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BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF er BirdLife i Norge 
 

 
Referat fra årsmøte i Norsk Ornitologisk Forening ved Værnes, Stjørdal 9. oktober 2021 
 
 
Sted: Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal, Trøndelag 
Tidsrom: Lørdag 9. oktober 2021 fra kl. 09.15 til kl. 13.10. 
Dirigent: Thomas Kvalnes 
Referenter: Magne Myklebust og Morten Ree 
Tellekorps: Torjus Haukvik, Ivar Ruud Eide og Øystein Varpe 
Antall stemmeberettigede: 44 delegater med 52 stemmer 
Antall årsmøtedeltakere: 52 
 
Sak 1) Åpning av årsmøtet 
Årsmøtet ble åpnet ved styreleder Michael Fredriksen. 
 
Sak 2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps 
Thomas Kvalnes ble valgt som dirigent. Magne Myklebust og Morten Ree ble valgt som referenter. 
Torjus Haukvik, Ivar Ruud Eide og Øystein Varpe ble valgt som tellekorps. 
 
Sak 3) Godkjenning av årsmøteinnkalling 
Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2020 
Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken gikk gjennom hovedpunkter i årsmeldingen. Årsoppgjøret viser 
et overskudd på kr. 588 390. Overskuddet foreslås tatt inn i disposisjonsfondet.  
Vedtak: Sentralstyrets forslag til årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Steinar Eldøy (NOF avd. Rogaland): «Foreningens overskudd for 2020 avsettes til 
aktiviteter og tiltak i regi av fylkesavdelinger og lokallag. Styret gis fullmakt til å finne en ordning for 
fordeling av midlene». Det ble ikke votert over forslaget, da sentralstyrets forslag alt var godkjent. 
 
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner  
«Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2019–2024» ble enstemmig vedtatt videreført. 
 
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for det neste året  
Sentralstyret hadde foreslått følgende kontingent 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. 
Vedtak: Sentralstyrets forslag til kontingent for det neste året ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité 
Valgkomitéen har bestått av: Thomas Kvalnes (leder), Martha Elisabeth Storstein Årsnes, Atle Helge 
Qvale og Per Jan Hagevik. Valgkomiteens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg» og 
av sentralstyrets instruks i vedtak i SST-28-14a (20.09.2014). 
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Valg av sentralstyre 
På valg i 2021 er Eli Maria Stenklev (NOF avd. Hedmark) og Per Christian Stensland (NOF avd. Oslo 
og Akershus). De ønsker ikke å stille til gjenvalg.  
 
Nye foreslåtte kandidater til sentralstyret var Reidar Hindrum (NOF avd. Trøndelag), Trond Øigarden 
(NOF avd. Vest-Agder), Lars Petter Marthinsen (NOF avd. Oslo og Akershus) og Oddvin Lund (NOF 
avd. Oslo og Akershus).  
 
Valgkomiteens innstilling var: 
 
• Styremedlem: Reidar Hindrum – velges for en periode på tre år. 
• Styremedlem: Trond Øigarden – velges for en periode på tre år. 
Det ble skriftlig votering for valg av to styremedlemmer. Tellekorpsets opptelling var: 
 
Reidar Hindrum: 41 stemmer. 
Trond Øigarden: 43 stemmer. 
Lars Petter Marthinsen: 7 stemmer. 
Oddvin Lund: 12 stemmer. 
Blanke stemmer: 1 
 
Vedtak: Reidar Hindrum og Trond Øigarden er valgt til styremedlemmer for tre år. 
 
Etter dette er styrets sammensetning som følger: 
Leder: Michael Fredriksen (på valg i 2022). Styremedlemmer: Dag Gjerstad (på valg i 2022), Anne 
Sørensen (på valg i 2022), Thorbjørn Aakre (på valg i 2023), Merete Wiken Dees (på valg i 2023), 
Reidar Hindrum (på valg i 2024) og Trond Øigarden (på valg i 2024). 
 
Valg av valgkomité 
Atle Helge Qvale går ut etter fire år. Valgkomitéen innstiller Petter Robert Osbak fra NOF avd. Oslo 
og Akershus som nytt medlem av valgkomiteen for fire år.  
 
Vedtak: Petter Robert Osbak ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen for fire år. 
 
Etter dette er valgkomiteens sammensetning som følger Martha Elisabeth Storstein Årsnes (på valg i 
2022), Thomas Kvalnes (på valg i 2023), Per Jan Hagevik (på valg i 2024) og Petter Robert Osbak (på 
valg i 2025). 
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
 
8.1 Forslag om å endre organisasjonens navn til BirdLife Norge  
Navnesaken har nå vært på agendaen i organisasjonen i mange år. Den ble satt tydelig på dagsordenen i 
NOFs strategi for 2014–2019, og er videreført i strategien for 2019–2024. Sentralstyret vedtok i 
november 2016 at de ville foreslå for årsmøtet å endre organisasjonens navn til BirdLife Norge. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Norsk Ornitologisk Forening endrer navn til BirdLife Norge. Dette 
gjøres ved å vedta følgende vedtektsendring.   
§ 1 endres fra: «Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for fuglevern. 
Internasjonalt benyttes navnet BirdLife Norway.» til: «Foreningens navn er BirdLife Norge.». 
Dersom dette vedtas, vil navnet også endres alle steder det ellers står skrevet fullt ut eller i forkortet 
form i vedtektene. Dvs. i overskriften og flere steder i §§ 2, 3, 5 og 7. 
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Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 46 stemmer mot 5 stemmer. Det ble avgitt 1 blank 
stemme. 
 
 
8.2 Sak fra NOF avd. Rogaland og NOF avd. Troms  
Sentralstyret har mottatt en årsmøtesak fra Steinar Eldøy og Jann-Oskar Granheim som er fremmet på 
vegne av styrene i NOF avd. Rogaland og NOF avd. Troms. Det er et femsiders dokument som legges 
ved som et saksdokument. Forslaget heter: Forslag om at årsregnskap inkluderes i årsmeldingen, at det 
utarbeides en økonomiplan som legges fram for årsmøtet for godkjenning, og at det utarbeides klare 
retningslinjer for beslutningsprosesser og fullmakter i NOF sentralt.  
Det har følgende to forslag til vedtak: 
 
a) Årsmøtet instruerer sentralstyret til å innarbeide årsregnskapet som en del av den årsmeldingen som 
fremmes for godkjenning senest fra og med årsmøtet 2022, og til også å legge fram en økonomiplan 
for godkjenning senest for årsmøtet i 2022. Økonomiplanen skal inneholde årsbudsjett for samme år 
og minst det påfølgende år. 
b) Styret pålegges å oppdatere arbeidsinstruksen for sentralstyret, og sørge for at den er i tråd med 
foreningens vedtekter og det som ellers er god praksis i frivillige organisasjoner. I tillegg instrueres 
styret til å utarbeide forslag til et delegasjonsreglement som tydeliggjør hvilken beslutningsmyndighet 
som tilligger årsmøtet, hvilke beslutninger styret har fullmakt til å fatte, og hvilke beslutninger som 
kan fattes administrativt enten av generalsekretær eller andre i administrasjonen. 
Delegasjonsreglementet forutsettes framlagt for årsmøtet i 2022 for godkjenning. 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslagene fra NOF avd. Rogaland og NOF avd. Troms vedtas 
ikke. 
 
Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 46 stemmer mot 4 stemmer. Det ble avgitt 2 blanke 
stemmer. 
 
 
 
Referenter 
 

       
________________________                 ___________________________ 
Magne Myklebust                  Morten Ree 


