NOFs årsmøte 2011
Sentralstyret i NOF innkaller herved til årsmøte lørdag 2. april 2011. Møtet blir holdt mellom
kl. 10.05-13.00 på Skullerudstua ved Østmarka i Oslo kommune. Medlemmer som for
møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som kun har betalt kontingent til fylkesavdeling, lokallag eller Fuglevennen, har
møte- og talerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøte kan gi skriftlig forhåndsstemme
på de kandidater som er på valg. Stemmeseddelen må være NOFs sekretariat i hende senest
7 dager før årsmøte.
SAKSLISTE:
1) Åpning ved styreleder Alv Ottar Folkestad.
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps.
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling.
4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2010.
5) Godkjenning av langtidsplaner
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året.
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen.
8) Årsmøtesaker.
9) Eventuelle resolusjoner.
PRESENTASJON AV SAKENE:
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2010.
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et ikke-revidert regnskap for 2010 vil bli
følgende:
Fond/År
Resultat
Husbyggerfond
Driftsfond
Disposisjonsfond

Status 01.01.2010

253 059
146 707
1 514 982

Fordeling 2010
(overskudd)
169 974
6 453
0
163 521

Status 31.12.2010

259 512
146 707
1 678 503

Årsoppgjørsdisposisjoner framlegges for årsmøtet for godkjenning.
Årsmelding finner du her:
http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/201102_arsmelding_2010.pdf
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner
Sentralstyrets forslag til vedtak: Gjeldende Strategisk Plan blir videreført.
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2012. Sentralstyret foreslår at kontingenten for Vår

Fuglefauna (kr. 350,- senior / kr. 250,- junior og pensjonist) blir stående uendret.
Familiemedlemskap (kr. 50,-) foreslås å stå uendret. Vi henviser imidlertid til sak 8.1 og 8.2
hvor vedtak likevel kan medføre endringer av kontingenten for NOF.
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité
Styrerepresentanter velges normalt for 2 år av gangen. Dersom dette skulle gjennomføres
for valget i 2011 ville samtlige styremedlemmer/vararepresentanter være på valg i 2013. For
å unngå dette innstilles en del av styremedlemmene i år for ett år. Det samme gjelder for
valgkomiteen. Valgkomiteen har derfor følgende innstilling til valg av sentralstyre for
Årsmøtet 2011:
Leder (på valg 2011): Alv Ottar Folkestad (Møre og Romsdal) innstilles for ett år, og blir på
valg i 2012.
Styremedlemmer (de to førstnevnte er på valg i 2011): Rune Aae (Østfold) og Edvin Thesen
(Sør-Trøndelag) innstilles for ett år, og blir på valg i 2012. Trond Vidar Vedum (Hedmark) og
Martha Elisabeth Storstein Årsnes (Rogaland) er på valg i 2013.
Varamedlemmer (Begge plasser på valg 2011): Rune Haugen (Sør-Trøndelag) og Anette
Jensen (Troms) innstilles for ett år, og blir på valg i 2012.
Valgkomité (de to førstnevnte på valg): Det innstilles på gjenvalg av hele valgkomiteen:
Runar Jåbekk (Vest-Agder) og Espen Sundet Nilsen (Rogaland) velges for ett år, og er på valg i
2012. Per Stensland (Oslo og Akershus) og Kjetil Mork (Sogn og Fjordane) er på valg i 2013.
Sak 8) Årsmøtesaker
Sentralstyret foreslår følgende årsmøtesaker:
8.1.1 Samlet medlems- og kontingentstruktur for NOF (sentralstyrets forslag)
Sentralstyret viser til vedtak på NOFs årsmøte 2010 hvor det ble vedtatt å innføre en felles
kontingentstruktur for NOF. Sentralstyret nedsatte 8. mai 2009 et organisasjonsutvalg (OU)
hvis mandat var å utrede følgende:
1. Om det er mulig å opprette ett medlemskap for alle medlemmer i NOF, hvor det er
en sentral kontingentinnkreving og hvor man automatisk er medlem i lokallaget eller
fylkesavdelingen hvor man bor. Arbeidsgruppa må analysere økonomiske,
motivasjonsmessige, rekrutteringsmessige og eventuelt andre konsekvenser.
2. Styringsstrukturen. Hvordan foreningen kan få beslutningssystemet mer dynamisk og
profesjonelt ved å se på rollefordeling, hyppighet av møter osv. i forhold mellom
sentralstyre (landsstyre) og landsmøte.
3. Hvilket tilbud NOFs administrasjon kan tilby fylkesavdelinger og lokallag for å ta ut
synergier. Eksempelvis regnskap, hjemmesider, faglig støtte med mer.
OUs høringsnotat “Et enhetlig og tydelig NOF” ble oversendt fylkesavdelinger, lokallag og
NOFs sentrale organer 3. november med høringsfrist 9. desember. Det kom inn 30
høringssvar fordelt på 13 fylkesavdelinger, 13 lokallag, 3 enkeltmedlemmer og NOFs
generalsekretær.
Høringsuttalelsene var svært varierte, og 4 av 13 fylkesavdelinger uttrykte full støtte til OUs
notat. Fellesnevnere som valgfrihet og økonomi går igjen i høringsuttalelsene.

Med utgangspunkt i OUs notat og de innkomne høringsuttalelsene har SST kommet fram til
følgende forslag til medlems- og kontingentstruktur:
Forslag til vedtak
1. Det innføres en grunnkontingent på 150 kr med fordelingsnøkkel 2/3-deler til
sentralleddet og 1/3-del til fylkesleddet for alle typer medlemskap i NOF. Dette
innebærer at alle er medlemmer både lokalt og sentralt.
2. Fylkesavdelingen fastsetter sin andel av kontingenten utover grunnkontingenten.
3. Kontingenten inkludert abonnementer innkreves sentralt hvor fylkesavdelingenes
andel overføres videre etter hovedforfall.
4. Medlemskap i NOF innebærer normalt ett eller flere tidsskrifter.
5. Følgende satser foreslås:
a. Senior 100 % av kontingenten
b. Pensjonist 75 % av kontingenten
c. Junior 50 % av kontingenten (tom 18 år)
6. Endringer i vedtektenes §§ 6.1, 6.2, 6.3, ny 6.4 og 8.2 gjelder senest fra
årskontingenten for 2013.
Under er det vist hvordan det nye systemet kan se ut for enkeltmedlemmer. Utgangspunktet
er følgende priser:
VF = 350 (hvorav 100 er grunnkontingent)
FV = 150 (hvorav 100 er grunnkontingent)
Lokaltidsskrift (lokalt bestemt)=120 (som eksempel) (hvorav 50 er grunnkontingent)
Familiemedlemskap = 100 (med fordeling 50/50 lokalt/sentralt)

Grunnkontingent
sentralt

Grunnkontingent
fylke

FV

VF

Lokalt vedtatt
tillegg
(varierende)

Tilleggs abb

Familie

Sum

Ronald Danielsen (FV)

100

50

50

0

0

200

Einar Selås (VF)

100

50

0

250

0

400

Gudrun Knutsen (entusiasten)

100

50

50

250

70

Arne Hansen (lokalmedlem)

100

50

Halgeir Olsen (støttemedlem)

100

50

0

Linnea Gudrunsen
(juniormedlem)

50

25

25

Arne Hansen jr. (juniormedlem)

50

25





0

125

150

100

770

70

220

0

150

35

135
200

Ronald Danielsen abonnerer i dag bare på FV og er altså bare sentralmedlem. Han
betaler i dag 130 som utelukkende går til NOF sentralt. Med det nye forslaget
betaler han 200 hvor 150 går til sentralleddet (100 i grunnkontingent og 50 for
FV) og 50 til fylkesavdelingen i hennes hjemfylke
Einar Selås er i dag hovedmedlem i NOF og betaler kr 350 til NOF sentralt. Han er
ikke medlem lokalt. Med det nye systemet vil han betale 400. Av dette går 350 til
NOF sentralt og 50 til fylkesavdelingen.








Gudrun Knutsen er entusiasten og er medlem både lokalt og sentralt. Hun mottar
både VF, FV og lokaltidsskriftet i egen fylkesavdeling. I tillegg betaler hun
familiemedlemskap og er også medlem i en annen fylkesavdeling. I vårt tenkte
tilfelle med et lokaltidsskrift på 120 og et tilleggsmedlemskap på 150 i
nabofylkesavdelingen vil hun betale totalt 770. Av dette går 450 til NOF sentralt,
170 til fylkesavdelingen og 150 til nabofylket.
Arne Hansen er i dag bare medlem av fylkesavdelingen. Han betaler i dag 120 kr.
Med ny struktur vil han måtte betale 220, hvor 120 blir tilbakeført til fylkeslaget.
Halgeir Olsen ønsker å være medlem, men ønsker ingen tidsskrifter. Han betaler
150, hvor 50 blir tilbakeført til fylkesavdelingen.
Æresmedlemskap sentralt innebærer livsvarig medlemskap med VF.
Æresmedlemskap lokalt innebærer livsvarig medlemskap med lokalt tidsskrift.
Hvis man ønsker å være medlem i flere fylkesavdelinger betales kontingent
inkludert lokalt tillegg fullt ut til disse. Sentralt registreres man uansett bare som
ett medlem.

Med følgende forslag mener vi at:
 Hele organisasjonen får noe igjen for de som i dag er medlem bare lokalt eller
sentralt.
 Valgfriheten for enkeltmedlemmene er stor.
 Organisasjonen blir mer enhetlig i og med at man mottar bare én giro.
 Fylkesavdelingene får økt sitt medlemstall og sikres sin del av kontingenten.
8.1.2 Samlet medlems- og kontingentstruktur for NOF (OUs forslag)
Forslag til vedtak: Medlemmene må velge minst ett sentralt tidsskrift og minst ett lokalt tidsskrift.
Følgende seniorkontingentsatser foreslås.
Vår Fuglefauna
Fuglevennen
Fylkestidsskrift
Familiemedlemskap

kr 300
kr 100
kr 200
kr 50 i tillegg, uansett antall i husstanden

Bakgrunn: Ved innføringen av en felles kontingent vil medlemmene få tilknytning både lokalt og
sentralt. Kontingenten blir da enten 300 (fylkestidsskrift + Fuglevennen, FV) eller 500 (fylkestidsskrift
+ Vår Fuglefauna, VF), med tillegg kr 50 for å inkludere alle som bor i samme husstand. Det bør også
være mulig å velge begge sentrale tidsskriftene og flere enn ett lokalt tidsskrift og/eller lokale
medlemstilhørigheter.
Den enkleste måten å håndtere differensierte priser på øvrige kategorier er å sette en prosentandel
av seniorkontingent. For eksempel kan juniorkontingenten være 50 % av seniorkontingent og
pensjonist være 75 % av seniorkontingent. Alle andre abonnement eller tilknytninger (for eksempel
medlem utland) kan være 200 % av seniorkontingent.
Vi tror at kategorien «Familiemedlemskap» vil bli relativt vanlig, siden man med denne
medlemskategorien betaler 50 kroner mer enn seniorkontingent og alle husstandens medlemmer vil

likevel være fullverdige medlemmer selv om alle må dele på et tidsskrift av hver type. Som et
eksempel tar vi en husstand med 2 voksne med medlemskap i NOF OA og sentralt (1 med VF og 1
med FV):

Gammel pris
Ny pris

VF
350
350

FV
130
100

Toppdykker’n
295*
200

Total
775
650

*NOF OA har allerede familiemedlemskap. Uten dette ville prisen for 2 medlemmer være 460
kroner for 2 medlemmer.
Nytt eksempel med 1 voksen og 1 barn med medlemskap i NOF-ST og sentralt (1 med VF og 1 med
FV):

Gammel pris
Ny pris

VF
350
350

FV
130
100

Trøndersk Natur
275*
200

Total
755
650

*Mest sammenlignbare pris vil være seniormedlemskap + familiemedlem.

En gjennomført organisasjonsstruktur
Arbeidsgruppa foreslår at NOF bruker og videreutvikler den strukturen som opprinnelig ligger i
bunnen av dagens vedtekter. Dette krever et system med fylkesavdelinger eller sammenslåinger av
fylkesavdelinger, (eks. Oslo og Akershus som ett fylke) med underliggende lokallag.

Samlet kontingentstruktur
Konsept:
 Én sentral database og nettløsning for innmelding og innbetaling, administrert av NOF
sentralt (og av medlemmene selv).
 Mulig å krysse av for medlemskap i flere eller alle fylkesavdelinger, og derved motta flere
lokaltidsskrifter.
 Mulig å krysse av for abonnement på begge hovedtidsskriftene, Fugleåret og eventuelle
andre publikasjoner.
 Familiemedlemskap: En fast pris for alle medlemmer i husstanden, uansett hvor mange.
Ekstra avkrysning (og kostnad) hvis man vil ha flere tidsskrifter, for eksempel et Fuglevennen
til hvert av barna i husstanden.
 Overføring 1-2 ganger i året av kontingentandel fra NOF sentralt til Fylkesavdelingene.
Tekniske momenter:
 Må være mulig å sende eller skrive ut «medlemskort», for bruk av rabattordninger. Eventuelt
med strekkode.
 Betaling med kredittkort
 Innmelding på Internett
 Hver fylkesavdeling vil ha tilgang til «sine» medlemmer, og utskrift av etiketter med EA-kode,
e-postlister m.v.
 Konsekvenser for medlemmene:



o Forenklet system særlig for de som er medlem flere steder
o Familiemedlemskap innføres
o Lavere kontingent for de som i dag er medlem både sentralt og lokalt
Konsekvenser for fylkesavdelingene:
o Lavere kostnad pr medlem
o Forenklet administrasjon

Vi ser det som et viktig premiss at alle typer medlemskap, med unntak av husstandsmedlemskap
/familiemedlemskap, har minst ett lokalt og ett sentralt tidsskrift som obligatorisk del av
medlemskapet sitt. Dette fordi et sentralt element i å gjøre NOF mer enhetlig og tydelig er en
mulighet for kommunikasjon med alle NOFs medlemmer. For en del medlemmer blir dette
fordyrende, men vi oppfatter det likevel som helt essensielt for å få reformen til å fungere.
Medlemskapet blir dessuten mer meningsfylt når man mottar tidsskriftene.

8.2. Vedtektsendringer:
8.2.1 SST foreslår følgene ordinære vedtektsendringer:
§ 3.1.2 ”Årsmøtet avholdes hvert år i mars - mai, og sentralstyret innkaller medlemmene
med minst 6 ukers varsel.” foreslås endret til: ”Årsmøtet avholdes hvert år i mars - mai, og
sentralstyret innkaller medlemmene med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skjer
elektronisk.”
§ 3.1.3 ”Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt, har møte-,
tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som kun har betalt kontingent til
fylkesavdeling, lokallag eller Fuglevennen, har møte- og talerett.” foreslås endret til: ”
Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har møte-, tale-, forslags- og
stemmerett på årsmøtet. ”
§ 3.2.2 ”Sentralstyret skal bestå av 5 medlemmer: Leder, nestleder og 3 styremedlemmer. I
tillegg velges 2 vararepresentanter. Generalsekretær fungerer som sekretær for
sentralstyret.” foreslås endret til: ”Sentralstyret skal bestå av 7 medlemmer: Leder,
nestleder og 5 styremedlemmer. Generalsekretær fungerer som sekretær for sentralstyret.”
§ 3.2.3 ”Sentralstyret bør bestå av både amatør- og fagornitologer (universitetsutdannede
zoologer eller personer som har kvalifisert seg ved en vitenskapelig, ornitologisk
produksjon).” foreslås endret til: ”Sentralstyret bør bestå av både amatør- og
fagornitologer.”
§ 3.2.4 ”Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, deriblant leder eller
nestleder, er til stede.” foreslås endret til: ”Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4
medlemmer, deriblant leder eller nestleder, deltar.”
§ 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.” foreslås endret til: ”Vedtak i sentralstyret fattes ved
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen (nestlederen hvis lederen ikke er til stede)
dobbeltstemme.”

§ 4.4 ” De øvrige sentralstyremedlemmene velges for 2 år, slik at 2 styremedlemmer er på
valg ved hvert årsmøte.” foreslås endret til: ”De øvrige sentralstyremedlemmene velges for 3
år, slik at 2 styremedlemmer er på valg ved hvert årsmøte.” Forslaget forutsetter vedtak i
forslag til endring av § 3.2.2.
§ 4.8 ”Det skal velges en valgkomite på 4 medlemmer. Medlemmene velges for 4 år av
gangen. Komiteen velger selv sin leder.” foreslås endret til: ”Det skal velges en valgkomite på
4 medlemmer. Medlemmene velges for 4 år av gangen, slik at ett medlem er på valg hvert
år. Komiteen velger selv sin leder.”
§ 4.6 ”De to vararepresentantene er på valg ved hvert årsmøte.” foreslås fjernet som følge
av vedtak i forslag til endring av § 3.2.2. § 4.7-4.16 vil få ny nummerering dersom årsmøtet
velger å vedta å fjerne § 4.6. Ny nummerering vil bli 4.6-4.15.
§ 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.”
foreslås endret til: ”Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med
foreningens formålsparagraf, men vedtaket kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets vedtak er
endelig.”
§ 6.4 ”Livsvarig medlemskap betales med 15 ganger kontingenten for seniormedlemskap.”
foreslås fjernet. Dersom årsmøtet vedtar endringen vil § 6.5 bli § 6.4.
§ 8.3 ”Det andre skal være et fagtidsskrift som det må tegnes særskilt abonnement på.”
foreslås endret til: ” Foreningen skal også utgi et fagtidsskrift.”
8.2.2 Vedtak om å benytte SSTs forslag til samordnet kontingent vil medføre følgende
vedtektsendringer:
§ 5.1 ” Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent til
hovedforeningen, en fylkesavdeling, et lokallag eller Fuglevennen.” endres til: ”Medlem kan
enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent.”
§ 5.5 ”C. Familie-/gruppemedlem” endres til: ”C. Familiemedlem” og ”F. Fuglevenn” fjernes.
§6
”6.1. Kontingenten til hovedforeningen fastsettes av årsmøtet mens kontingenten for
Fuglevennen fastsettes av sentralstyret.
6.2. Junior- og pensjonistmedlemmer betaler redusert kontingent.
6.3. Familie- og gruppemedlemmer betaler ytterligere redusert kontingent.
6.4. Livsvarig medlemskap betales med 15 ganger kontingenten for
seniormedlemskap.
6.5. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.”
endres til:

”6.1. Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidskriftsandeler og fastsettes
av årsmøtet. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen.
Lokale tillegg vedtas lokalt.
6.2. Juniormedlemmer betaler 50% av seniorkontingent.
6.3. Pensjonistmedlemmer betaler 75% av seniorkontingent.
6.4. Familiemedlemmer betaler samlet et tillegg tilsvarende sentral grunnandel for
senior. Alle i husstanden kan føres opp som medlemmer. Av tillegget tilfaller 50%
hovedforeningen og 50% fylkesavdelingen.
6.5. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.”
§ 8.2 ”Det ene skal være et medlemstidsskrift som sendes til alle som betaler kontingent til
hovedforeningen, unntatt familie- og gruppemedlemmer.” endres til: ”
Medlemstidsskriftene er inkludert som en valgfri del av kontingenten.”
8.2.3 Vedtak om å benytte OUs forslag til samordnet kontingent vil medføre følgende
vedtektsendringer:
§ 5.5 ”C. Familie-/gruppemedlem” endres til: ”C. Familiemedlem”
§ 6.1 ”Kontingenten til hovedforeningen fastsettes av årsmøtet mens kontingenten for
Fuglevennen fastsettes av sentralstyret.” endres til: ” Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Årsmøtet bestemmer også hvilken andel av kontingenten som tilfaller fylkesavdelingene.”
§ 6.3 ”Familie- og gruppemedlemmer betaler ytterligere redusert kontingent.” endres til: ”
Familiemedlemmer betaler et tillegg til seniorkontingent. Tillegget bestemmes av årsmøtet
og tilfaller hovedforeningen.”
Følgende vedtektsendringer vil gjelde fra neste år:
§ 5.1 ” Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent til
hovedforeningen, en fylkesavdeling, et lokallag eller Fuglevennen.” endres til: ”Medlem kan
enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent.”
§ 8.2 ”Det ene skal være et medlemstidsskrift som sendes til alle som betaler kontingent til
hovedforeningen, unntatt familie- og gruppemedlemmer.” endres til: ”Medlemmer kan
velge mellom 2 hovedforeningstidsskrifter og mottar i tillegg lokalt tidsskrift. Dersom lokalt
tidsskrift ikke finnes, mottar medlemmet begge hovedforeningstidsskriftene.
Familiemedlemmer mottar samme antall tidsskrifter som andre medlemmer, ett eksemplar,
uavhengig av antall medlemmer på et familiemedlemskap.”
8.3 Synliggjøring av dataleverandør i Artskart (fremmet av NOF avd. Vest-Agder)
Bakgrunn: Artsobservasjoner slik det foreligger i dag har blitt det viktigste verktøyet for de
faunistiske komiteene til NOF. Samtidig blir data fra Artsobservasjoner høstet og inngår i
forvaltningsmyndighetens viktigste verktøy, Artskart, der data fra mange databaser
presenteres og kildene kommer frem. Alt som blir innrapportert i Artsobservasjoner blir
presentert med NOF som kilde.

Dette gjør at institusjoner som har et synliggjørelsesbehov i Artskart, eller for den saks skyld
har egne databaser og rapporteringssrutiner til Artskart, vegrer seg mot å legge inn
observasjoner i Artsobservasjoner. Som igjen betyr at de faunistiske komiteene får en mye
mere omfattende jobb, da man må samle inn observasjoner fra mange kilder. Alt er ikke på
en plass.
Det er jo først når en database begynner å bli komplett man får stor nytte av den, enten man
skal forklare sesongvariasjon, utvikling over flere år eller geografiske forskjeller. Dette vil vi
aldri oppnå i Artsobservasjoner slik databasestrukturen er i dag. NOF har en viktig funksjon
med å kvalitetssikre data, men er ikke dataleverandør per se. Dette er det observatøren selv
som er. Eventuelt institusjoner der de ønsker å bli kreditert.
Forslag til vedtak: Det foreslås herved at NOF skal arbeide for at det skal være mulig å
synliggjøre dataleverandør i Artskart, når man legger inn data i Artsobservasjoner. Dette for
å gjøre det enklere for de faunistiske komiteene å få full oversikt i sine respektive områder,
og kunne publisere komplette faunistiske rapporter.
Kommentar fra sentralstyret NOF avd. Vest-Agders forslag:
Sentralstyrets oppfatning er at dette ikke en naturlig årsmøtesak. Styret anbefaler at NOF
avd. Vest-Agder trekker sitt forslag til årsmøtet. Sentralstyret vil sørge for at saken blir tatt
opp med Artsdatabanken, med sikte på å finne en snarlig løsning.
Sak 9) Forslag til eventuelle resolusjoner må fremlegges skriftlig og være undertegnet i
forkant av selve årsmøtet.

