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Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud 9. november 2020 
Årsmøtet var opprinnelig planlagt avholdt 31. mars, man utsatt i tråd med anbefalinger fra 
helsemyndighetene. Møtet nå kunne avholdes innenfor gjeldende anbefalinger. 

 
Sted: Haug menighetssenter, Hokksund, Øvre Eiker 
Tid: kl. 18:30 – 21:00. 
Antall deltakere:  9 personer (6 i salen og 3 via Teams). 
Koronatiltak: Mulighet for deltagelse via Teams, forhåndspåmelding, registrering av frammøtte, 

håndsprit tilgjengelig, > 2 m avstand, ingen servering og spritvask av bord etter 
møtet. 

 
Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. 
Steinar Stueflotten ble valgt som ordstyrer og Rolf E. Andersen som referent. 
 
Sak 2: Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden. 
Årsmøteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger.  
 
Sak 3: Godkjenning av årsmelding for 2019. 
Steinar Stueflotten gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt, se eget publisert dokument. 
Årsmeldingen (trykket) ble delt ut på møtet. Årsmeldingen ble godkjent med følgende tillegg: 

• Under pkt. 1 ‘Utnevnte grupper og ansvarspersoner’ legges Frode Munkhaugen  og 
Richard Hals Gylseth til som IBA-voktere for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. For 
Marius von Glahn legges det til at han er hovedkontaktperson. 

• Under pkt. 7 ‘Bruk av hjemmesider og sosiale media’ legges det til at det også finnes en 
app (BAND) "Fuglealarm-Buskerud" hvor man kan bli medlem. App-en kan brukes på 
smarttelefon/nettbrett. Tjenesten er gratis og gir tilgang til (og du kan legge inn) meldinger 
om sjeldne arter eller interessante observasjoner i Buskerud. Tjenesten ble opprettet i 2015 
av Bjørn Penk (admin). P.t. er det 179 medlemmer. 

Årsmeldingen skal sendes til NOF sentralt innen november 2020. 
  
Sak 4: Godkjenning av årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020. 
Regnskap og styrets forslag til budsjett (jf. pkt. 14 i årsmeldingen) ble godkjent uten 
anmerkninger. 
Kommentarer til årsregnskapet er gitt under pkt. 14 i årsmeldingen. 
 
Sak 5: Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2020. 
NOF avd. Buskerud har gjennom mange år krevd inn et lokaltillegg på 100 kr. God økonomi i 
avdelingen tilsier at lokaltillegget kan reduseres. Styret foreslår å redusere tillegget fra 100,- 
kr. til 50 kr. Årsmøtet godkjente styrets forslag. 
 
Sak 6: Arbeidsplan for 2020 
Steinar gikk igjennom arbeidsplanen punkt for punkt, og kommenterte at året 2020 for så vidt 
snart er omme. Arbeidsplanen er i hovedtrekk fulgt, men to turer ble avlyst pga. smittevern-
reglene. Arbeidsplanen foreslått av styret ble godkjent.  



 
 

2/3 
 

  
 
 
 
Sak 7: Valg av styre i NOF avd. Buskerud. 
Steinar gikk i gjennom styrets forslag og begrunnet sammensetningen. Styret foreslår at 
vararepresentanter velges for 2 år om gangen fra 2021, og at det gjøres endring i valgperiode 
for ett styremedlem og én vararepresentant for å unngå at for mange er på valg samme år. 
Samtlige foreslåtte kandidater for valg i 2020 ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det var ikke 
forslag på nye kandidater. 
 
Nytt styre etter valget: 
Leder: Steinar Stueflotten (gjenvalgt for ett år) 
Styremedlem: Merete Wiken Dees (ikke på valg) 
Styremedlem og naturvernkontakt: Marius von Glahn (gjenvalgt for to år). 
Styremedlem: Rolf E. Andersen (ikke på valg). 
Styremedlem og kasserer: Lars Herstad Dolmen (gjenvalgt for to år). 
Styremedlem: Eirik Kristoffersen (ikke på valg). 
Vararepresentant: Melvin Åsum (gjenvalg for to år).  
Vararepresentant: Jens Tøndel Fossum (gjenvalgt for ett år). 
Revisor Per Øystein Klunderud (ikke på valg). 
 
Sak 8: Konsekvenser av regions- og kommunereformen for NOF avd. Buskerud. 
Steinar utdypet pkt. 12.11 ‘Konsekvenser av kommunereformen 2020’ i årsmeldingen.   
Årsmøtet tok redegjørelsen til orientering. Saken vil være tema videre framover også, både 
lokalt, regionalt og sentralt. 
 
Sak 9: Kontingentandeler – ny fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag.  
Steinar forklarte fordelingsnøkkelen mellom fylkeslaget og lokallagene og redegjorde for 
styrets forslag til ny fordeling for 2021.  

 NOF avd. Buskerud NOF Øvre Eiker 
lokallag 

NOF Drammen 
lokallag 

Antall medlemmer (469) 304 120 45 
Fordeling 65 % 26 % 10 % 
Nåværende fordeling 50 % 35 % 15 % 
Forslag 2021 50 % 35 % 15 % 

 
Styrets forslag til fordeling ble godkjent av årsmøtet. 
 
Sak 10: Høring om navnesaken i Norsk Ornitologisk Forening 
Styret leverte sin uttalelse til navnesaken til NOF sentralt 6.1.2020. Steinar redegjorde for 
hovedinnholdet i svaret. I hovedsak sluttet styret seg til forslaget fra NOF sentralt. Årsmøtet 
tok redegjørelsen til orientering. Navnesaken skulle ha vært oppe til beslutning på NOFs 
årsmøte sentral i 2020, men er utsatt til neste år. Saken vil derfor være tema videre framover 
også, både lokalt, regionalt og sentralt. 
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Sak 11: Innføring av kjøregodtgjørelse 
Steinar orienterte om forslaget fra styret om å innføre kjøregodtgjørelse etter Statens skattefrie 
satser, for styremedlemmer og medlemmer som representerer NOF avd. Buskerud i ulike 
sammenhenger. Leder bekrefter/godkjenner og attesterer for medlemmene. Kasserer 
attesterer for leder. 
Årsmøtet godkjente styrets forslag. 
Kommentar: Det forventes at omfanget av reiser til møter o.l. i 2021 vil bli redusert pga. fortsatt 
pågående pandemi, og at møter over Teams/Skype vil bli vanligere. For reisegodtgjørelser ifb. 
nasjonale arrangementer i regi av NOF sentralt gjelder spesielle regler og vil bli håndtert som 
tidligere. 
 
Sak 12: Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 
 
Takk til frammøtte på årsmøtet på menighetshuset og via Teams! 
 
 
Sluttkommentar: Det ble oppfattet av styret at det å avholde årsmøtet med alternativ deltagelse 
via Teams fungerte tilfredsstillende, og kan være et alternativ i framtiden også, uavhengig av 
råd fra myndighetene ifb. forsamlinger/arrangementer. Styret vil også vurdere å avholde sine 
møter digitalt.  

 
Lier, 14.11.2020 
Rolf E. Andersen 
referent/styremedlem 


