Vedtekter i Norsk Ornitologisk Forening avdeling Troms
Vedtatt på årsmøtet i NOF avdeling Troms 15. mars 2014.
§1 Navn
Avdelingens fulle navn er Norsk Ornitologisk Forening avdeling Troms (NOF
Avdeling Troms) Foreningen for fuglevern.
Alternativt kan navnet NOF Troms benyttes.
§2 Formål
Avdelingene formål og oppgave er:
1. Å verne om naturen i Troms fylke og spesielt arbeide for vern av fuglefaunaen
og de mest karakteristiske og rike fugleområdene
2. Å være et bindeledd mellom de fugleinteresserte i fylket
3. Å fremme interessen for, og kjennskapet til, fuglene og deres livsmiljø
4. Organisere og stimulere til undersøkelser (feltaktiviteter) av fugl og
fuglebiotoper i fylket
§ 3 Styre
1. Avdelingens styre består av leder, kasserer og en representant fra hvert
lokallagsstyre. Det skal velges to varamedlemmer og en revisor.
2. Styret har ansvar for lagets drift i perioden mellom årsmøtene
3. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen
dobbeltstemme. Styret trer sammen når leder finner det ønskelig, eller når
minst 2 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig hvis 4
medlemmer av styret eller varamedlemmer er tilstede. Saksliste for styremøtet
skal sendes ut til alle styrerepresentantene minimum 7 dager før styremøtet.
Avstemming kan skje pr. brev. Saker av stor betydning for foreningen skal
forelegges årsmøtet for avgjørelse.
4. Styret skal: Skaffe tilveie midler til lagets drift, arrangere årsmøte, oppnevne
komiteer/arbeidsutvalg i den utstrekning en finner det nødvendig samt gi
instrukser for disse. Styret påser at komiteene fungerer i hht gitte instrukser.
5. Styret skal føre en vedtaksprotokoll for saker som er behandlet. Referat fra
styremøtene sendes lokallagene.
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§4 Medlemskap
1. Medlem er alle som er enige i formålet og som betaler kontingent til Norsk
Ornitologisk Forening..
2. Æresmedlemmer kan oppnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra
styret
§5 Valg
1. Leder velges av årsmøtet for ei funksjonstid på 2 år
2. De øvrige styremedlemmene, vara og revisor velges av årsmøtet for ei
funksjonstid på 2 år ad gangen
3. Halve styret er på valg hvert år
4. Både leder, øvrige styremedlemmer, varamedlemmer og revisor kan ta
gjenvalg for ett til to år ad gangen
5. Årsmøtet velger en valgkomité som består av tre medlemmer
6. Andre komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter.
7. Ingen kan bli valgt inn i styret uten å være forespurt på forhånd og uten å ha
sagt seg villig til å ta på seg vervet
8. Valgkomiteen sitt framlegg til styre bør, sammen med andre innkomne
forslag, sendes til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet
9. Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent i beretningsåret.
Medlemmer som ikke stiller på årsmøtet, kan avgi forhåndsstemme.
§6 Lokallag
1. Lokallagenes vedtekter må ikke være i strid med formålsparagrafen til NOF
§7 Årsmøte
1. Årsmøtet er avdelingens øverste myndighet
2. Styret kaller inn årsmøtet med minst fire ukers skriftlig varsel til lokallagene.
Årsmelding og regnskap sendes lokallagene senest 10 dager før årsmøtet
3. Faste poster på årsmøtet er:
1. Valg av dirigent, referent og tellekorps
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Årsmelding fra styret og regnskap
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4. Årsmelding fra komiteer og utvalg
5. Fastsetting av lokalt tillegg
6. Innkomne saker
4. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret, minst 1/3 av
enkeltmedlemmene eller minst to av lokallagene ønsker det.
5. Årsmøtevedtak fattes med simpelt flertall
6. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet
§8 Økonomi
1. NOF avdeling Troms fører nøyaktig regnskap
2. Avdelingen kan utgi tidsskriftet Fugler i Troms, samt finansiere aktivitet i regi
av fylkesavdelingen.
3. Alle midler som blir søkt av avdelingen direkte, blir disponert av denne.
4. Midler kan tildeles lokallagene etter søknad
§9 Publikasjoner
Avdelingen gir ut publikasjoner i den grad tilgjengelige ressurser tillater det.
§10 Vedtektsendringer
1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte
stemmene
2. Forslag til endring av vedtektene skal kunngjøres sammen med
årsmøteinnkallingen
§11 Oppløsning
1. Oppløsing av fylkesavdelingen kan skje bare dersom slikt forslag får minst 2/3
flertall på 2 – to – etter hverandre følgende, ordinære årsmøter
2. Ved eventuell oppløsning tilfaller avdelingens aktiva Norsk Ornitologisk
Forening.
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