
ÅRSMELDING 2019 

Norsk Ornitologisk Forening avdeling Finnmark 

 

Status 

1. NOF Finnmark hadde per 31 desember 2019 300 betalende medlemmer, fordelt på 200 

bosatt i Finnmark og 100 bosatt i andre fylker eller i utlandet. 

 

Kontingenten NOF Finnmark 

1. Denne har vært 150,- kr og inkluderer tidsskriftet Lappmeisen som kommer ut med 1 

nummer per år, i 2019 kom det ut i april. Denne tilfaller i sin helhet NOF Finnmark. I 

tillegg betaler medlemmene bosatt i Finnmark 180.- kr, hvorav 60,- kr tilfaller NOF FI. 

 

 

Tillitsvalgte i perioden har vært: 

1. Leder Yngve Nilsen 

2. Styremedlemmer Paul Tore Nilsen, Torkjell Morset, Randi Blix-Sivertsen, Oddvar 

Betten, Øystein Hauge, Birger Knudsen og Dag Gjerstad 

3. Revisor Kenneth Johansen 

4. Valgkomite Morten Gunter og Bjørn Frantzen 

 

 

Egen webb redaksjon blir en stor suksess 

1. Den betydelige medlemsøkningen de siste 2 årene skyldes aktive medlemmer, et flott 

tidsskrift og en oppdatert webb redaksjon. Hildegunn&Thor-Arthur Didriksen ble web 

redaktører i 2018 og har ikke ligget på latsiden, NOF FI webben er NOFs mest aktive web i 

2019 med over 40 innlegg, hvorav flere er publisert på den nasjonale webben også. Vi må 

gratulere. 

 

Miljøsaker 

1. Øystein Hauge ble miljøansvarlig høsten 2018 og skal sammen med Martin Eggen fra 

sekretariatet arbeide med lokal saker. Sakene står i kø; lineskader på sjøfugl, press på 

sandsvale lokaliteter, utbygging av vindkraft, destruksjon av krykkje kolonier er flere av 

de sakene vi har vært involvert i. Styret vil prioritere dette ytterligere i 2019 med flere 

ressurser. Vi ble også medlem av FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) i 2019 og ser fram 

til dette samarbeidet.



Arrangementer 

1. Det har vært avholdt 1 styremøter i 2019, i mai, men det er løpende dialog mellom 

styremedlemmer kontinuerlig. 

2. Vi arrangerte Fuglenes Dag på Stabbursnes i mai, samt dagsekskursjon til Veidnes i 

Lille-Porsangen. 

3. Vi hadde Fylkesekskursjon sammen med lokal laget i Varanger og Tana til Hornøya i 

Vardø. 

4. NOF FI markerte 50-års jubileet på Stabbursnes med masse folk og flere nye 

æresmedlemmer.  

 

 

Andre aktiviteter 

1. Lappmeisredaksjonen arbeidet målbevisst og bladet kom ut i april med 108 sider-ny 

rekord. 

2. Slettnes fuglestasjon ble ytterligere renovert, vi er nesten kommet i mål. 

3. Ringmerking foregår på Valdak i stor stil fra begynnelsen av august til ut september 

og fugler ble fanget i 2019 

Alle disse arrangementer og aktivitetene er nøye beskrevet på webben& i Lappmeisen 2020 

 

 

Økonomi 

1. For første gang i historien har NOF FI en omsetning på over 100 000,- kr. Kasserer 

Paul Tore Nilsen orienterer. 

 

Lokallag 

1. NOF FI har 3 lokallag. Men aktiviteten er begrenset, styret må derfor sammen med 

lokallagene arbeider videre for å øke det lokale engasjementet. 

 

 

For styret i NOF Finnmark 

Dag Gjerstad 

 


