
Referat fra Årsmøte i NOF-Troms (fylkeslaget) lø 15 juni 2019 
på Våtmarksenteret, Midt-Troms Museum, Storsteinnes. 

 
 
Årsmøtet startet kl. 14:00 
 
Tilstede: 10 fremmøtte 
 
 
 
Sak 1. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll. 

Følgende ble valgt: 
Møteleder - Jann-Oskar Granheim 
Referent - Frank Nygård 
Signering av protokoll - Nils Fjelstad og Kenneth Solbø Andersen 

 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

- Godkjent. 
 
 
Sak 3. Melding for perioden 2018. 

3a. Melding fra styret. 
- Jann-Oskar gikk gjennom den fremlagte Årsmeldinga for 2018. Se vedlegg. 

Årsmeldinga ble godkjent. 
3b. Melding fra komiteene. 
- Gjennomgått ifm Årsmeldinga og godkjent. 

 
 
Sak 4. Regnskap for perioden 2018. 

Det framlagte regnskapet for 2018 var ikke gjennomgått av revisor per d.d. 
Forslag fra styreleder om at Årsmøte tar regnskapet til etterretning. 
- Forslaget ble godkjent. 

I tillegg foreslår styreleder etter råd fra Dag Gjerstad at kasserer avtaler et møte med 
regnskapsfører i NOF. 
- Forslaget ble godkjent. 

 
 
Sak 5. Organisering av fylkesavdelingen i: 
5a.1: Arbeidsoppgaver. 
Ref. notat 5a, 5a.1a og 5a.1b i innkalling. Møteleder orienterte. 
5a.2: Avdelingen som høringspart i miljøsaker. 
Ref. notat 5a.2 i innkalling. Møteleder orienterte. 
Styret foreslår at NOF-Troms søker medlemskap i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF).

- Forslaget ble godkjent. 
5a.3: Lokal tidsskrift, blogg eller hjemmeside ? 
Ref. notat 5a.2 i innkalling. 



Dag Gjerstad, styremedlem i NOF og NOF-avd Finnmark informerte om arbeidet med 
”Lappmeisen” , NOF-Finnmarks lokaltidsskrift, og andre oppgaver i laget. 

Han ser for seg at NOF-Troms arbeider etter fire hovedpilarer som: 
- å bygge ”huset NOF-Troms” med min fire lokallag i Troms. 
- å arrangere et fellesmøte i året. Dette kan legges til ”Fuglenes dag” i slutten av 

mai, med årsmøte, foredrag og sosialt samvær lagt til Våtmarksenteret på 
Storsteinnes.  

- å ha en aktiv hjemmeside. 
- Å utgi et lokalt tidsskrift/eller Lappmeisen i samarbeid med NOF-Finnmark. 

 
Sak 6. Forslag til lokalt tillegg. 

Ref. notat til sak 6 i innkalling.  
Forslag til vedtak: 

Inntil nå har både lokalt tillegg og fylkesavdelingens andel blitt tilbakeført det respektive 
lokallagene. Det foreslås at det fra 2020 endres slik at fylkesavdelingen beholder 
andelen av grunnkontingenten til drift av avdelingen. Samtidig foreslås det at lokalt 
tillegg fra 2020 settes til kr 150. 
- Forslaget ble godkjent. 

 
Sak 7. Budsjett. 

Ref. notat til sak 7 i innkalling. Budsjett for 2020 er ikke utarbeidet. 
Møteleder orienterte angående saken. 

 
Sak 8. Valg. 

Ref. notat til sak 8 i innkalling. 
Forslag til vedtak: 
Styret foreslår at vi utsetter saken til neste årsmøte. 
- Forslaget ble godkjent. 

 
Sak 9. Innkomne saker. 

Ingen saker er innkomne til årsmøte. 
 
 
 
Årsmøtet avsluttet kl. 16:20 
 
 
Referent - Frank Nygård 

 
Underskrivere - Nils Fjelstad og Kenneth S. Andersen 
 
 


