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Årsmøtet var denne gang lagt til 
Olavsskolen på Finnås på Bømlo. Vi har 
nok aldri vært bedre innkvartert på noen 
av NOF-Hordalands årsmøter. Siden vi 
ikke var så mange fikk vi alle hver vår lille 
”leilighet” med alle fasiliteter.
Dessverre klarte noen å plassere 
nestlederens bryllup i årsmøtehelgen – 
eller omvendt.... Nytt styremedlem, Arild, 
var bryllupsgjest og når også sekretæren, 
som var på valg som ny leder, ble beordret 
til Spania i jobbsammenheng ble det et noe 
redusert styre som møtte opp. Men vi var 
vedtaksdyktige, så det gikk greitt.
Lørdagen ble det tidlig tur ut for å se om det 
var noen trekkaktivitet utenfor Hisjo. Det 

var det absolutt ikke, noen få havsuler var 
det eneste som varmet. Den ene for øvrig 
like over hodene våre. Det ble så leit etter 
nyankomne trekkfugler på flere steder med 
Odd Hallaråker og Lars Økland som lokale 
guider. Et fint syn av en dvergfalk og en 
bergand var høydepunktene på rundturen.
Vi hadde en lunsjpause hjemme hos Odd, 
der det ble disket opp med sjokoladekake, 
vafler og drikke. En luksus som samtlige 
satte umåtelig pris på. Ved ankomst hadde 
tre havørner en flyoppvisning like over 
huset til Odd.
Lørdag kveld var lokalbefolkningen 
invitert gjennom pressen til naturfilm ved 
Odd Hallaråker. Vi var 17 personer som 
fikk sett en kjempefin og variert fugle- 
og naturfilm fra Bømlo. 6-7 personer var 
ikke medlemmer i NOF og fikk presset 
på seg noen hefter og god reklame for 
foreningen. 
Etter møtet avholdt vi årsmøtet i 
fellesrommet oppe i annekset der vi 
overnattet. Vi fikk et hyggelig møte med 
gamle kjente og fikk også plassert noen 
ansikter på kjente navn.  

Årsmøtehelgen 2007

Øverst, to av 
de tre leikende 
havørnene 
over huset til 
Odd.
Til venstre tar 
Svendsen som 
vanlig hardt 
i, og Odd er 
skeptisk.
Foto: 
Rune Voie.
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Vaflefest. Fra venstre Odd Hallaråker, Tore Svendsen, Ingvar Måge, gunnar Kjeilen oh 
Frank H Pedersen. Under er vertskapet samlet, datter Lene med kattunge, fru Judith, pus 
og Odd. Foto: Rune Voie.
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Årsmøtet ble avholdt på Olavskolen, Bømlo 
kommune 21.04.2007. 10 stk møtte.
 
1. Konstituering 
Ingvar Måge ble valgt til møteleder og 
Tore Svendsen ble valgt til referent.
Innkallingen ble godkjent.

2. Protokoll
Referatet fra sist årsmøte, som er publisert 
i Fuglar i Hordaland nr 2 2006, godkjent 
uten merknader. 

3. Årsberetning 
Årsberetning fra styret ble opplest. 
Vedtatt.

4. Regnskap
Årsregnskapet viser et bokført underskudd 
på kr 4568.56. Kassabeholdning per 
31.12.06: kr 84273.18.  Godkjent.
Merknader fra årsmøte: Det nye styret får 
i oppdrag å se på evnt. bankskifte for å 
redusere gebyrene.

5. Innkomne forslag: 
Ingen

6 Kontingent 
Styret forslår uendret kontingent. Vedtatt.

7. Valg:   
Leder:        Michael Fredriksen    ny
Nestleder:  FrodeFalkenberg        gjenvalg
Sekretær:   Ingvar Måge              ny
Kasserer:    Gunnar Kjeilen          gjenvalg
Styremedlem: Odd Hallaråker      gjenvalg
Styremedlem:  Arild Breistøl        ny
Redaktør:         Rune Voie             gjenvalg
Varamedlem:   Tore Svendsen      gjenvalg
 
Revisor:   Frank Helen Pedersen  gjenvalg
Valgkomite:  Geir Jensen       ikke på valg
                     Solfrid Kvam    ikke på valg
                     Peter Mallison      ny
 
Landstyrerepresentant:  Det nye styret 
får fullmakt til å utvelge denne og 
varamedlem.
 
Rune Voie takket Ingvar Måge for vel utført 
innsats i hans ni år lange funksjonstid som 
leder.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2007

Ingvar, Odd og 
Steffen Roth under 
årsmøtet.


