
Forslag om endringer i vedtektene om navn på fylkesavdelinger og 
lokallag 
Med henvisning til forslag fra fylkesavdelingen i Aust-Agder foreslår vi fra Rogaland 
et justert forslag. Vi er enige i forslaget fra Aust-Agder om at det må være opp til 
fylkesavdelinger og lokallag å velge navn, men mener denne valgmuligheten må 
kunne gå lenger enn å velge mellom BirdLife Norge avdeling/lokallag et eller noe 
med Fugleforeningen. Det må slik vi ser det være mulig å velge noe med 
«ornitologisk», NOF eller noe annet dersom det oppfattes som mer naturlig ut fra 
historie, identitet, dialekt eller annet. En slik frihet til å kunne velge navnsetting på 
fylkesavdelinger og lokallag vil være i samsvar med slik dette praktiseres i mange av 
de øvrige partnerorganisasjonene til BirdLife International, enten de nasjonale 
foreningene har tatt i bruk BirdLife navnet eller ikke. I Sverige heter eksempelvis alle 
de regionale foreningene noe med ornitologisk forening, og i Sveits (hvor det er over 
400 lokale foreninger) brukes et stort mangfold av navn på de lokale foreningene. 

Vi mener det må være en demokratisk rett for en fylkesavdeling eller lokallag å kunne 
velge det som vurderes å passe best i det aktuelle området. Det viktigste er 
aktivitetene og at navnet ikke virker demotiverende i forhold til tilhørigheten til 
foreningen og interessen for fugl, og innsatsen for å framskaffe kunnskap og verne 
om fuglelivet. Hvis det i alle fall i offisielle sammenhenger i tillegg står at 
fylkesavdelingen eller lokallaget er tilknyttet BirdLife Norge, så må det slik vi ser det 
være tilstrekkelig for å vise at de er en del av samme familie/samme nasjonale 
forening. Vi foreslår at det i punkt 7.2 (a) og 7.3 (a) gjøres endringer slik at teksten 
blir den samme som den er for fuglestasjoner (punkt 7.4). Når det gjelder logo, så er 
det ikke regulert i vedtektene, men vi mener at det som for navnsettingen må være 
tilsvarende valgfrihet til å bruke egne tradisjonelle logoer, men gjerne sammen med 
logoen for BirdLife. 

 

Dette innebærer at vi foreslår følgende endringer i foreningens vedtekter: 

Punkt 7.2 a endres til følgende: 
Fylkesvise avdelinger.  
(a) Fylkesavdelinger står fritt til å velge egen navnsetting, men det skal fremgå av 
navnet eller undertittelen til navnet at de er tilknyttet BirdLife Norge 

Punkt 7.3 a endres til følgende: 
Lokallag.  
(a) Lokallagene står fritt til å velge egen navnsetting, men det skal fremgå av navnet 
eller undertittelen til navnet at de er tilknyttet BirdLife Norge. Et lokallaget skal være 
tilsluttet fylkesavdelingen i det aktuelle fylket.  


