Veien videre – fylkesavdeling
og lokallag
Reidar Hindrum

Aktiviteter og rekruttering. Oppsummering og
refleksjon rundt lørdagens presentasjoner og
innspill.
• Jobbe for at nasjonale lover og internasjonale forpliktelser følges opp
• Innflytelse på politiske miljøer og offentlig forvaltning
• Bevaring av IBA områder
• Bevare og restaurere leveområder for fugl
• God kunnskap om fuglers forekomst og biologi (bl.a. rapportering i
Artsobs)
• Aktiviteter: medlemsmøter, kurs og turer – gjerne i samarbeid med
andre aktører
• NOF Trøndelag bør ha en pressetalsmann

Lokallag i Trøndelag
1. Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan,
Osen og Leksvik
2. Hemne lokallag dekker primært Hemne kommune
3. Hitra-Frøya lokallag har ansvar for kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og
Agdenes
4. Innherred lokallag (Verdal og Levanger lokallag) dekker kommunene
Verdal, Levanger, Frosta, Inderøy, Steinkjer og Snåsa
5. Namdal lokallag dekker kommunene Namsos, Grong, Overhalla, Røyrvik,
Fosnes, Nærøy, Høylandet, Namdalseid, Flatanger, Leka, Namsskogan og
Vikna
6. Orkla lokallag dekker kommunene Orkdal, Meldal og Rennebu
7. Røros lokallag dekker kommunene Røros og Holtålen
8. Stjørdal lokallag dekker kommunene Stjørdal og Meråker
9. Trondheim lokallag dekker Trondheim kommune samt de nærliggende
kommunene Skaun, Melhus, Selbu og Malvik

Forventninger, samspill og rolleavklaringer
mellom fylkeslaget og lokallagene

§ 3.2 Styret (i NOF Trøndelag)
§ 3.2.2 Styret bør bestå av medlemmer fra lokallagene

§ 7. Organisasjonsform
7.1. Lokallag: På bakgrunn av geografisk tilhørighet kan grupper av medlemmer slutte seg
sammen i lokallag med eget styre og egen økonomi. Navngivning for lokallag følger
av hovedforeningens vedtekter.
7.1.1 Vedtektene til lokallag skal ikke stå i strid med hovedforeningens eller
fylkesavdelingens vedtekter, og skal godkjennes av fylkesavdelingens styre. Lokallag
må levere skriftlig årsberetning og regnskap innen 2 uker etter avholdt årsmøte i
lokallaget og ikke senere enn 1 uke før fylkesavdelingens årsmøte.
7.2. Fuglestasjoner: På bakgrunn av felles interesse for et område eller en aktivitet kan
grupper av medlemmer slutte seg sammen og danne en fugle- eller ringmerkestasjon
med eget styre eller bestyrer og egen økonomi.
7.2.1 Vedtektene for fuglestasjoner må ikke stå i strid med hovedforeningens eller
fylkesavdelingens vedtekter, og skal godkjennes av fylkesavdelingens styre.
Fuglestasjoner må levere skriftlig årsberetning og regnskap til fylkesavdelingen innen
1 uke før fylkesavdelingens årsmøte.

