
Norsk Ornitologisk Forenings avd. Troms 
årsmøte 2021 
 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Troms innkaller herved til årsmøte tirsdag 2. november 
2021. Møtet blir holdt mellom kl. 19.00–21.30 på Tromsø museum i Tromsø (møterom 
Rotunden). Medlemmer som for beretningsåret har betalt kontingent til NOF avd. Troms har 
stemmerett på årsmøtet. Siden det ikke har vært avholdt ordinært årsmøte i NOF avd. Troms 
siden 2019 er det NOF sentralt som kaller inn til dette møtet. 

 
SAKSLISTE: 
 
1) Åpning ved NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken 
2) Valg av dirigent, referent og tellekorps. 
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden. 
4) Årsmelding fra styret og regnskap 
5) Årsmelding fra komiteer og utvalg 
6) Fastsetting av lokalt tillegg 
7) Innkomne saker 
8) Valg av styre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Årsmelding fra styret og regnskap  
Legges ut når det foreligger 
 
Sak 5) Årsmelding fra komiteer og utvalg 
Legges ut når det foreligger 
 
Sak 6) Fastsettelse av lokalt tillegg 
Det foreslås at lokalt tillegg i kontingent for 2022 forblir uendret på kr. 150. 
 
Sak 7) Innkomne saker 
 
Sak 7.1 
§ 3.1 foreslås endret fra "Avdelingens styre består av leder, kasserer og en representant fra 
hvert lokallagsstyre. Det skal velges to varamedlemmer og en revisor." til et av disse to 
alternativene: 
 
Alt 1: "Avdelingens styre består av leder, kasserer, tre styremedlemmer og en representant 
fra hvert lokallagsstyre. Det skal velges en revisor." 
 
Alt 2: "Avdelingens styre består av leder, kasserer og fem styremedlemmer. Det skal velges 
en revisor." 



 
Bakgrunnen for forslaget er at det trengs et styre bestående av flere personer for å holde 
aktiviteten oppe i fylkesavdelingen, og det må være helt klart hvem disse personene er. 
Forslaget innebærer at man erstatter dagens to varamedlemmer med tre styremedlemmer i 
vedtektene. Ordningen med varamedlemmer utgår dermed. Videre legger alternativ 1 opp 
til at ordningen med en representant fra hvert lokallagsstyre videreføres. Alternativ 2 legger 
opp til at dette strykes, og at det i stedet velges inn to personer direkte. Fordelen med 
alternativ 2 er at det aldri vil oppstå tvil om hvem som er med i styret. Det bør selvfølgelig 
fortsatt være representanter fra lokallag med i fylkesstyret, men disse kan velges inn direkte. 
 
§ 3.2. foreslås endret fra «Styret har ansvar for lagets drift i perioden mellom årsmøtene» til 
«Styret har ansvar for lagets drift i perioden mellom årsmøtene. Styreleder og kasserer har i 
fellesskap signaturrett.» 
 
Bakgrunnen for forslaget er at det er behov for å kunne signere på en festekontrakt med 
Statskog i forbindelse med Dividalen Fuglestasjon. Da må det presiseres hvem som har 
signaturrett på vegne av foreningen. 
 
§ 3.3 Ordene «eller varamedlemmer» foreslås strøket i denne paragraf som følge av endring 
i § 3.1. 
Ny §3.3 foreslås som følger: «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 
er til stede. 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.» 
 
Sak 8) Valg av styre og valgkomité 
Valgkomiteens innstilling gjennomgås og valg gjennomføres. 


