
Norsk Ornitologisk Forenings årsmøte 2020 
 
Sentralstyret i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) innkaller herved til årsmøte lørdag 5. 
september 2020. Møtet blir holdt mellom kl. 13.00-15.00 på Thon Hotel Oslo Airport i Balder 
Allé 2, Ullensaker kommune i Viken. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til 
NOF, har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. To delegater fra hver fylkesavdeling, ett 
delegat fra hvert lokallag, sentralstyrets medlemmer, generalsekretæren og to 
representanter fra NOFs sekretariat, som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har 
møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Fylkesavdelingen kan gi ett delegat 
fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer. Fylkesavdelinger og lokallag må ha hatt 
godkjent årsmøte foregående år eller samme år for å kunne stille med delegater på 
årsmøtet. 

 
SAKSLISTE: 
 
1) Åpning ved styreleder Michael Fredriksen. 
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps på tre personer. 
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling. 
4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2019. 
5) Godkjenning av langtidsplaner. 
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året. 
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen. 
8) Årsmøtesaker. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2019 
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et revidert regnskap for 2019, er slik: 
 
Årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret 2019 

Fond / Årstall Status per 
1.1.2019 

Disposisjoner 2019 Status per 
31.12.2019 

Disposisjonsfond 8 167 957 1 060 361 11 869 461* 
* En ekstraordinær inntekt (arv) på kr. 2 641 143 er lagt direkte til egenkapitalen. Jamfør note 7 i 
regnskapet. 
 
Årsmelding finnes her: 
https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2020/07/02/7353/arsmelding_nof_2019.pdf 
 
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner 
Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2019 – 2024 ligger fast. Styret har ikke andre forslag 
til langtidsplaner. 

https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2020/07/02/7353/arsmelding_nof_2019.pdf


 
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2021 
Sentralstyret foreslår følgende kontingentsatser for 2021: Grunnandel kr. 180, 
tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 270, tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 100, 
tidsskriftsandel for Fugleåret kr. 180 og familiemedlemskap kr. 120. Dette betyr at 
kontingenten forblir uendret. 
 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen 
En presentasjon av valgkomiteens arbeid og innstilling er lagt ved som et eget dokument. 
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
Sentralstyret fremmer følgende årsmøtesaker: 
 
8.1 Reiseutgifter for delegater fra lokallag 
NOFs årsmøte i 2019 ba NOFs sentralstyre om å vurdere mulige ordninger for å dekke deler 
av reiseutgiftene til lokallagenes delegater. Styret har vurdert dette videre og fremmer 
følgende forslag til årsmøtet. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Lokallag kan søke NOF-sentralt om reisestøtte for en 
representant pr. lokallag på inntil kr. 2500 for å delta på årsmøtet. 
 
8.2 Rabatt på tidsskrifter (forslag fra NOF avd. Oslo og Akershus) 
Forslagstekst: NOF OA mener at man bør oppfordre medlemmene til å lese både nasjonale 
og lokale tidsskrifter. For å senke den økonomiske terskelen foreslår vi at det innføres en 
rabattordning hvis man ønsker flere av foreningens tidsskrifter. Vi foreslår følgende 
alternativer 
• Valg av begge nasjonale tidsskrifter (VF og FV) gir 15 % samlet rabatt. 
• Valg av nasjonalt (VF eller FV) samt lokalt tidsskrift gir 15 % samlet rabatt. 
• Valg av begge nasjonale tidsskrifter (VF og FV) samt lokalt tidsskrift gir 30 % rabatt. 
NOF og respektive fylkesavdeling dekker halvparten hver av rabatten hvor lokalt tidsskrift 
inngår. 
 
Kommentar fra Sentralstyret: Sentralstyret innstiller på å ikke godkjenne dette forslaget på 
grunn av at det vil kreve omfattende endringer av vedtekter lokalt og nasjonalt.  
Nasjonalforeningen har ikke systemer for å håndtere dette.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslag fra NOF avd. Oslo og Akershus om rabatt på 
tidsskrifter vedtas ikke. 


