
   
 
BirdLife avd. Nordlands Årsmøte, Fornes, Andøy 28. mai 2022, 17.00-18.00  
 

Saksliste:  
 
Sak 1. Valg av dirigent og referent og to personer til å skrive under referatet.  
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
 
Sak 3. Årsmeldinger fra styret.  
Eget dokument.  
 
Sak 4. Regnskap og revisjonsmelding.  
Egne dokument.  
 
Sak 5. Valg av sted for neste års årsmøte/BirdLife Nordland-treff.  
Rulleringsliste videre etter planen er som følger:  
 
Bodø 2023  
Rana 2024  
Sør-Salten 2025  
Lofoten 2026 
Nesna 2027  
Vesterålen 2028  
Osv.  
 
Vi innstiller på at BirdLife Bodø lokallag står som arrangør av BirdLife Nordland-treff med 
Årsmøte i 2023.  
 
Sak 6. Valg  
Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i NOF avd. Nordland 19.6.2021.  
Leder Atle Ivar Olsen, Nesna LL. På valg i 2022  
Styremedlem Britta Wahl, Lofoten LL. På valg i 2022  
Styremedlem Thorbjørn Aakre, Bodø LL. På valg i 2023 
Styremedlem Aleksander L. Pedersen, Bodø LL, På valg i 2023 
Styremedlem Magnhild Johansen, Bodø På valg i 2022 
Revisor Eirik Røtnes, Rana LL. På valg i 2022. 
Valgkomite Steve Baines, på valg i 2022 
Valgkomite Marianne H. Skogsholm, Sør-Salten På valg 2023  
 
Styret er konstituert slik at Magnhild er nestleder og Thorbjørn er kasserer.  



   
 
Valgkomiteens forslag til valg på årsmøtet på Fornes, Andøy, 28.5.2022:  
Leder Thomas Johansen, for 1 år. (Se presentasjon under) 
Styremedlem Martin Eggen, Lofoten LL, for 2 år  
Styremedlem Marianne Hegge Skogsholm, Sør-Salten LL, for 2 år.  
 
Styremedlem Thorbjørn Aakre, Bodø LL, ikke på valg.  
Styremedlem Aleksander Lyngved Pedersen, Bodø LL, ikke på valg.  
 
Revisor Eirik Røtnes, Rana lokallag, for 1 år. 
 
Valgkomite  
Steve Baines vil ikke ta gjenvalg, og dersom Marianne blir valgt inn i styret trenger vi også en 
erstatter for henne.  
Forslag til vedtak: Det nye styret finner nye medlemmer til valgkomite. 
 
 
Valgkomiteen innstiller Thomas Johansen som kandidat til leder i BirdLife Norge, avd. Nordland. 
 

Navn: Thomas Johansen 
Bosted: Narvik 
Alder: 45 
 
Jeg har de siste 10-12 årene hatt et bredt nedslagsfelt for mitt engasjement, da særlig 
innenfor frivilligheten, organisasjonslivet og politikken. Den røde tråden har alltid vært å 
gjøre utgangspunktet bedre for de som kommer etter oss, om det har vært snakk om 
naturvern, eller rettigheter til barn og unge. Dette gjennom å holde medvirkning og gode 
demokratiske prinsipper høyt.  
Gjennom mange verv har jeg opparbeidet meg en solid kunnskap om forvaltningen, god 
organisasjonsskikk, og et nettverk som jeg mener kan komme BirdLife Nordland til gode.  
Jeg anser meg selv for å være av de klassiske naturvernerne. En som tør å stille spørsmål om 
kunnskapsgrunnlag og konsekvenser, uten at argumentasjonene skal havne i den ene eller 
andre grøften.  
 
Av ting jeg har vært med på kan jeg nevne NOU om fosterforeldres rettigheter, et utall av 
forarbeider til lovverk innenfor helse og oppvekst, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, 
Statens Helsetilsyn, og verv i politikken på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Jeg har også 
jobbet med rekrutering og oppbygging på lokalt nivå. 
Videre er jeg særlig opptatt av å ha integritet i det arbeidet jeg gjør. Det forutsetter helt klare 
grenseskiller mellom forskjellige roller og en god forståelse for den enhver tid "hatt en har på 
seg". 
 
Jeg jobber i dag i en ideell stiftelse som miljøterapeut. Har voksne barn, og en aktiv hverdag. 
Jeg kjenner nordlands-samfunnet godt, og har en allsidig yrkesbakgrunn som stekker seg fra 
prosessindustrien, via skole/barnehage til kommunal saksbehandling. Jeg er opptatt av 
bevaring av naturmangfoldet, kystkulturen, og har en forkjærlighet for nordlandsbåter og 



   
råseil. Min oppvekst fra både Tysfjord med gudenes ambolt - Stetind som nabo, og Meløy, 
med nærheten til kysten har helt klart formet mitt engasjement i voksen alder.  
 
Til slutt vil jeg si litt om mitt forhold til BirdLife. Jeg har, med et utenfor-blikk, opplevd BirdLife 
som en særdeles seriøs organisasjon, med et høyt faglig fokus. Den pedagogiske måten å få 
frem kunnskap om fugl og fuglevern til beslutningstakere på, mener jeg er et eksempel til 
etterfølgelse. Dette i kombinasjonen med stor aktivitet på grasrotnivå er en styrke som er 
helt unik i organisasjonslivet.   
 
Med kvitrende hilsen 
Thomas  

 

 
Sak 7. Fastsetting av kontingenter.  
 
Gjeldende satser er:  
Lokalt tillegg 100 kr.  
Organisasjoner/abonnement på Havørna 200 kr (bibliotek)  
 
Lokallagenes grunnkontingent til fylkeslaget 500 kr.  
 
Lokallagene mottar 50 kr. per hovedmedlem samt 75 kr for hvert familiemedlemskap, for 
medlemmer som er tilknyttet lokallaget.  
 
Styrets forslag:  
Lokalt tillegg økes til kr. 130 kr.  
Øvrige kontingenter endres ikke.  
 
Det lokale tillegget går i sin helhet til å dekke Havørna. De siste årene har Havørna kommet i 
farger og med flere sider, og kostnadene har økt til ca.125 kr per blad, så vi går med 
underskudd på bladet. Vi foreslår derfor en økning til 130 kr som skal dekke de reelle 
utgiftene. Dette vil gjelde fra neste år, 2023. 
 
 
Sak 8. Styret informerer om nytt navn og logo, samt bokprosjekt. 
 
Innkomne saker 
Ingen saker er meldt inn. 
 
Styret i NOF Nordland  
5.5.2022 


