). Espen Sundet Nilsen (Rogaland) er på valg i 2011. 
 
Sak 7) Landsmøtesaker 
Sentralstyret har mottatt to forslag til landsmøtesaker fra organisasjonen eksternt: 
 
Evaluering av organisasjonsstruktur, forslag fra Jann-Oskar Granheim: 
Bakgrunn: Undertegnede har erfart at dagens ordning ikke tilfredsstiller forventningene medlemmene har til 
organisasjonen. Vi erfarer bl.a. at det av organisatoriske og økonomiske grunner er vanskelig å oppnå nødvendig 
kontakt mellom de styrende organene i NOF og medlemmene. Dette går ut over medlemmenes opplevelse av 
tilhørighet til organisasjonen. Opplevelse av tilhørighet avgjør i hvor stor grad vi som medlemmer skal legge i 
medlemskapet i NOF til grunn for engasjement, tenking og aktivitet i arbeidet med fuglevern. Landsmøtet 2009 
anmodes om at det blir satt i gang en prosess som skal kartlegge situasjonen, og som skal føre til at det settes i 
verk tiltak for å styrke medlemmenes tilhørighet til NOF.  
 
I tillegg er det også kommet inn et forslag fra NOF avd. Nord-Trøndelag vedrørende organisasjonsstruktur. Disse 
forslagene var en del av saksgrunnlaget for sentralstyrets vurdering og seinere forslag til landsmøtesaker 
vedrørende vedtektsendringer og tiltak for å bedre organisasjonsstruktur. Under tilvisning til sentralstyrets 
forslag til vedtak i samme sak, fant NOF avdeling Nord-Trøndelag seinere å kunne trekke sitt forslag. 
 
Sentralstyret ser klare behov for å justere organisasjonsmodellen i NOF. For 2009 foreslår sentralstyret flere 
vedtektsendringer slik at avgjørelser kan tas raskere, noe som gir en organisasjon som er bedre i stand til å 
tilpasse seg nødvendige endringer innen rimelig tid. 
 
7.1. Fjerning av landsmøtet og landsstyret 
Landsmøtet foreslås fjernet og det gjeninnføres et årlig årsmøte. Ordningen med landsmøte annethvert år har 
vist seg å være lite smidig i forhold til behov for å tilpasse seg raskt. Med dagens vedtekter kan det gå to år fra 
man ser behovet til endring kan gjennomføres. Dette umuliggjør å kunne oppfylle ønsket om en dynamisk 
organisasjon. Sentralstyrets konklusjon er at NOFs organisasjonsmodell totalt sett er blitt alt for tung og treg. 
Som en naturlig følge av forannevnte forslag, overflødiggjøres landsstyret og det fjernes. Gammel paragraf 
3.2 (Landsstyret) foreslås altså fjernet, noe som innebærer at gammel paragraf 3.3 (Sentralstyret) blir ny 
paragraf 3.2. Gammel paragraf 3.1.11 foreslås også fjernet. 
 



 
Eksisterende vedtekter: 
§3. Styringsform 
3.1. Landsmøte 
3.1.1. Landsmøtet er foreningens øverste besluttende organ. 
3.1.2. Landsmøtet avholdes annethvert år i mars - mai, og sentralstyret innkaller medlemmene med minst 6 
ukers varsel. 
... 
3.1.4. Faste poster på landsmøtet er: 
(a) Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 medlemmer. 
(b) Godkjenning av landsmøteinnkalling. 
(c) Godkjenning av årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for de to foregående årene. 
(d) Godkjenning av langtidsplaner. 
(e) Fastsettelse av kontingent. 
(f) Valg av sentralstyre. 
(g) Landsmøteresolusjoner. 
3.1.5. Avgjørelsene på landsmøtet fattes ved simpelt flertall. 
3.1.6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på landsmøtet må være NOF-kontoret i hende senest 15.1. det 
året landsmøtet avholdes. 
3.1.7. Forslag til vedtak på landsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller 
voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden. 
... 
3.1.10. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret finner det nødvendig eller dersom 
minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene eller når minst 6 fylkesavdelinger skriftlig krever det. 
3.1.11. For å sikre representasjon fra alle fylkesavdelingene på landsmøtet, dekker NOF det overskytende beløp 
til reise utover en fastsatt avgift for minst Èn person. Avgiften gjøres gjeldende for alle fylkesavdelinger som 
deltar på landsmøtet, herunder arrangøravdelingen. Etter søknad kan sentralstyret dekke den fastlagte avgift helt 
eller delvis for avdelinger med dårlig økonomi. 
... 
3.2. Landsstyre  
3.2.1. Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom Landsmøtene. Det følger opp vedtak i Landsmøtet, og 
engasjerer seg i saker som vedrører langsiktig planlegging og arbeid i organisasjonen.   
3.2.2. Landsstyret består av Èn representant fra hvert fylke, en representant for NOFs fuglestasjoner samt NOFs 
sentralstyre. Sentralstyrets leder er også leder for landsstyret. Styret eller årsmøtet i hver fylkesavdeling velger 
sin representant og dennes personlige vararepresentant til landsstyret.  
3.2.3. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 10 fylkesrepresentanter og minst 3 sentralstyremedlemmer, 
deriblant leder eller nestleder, er til stede.  
3.2.4. Vedtak i landsstyret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen (nestlederen hvis lederen 
ikke er til stede) dobbeltstemme.  
3.2.5. Landsstyret avholder minst ett møte hvert år. Sentralstyret er ansvarlig for innkalling til møter. I tillegg 
skal det avholdes møter dersom sentralstyret finner det påkrevet, eller når minst 5 landsstyrerepresentanter 
krever det.  
3.2.6. Landsstyret kan opprette og nedlegge komiteer og utvalg og utnevne tillitspersoner.  
3.2.7. Landsstyret behandler og godkjenner foreningens årsmelding, regnskap og budsjett. 
... 
3.3.1. Sentralstyret velges og instrueres av Landsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp foreningens 
økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i h.h.t. foreningen vedtekter og etter instruksjon fra Landsmøtet 
og Landsstyret. Sentralstyret instruer daglig leder. 
... 
4.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av landsmøtet dersom ikke 
annet er nevnt. 
... 



4.6. De to vararepresentantene er på valg ved hvert landsmøte. 
... 
4.10. Sentralstyret oversender valgkomiteens forslag til valg, samt eventuelle andre forslag, til 
fylkesavdelingene og lokallagene senest 8 uker før landsmøtet. Samme forslag skal også vedlegges 
landsmøteinnkallingen. Bare kandidater som på denne måten er bekjentgjort kan godkjennes som valgbare. 
… 
4.13. Forhåndsstemmer må være NOF-kontoret i hende senest 7 dager før landsmøtet. 
... 
4.15. Generalsekretæren er ansvarlig for å føre journal over innkomne forhåndsstemmesedler. Journalen skal 
inneholde dato for ankomst, navn på stemmegiver og opplysninger om stemmegiver er stemmeberettiget 
medlem. Stemmesedlene skal oppbevares på forsvarlig måte og forseglet konvolutt skal først åpnes av 
tellekorpset under opptellingen på landsmøtet. 
4.16. På landsmøtet er tellekorpset ansvarlig for den endelige kontrollen av stemmesedlers gyldighet, men 
tellekorpset kan henvende seg til landsmøtet dersom det ikke er enstemmig i beslutninger. Tellekorpset skal 
utføre sitt arbeid uten innblanding fra andre parter under hele opptellingsprosessen. 
... 
5.2. Æresmedlem kan utnevnes av landsmøtet etter enstemmig innstilling fra landsstyret. 
5.3. Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf, men 
vedtaket kan innankes for landsstyret og eventuelt landsmøtet. Sentralstyret/ landsmøtets vedtak står ved makt 
inntil det eventuelt omgjøres av landsstyret/landsmøtet. Landsmøtets vedtak er endelig. 
 
Endres til: 
§3. Styringsform 
3.1. Årsmøtet 
3.1.1. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ. 
3.1.2. Årsmøtet avholdes hvert år i mars - mai, og sentralstyret innkaller medlemmene med minst 6 ukers varsel. 
... 
3.1.4. Faste poster på årsmøtet er: 
(a) Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 medlemmer. 
(b) Godkjenning av årsmøteinnkalling. 
(c) Godkjenning av årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for det foregående året. 
(d) Godkjenning av langtidsplaner. 
(e) Fastsettelse av kontingent. 
(f) Valg av sentralstyre. 
(g) Årsmøteresolusjoner. 
3.1.5. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall. 
3.1.6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være NOF’s sekretæriat i hende senest 15.1. 
møteåret. 
3.1.7. Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller 
voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden. 
... 
3.1.10. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom sentralstyret finner det nødvendig eller dersom 
minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene eller når minst 6 fylkesavdelinger skriftlig krever det. 
... 
3.2. Sentralstyret 
3.2.1. Sentralstyret velges og instrueres av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp foreningens 
økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra 
årsmøtet. Sentralstyret instruer daglig leder. 
3.2.2. Sentralstyret skal bestå av 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer. I tillegg velges 
2 vararepresentanter.  
3.2.3. Sentralstyret bør bestå av både amatør- og fagornitologer (universitetsutdannede zoologer eller personer 
som har kvalifisert seg ved en vitenskapelig, ornitologisk produksjon). 



3.2.4. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, deriblant leder eller nestleder, er til stede. 
3.2.5. Vedtak i sentralstyret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen (nestlederen hvis lederen 
ikke er til stede) dobbeltstemme. Avstemning kan i spesielle tilfeller skje ved brev eller telefonmøte.  
3.2.6. Lederen innkaller til styremøter når han eller minst 3 andre medlemmer av sentralstyret finner det 
nødvendig.  
3.2.7. Sentralstyret skal føre vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra styremøtene skal sendes til 
fylkesavdelinger og lokallag.  
3.2.8. Sentralstyret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse retningslinjer 
og/eller instrukser på eget initiativ. Sentralstyret skal bidra til og ha ansvaret for at komiteer og utvalg fungerer 
på en tilfredsstillende måte.  
3.2.9. Sentralstyret foretar ansettelser av lønnet personell. 
... 
4.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke 
annet er nevnt. 
... 
4.6. De to vararepresentantene er på valg ved hvert årsmøte. 
... 
4.10. Sentralstyret oversender valgkomiteens forslag til valg, samt eventuelle andre forslag, via 
årsmøteinnkallingen. Bare kandidater som på denne måten er bekjentgjort kan godkjennes som valgbare. 
… 
4.13. Forhåndsstemmer må være NOF’s sekretæriat i hende senest 7 dager før årsmøtet. 
... 
4.15. Generalsekretæren er ansvarlig for å føre journal over innkomne forhåndsstemmesedler. Journalen skal 
inneholde dato for ankomst, navn på stemmegiver og opplysninger om stemmegiver er stemmeberettiget 
medlem. Stemmesedlene skal oppbevares på forsvarlig måte og forseglet konvolutt skal først åpnes av 
tellekorpset under opptellingen på årsmøtet. 
... 
4.16. På årsmøtet er tellekorpset ansvarlig for den endelige kontrollen av stemmesedlers gyldighet, men 
tellekorpset kan henvende seg til årsmøtet dersom det ikke er enstemmig i beslutninger. Tellekorpset skal utføre 
sitt arbeid uten innblanding fra andre parter under hele opptellingsprosessen. 
... 
5.2. Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra sentralstyret. 
5.3. Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf, men 
vedtaket kan innankes for årsmøtet. Sentralstyret/årsmøtets vedtak står ved makt inntil det eventuelt omgjøres 
av årsmøtet. Årsmøtets vedtak er endelig. 
 
 
7.2. Medlemskap 
Det foreslås innført en ny medlemskategori, «Fuglevenn» for de som bare abonnerer på «Fuglevennen». Dette 
mangler i gjeldende vedtekter.  
Vedtektene endres til: 
5.5. Det er følgende medlemskategorier: 
A. Seniormedlem, over 18 år 
B. Juniormedlem, 18 år og yngre 
C. Familie-/gruppemedlem 
D. Pensjonister  
E. Æresmedlemmer  
F. Fuglevenn 
 
 
 
 



7.3. Service til fylkesavdelingene 
Flere fylkesavdelinger har etterspurt servicetiltak fra NOF-sentralt. Dette gjelder kontingentinnkreving, 
nettløsninger og regnskapsføring. Sentralstyret finner det naturlig å imøtekomme dette, i første omgang som et 
tilbud til avdelingene, og tilpasset interesse fra fylkesavdelinger og hensyn til sekretariatets kapasitet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontingentinnkreving: 
NOF sentralt tilbyr fylkesavdelingene kontingentinnkreving. Tilbudet er frivillig for avdelingene og 
gjennomføring betinges av sekretariatets kapasitet.  
 
Internett: 
NOF sentralt tilbyr fylkesavdelingene hjemmesideløsning. Tilbudet er frivillig og tidspunktet for opprettelse er 
betinget av sekretariatets kapasitet til å ta inn enkeltfylker i systemet og at det finnes muligheter for å utvide 
tilbudet til også å gjelde lokallag. 
 
Økonomi: 
NOF sentralt tilbyr fylkesavdelingene en regnskapsløsning. Tilbudet er frivillig og tidspunktet for opprettelse er 
betinget av sekretariatets kapasitet til å ta inn enkeltfylker i systemet og at det finnes muligheter for å utvide 
tilbudet til også å gjelde lokallag. 
 
 
7.4. Evaluering av organisasjonsstruktur 
Forslag til vedtak (7.4 fra Jann-Oskar Granheim): 
 
Sentralstyret skal opprette en arbeidsgruppe som skal:  
• Evaluere dagens organisasjonsstruktur i NOF  
• Vurdere alternativ løsning/-er for organisasjonsstruktur i NOF   
 
Arbeidsgruppen skal legge fram en konklusjon innen 1. oktober 2010. Konklusjonen skal innen 14. oktober 2010 
sendes lokallag og fylkesavdelinger til orientering. Arbeidsgruppen kan arbeide videre med en endelig konklusjon 
som skal behandles under Landsmøtet i 2011. Arbeidsgruppen skal bestå av fem medlemmer, og hver landsdel skal 
være representert. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Det settes av kr 25.000,- i budsjettet for 2010 til reise og 
opphold i forbindelse med møtevirksomhet. Det forutsettes at hovedtyngden av kommunikasjonen kan skje via 
telefon og e-post.   
 
Når det gjelder forslag fra Jann Oskar Granheim er sentralstyret i utgangspunktet enig i det påpekte behovet for en 
dypere gjennomgang, men under forutsetning av at foreslåtte vedtektsendringer vedtas av landsmøtet, finner 
sentralstyret det raskere og mer hensiktsmessig å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som forbereder forslag til ny 
organisasjonsstruktur og med sikte på å legge første fase av dette fram før årsmøtet 2010. Et slikt utvalg ligger 
naturlig under sentralstyrets mandat å nedsette og det trenges ikke landsmøtevedtak. 
 
Sak 8) Forslag til eventuelle resolusjoner må fremlegges skriftlig og være undertegnet i forkant av selve 
Landsmøtet. 
 


