
   
NOF avd. Nordlands Årsmøte, Sæterstad, Hattfjelldal 19. juni 2021, 17.00-18.00  
 

Saksliste:  
 
Sak 1. Valg av dirigent og referent og to personer til å skrive under referatet.  
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
 
Sak 3. Årsmeldinger fra styret.  
Eget dokument.  
 
Sak 4. Regnskap og revisjonsmelding.  
Eget dokument.  
 
Sak 5. Valg av sted for neste års Årsmøte/NOF-treff.  
Rulleringsliste videre etter planen er som følger:  
 
Nesna 2021  
Vesterålen 2022  
Bodø 2023  
Rana 2024  
Sør-Salten 2025  
Lofoten 2026 
Osv.  
 
Vi innstiller på at NOF Vesterålen lokallag står som arrangør av NOF Nordland treff med 
Årsmøte i 2022.  
 
Sak 6. Valg  
Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i NOF avd. Nordland 15.8.2020.  
Leder Atle Ivar Olsen, Nesna LL. På valg i 2021  
Styremedlem Britta Wahl, Lofoten LL. På valg i 2022  
Styremedlem Thorbjørn Aakre, Bodø LL. På valg i 2021 
Styremedlem Marte Moksness Songøygard, Nesna LL, På valg i 2021 
Styremedlem Magnhild Johansen, Bodø På valg i 2022 
Revisor Arne-Kjell Olsen, Bodø, steppet inn da Per Ole Syvertsen gikk bort. På valg i 2021. 
Valgkomite Steve Baines, på valg i 2022 
Valgkomite Marianne H. Skogsholm, Sør-Salten På valg i 2021  
 
Styret er konstituert slik at Magnhild er nestleder og Thorbjørn er kasserer.  



   
Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet på Sæterstad, Hattfjelldal, 19.6.2021:  
Leder Atle Ivar Olsen, Nesna LL, for 1 år. 
Styremedlem Magnhild Johansen, Bodø LL, ikke på valg  
Styremedlem Britta Wahl, Lofoten LL, ikke på valg.  
 
Styremedlem Thorbjørn Aakre Bodø LL, for 2 år..  
Styremedlem Aleksander Lyngved Pedersen, Bodø LL, for 2 år. (Se presentasjon under) 
 
Revisor Eirik Røtnes, Rana lokallag, for 1 år. 
 
Valgkomite  
Marianne H. Skogsholm, Sør-Salten LL, for 2 år.  
Steve Baines, NOF Nordland, ikke på valg. 
 
Valgkomiteen innstiller Aleksander Lyngved Pedersen fra Bodø LL som kandidat til styreverv i NOF 
avd. Nordland. 
 

Aleksander Lyngved Pedersen 

Jeg heter Aleksander Lyngved Pedersen og er en 32 år gammel Bodøgutt, som for seks år 

siden for alvor ble interessert i fugl – og hvilken verden jeg fikk øynene opp for! Som en 

turglad person, både langs kyst, skog og fjell gir fugleinteressen en ekstra glede på turen, da 

man får ta del i en verden som man ellers aldri hadde lagt merke til, eller reflektert over. Fugl 

er et stort fagfelt og det tar tid å lære seg alt, men det er også dette som gjør det spennende 

fordi det stadig er nye ting å oppdage. Etter hvert som jeg stadig har lært mer, har interessen 

blitt større for å observere handlinger og adferd i stedet for å bare identifisere art. Det å bli 

kjent med de ulike artenes og individenes særegenhet er noe helt spesielt. Til daglig jobber jeg 

som kvalitetssjef i et foredlingsselskap av fisk og er således avhengig av å ha en høy 

gjennomføringsevne og være strukturert. Både gjennom arbeidsliv og studietid har jeg en 

rekke erfaringer fra å lede arbeidsgrupper, forbedringsarbeid og generelt styrearbeid, både 

som medlem og leder. Som person anser jeg meg som en kreativ person som er lett 

omgjengelig med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Et eventuelt styreverv i 

NOF Nordland vil være en lærerik mulighet for meg, hvor jeg håper jeg kan bidra til at 

ytterligere personer får øynene opp for fuglenes verden. Jeg håper jeg får medlemmenes tillit 

til å arbeide for videre utvikling av fylkeslaget. 

 

 
Sak 7. Fastsetting av kontingenter.  
 
Gjeldende satser er:  
Lokalt tillegg 100 kr.  
Organisasjoner/abonnement på Havørna 200 kr (bibliotek)  
 
Lokallagenes grunnkontingent til fylkeslaget 500 kr.  
 
Lokallagene mottar 50 kr. per hovedmedlem samt 75 kr for hvert familiemedlemskap, for 
medlemmer som er tilknyttet lokallaget.  
 



   
Styrets forslag:  
Kontingentene endres ikke.  
 
Innkomne saker 
Ingen saker er meldt inn. 
 
Styret i NOF Nordland  
5.6.2021 


