
Årsmøteforslag angående muligheten for å kunne bruke et enhetlig, lokalt 
navn på fylkesavdelinger og lokallag i BirdLife Norge.  

-innsendt av Aust-Agder-avdelingen – en underavdeling av BirdLife Norge 

Styret i Aust-Agder aksepterer at hovedforeningen har endret navnet til BirdLife 
Norge. Selv om initiativet til navnebyttet i sin helhet kom ovenfra i organisasjonen, 
har vi ikke greid å registrere noen samlet, stor motstand på lokalt nivå, selv om en del 
mindre og mellomstore fylkesavdelinger signaliserte tydelig at de var imot og noen 
fortsatt er det. I samarbeidsprosjekter internasjonalt og i kontakt med 
regjeringsapparat og storting kan kanskje navnet også være gunstig.    

At de lokale foreningsnavnene også skulle følge med i dragsuget i navneprosessen 
har imidlertid ikke vært underlagt noen stor diskusjon eller analyse i foreningen. I 
argumentasjonen for navneskiftet ble det vektlagt at vi måtte følge de andre nordiske 
landene og den øvrige «fugleverdenen» som hadde eller var i prosess med å endre 
sine navn. Hva navneendringen ville bety for fylkesavdelinger og lokallag var i liten 
grad framme i diskusjonen. Foreningens navneskifte har imidlertid ført til at BirdLife 
Norge har gjennomført en av de mest radikale navneendringene i Europa. Eksempel-
vis har lokale foreninger i våre naboland beholdt sine lokale navn og logoer.  

Fra vårt ståsted lokalt har vi ikke noe forhold til BirdLife-navnet, våre 
samarbeidspartnere og andre lokale aktører vi jobber opp mot i ulike saker har ikke 
noe forhold til BirdLife-navnet og de fleste av våre medlemmer har ikke noe forhold til 
BirdLife-navnet. For oss handler det blant annet om identitet og gjenkjennbarhet. 
Identitet er viktig blant annet for motivasjonen til tillitsvalgte på lokalt nivå. Og nå 
risikerer vi igjen fremmedgjøring på grunn av navnet.   

Etter en undersøkelse internt i vår egen medlemsmasse foreslår vi et 
navnekompromiss for lokale foreninger forankret i denne, der vi styrer unna kritikken 
som har vært mot det tidligere foreningsnavnet som inneholdt begrepet 
«ornitologisk» og hvordan det kunne påvirke rekrutteringen til foreningen. Ved å gi 
mulighet til å tillate lokale navn kun på formen «Fugleforeningen i Aust-Agder» 
(fylkesavdeling) og «Setesdal fugleforening» (lokallag) så får man et forståelig, lokalt 
forankret navn som blir enhetlig for lokale foreninger i hele Norge. Ved å knytte dette 
opp mot BirdLife-navnet i offisielle sammenhenger (se vedtektsendringsforslaget) så 
ivaretas også den helhetlige organisasjonstankegangen. 

Noen vil kanskje mene at dette er en omkamp i en navnedebatt som har foregått i 
foreningen i lang tid og som også var oppe på årsmøtet i 2022. Vi vil da minne om at 
diskusjonen den gang i hovedsak dreide seg om navnet på hovedforeningen og lite 
om konsekvensene av navnebyttet på lokalt nivå. Dessuten hadde nye tillitsvalgte i 
2022 i liten grad mulighet til å påvirke årsmøteforslag dette året grunnet tidsfristen for 
innsending av årsmøtesaker 15.01.  

Styret i Aust-Agderavdelingen  

Jan Helge Kjøstvedt (leder), Tore G. Andersen, Thomas Gruer, Arne Heggland, Knut 
Olav Raen, Hege Ødegård 



Med bakgrunn i denne argumentasjonen foreslår styret i Aust-Agderavdelingen følgende 
vedtektsendringer i foreningens § 7 som omhandler foreningens organisasjonsform: 

§7.  (Endringsforslag (tillegg) markert med understreket tekst.  

Organisasjonsform BirdLife Norge bygger på følgende prinsipp og har følgende regler for navnsetting 
på fylkesavdelinger, lokallag og fuglestasjoner:  

7.1. Landsomfattende hovedforening. Navn: BirdLife Norge.  

7.2. Fylkesvise avdelinger. Navn: BirdLife Norge avdeling .......... Fylkesavdelinger står også fritt til å 
bruke navnet på formen Fugleforeningen i ……….., men i offisielle sammenhenger (i tidsskrifter, 
referater, brev og brosjyrer og på digitale plattformer skal undertittelen «-en underavdeling av 
BirdLife Norge» alltid ledsage navnet på fylkesavdelingen. 

På den stiplede plassen skal det settes inn navnet på det fylket avdelingen skal omfatte.  

(a) Fylkesavdelingen skal være tilsluttet hovedforeningen.  

(b) Vedtektene for fylkesavdelingen må ikke stå i strid med hovedforeningens. Fylkesavdelingens 
vedtekter skal godkjennes av sentralstyret i hovedforeningen, og endringer i vedtektene medfører at 
disse skal sendes inn på nytt.  

7.3. Lokallag. Navn: BirdLife Norge .......... lokallag. Lokallag står også fritt til å bruke navnet på formen 
………… fugleforening, men i offisielle sammenhenger (i tidsskrifter, referater, brev og brosjyrer og på 
digitale plattformer skal undertittelen «-et lokallag under BirdLife Norge» alltid ledsage navnet på 
lokallaget. 

På den stiplede plassen skal det settes inn navn som angir hvilket distrikt lokallaget skal omfatte.  

(a) Lokallagene skal være tilsluttet fylkesavdelingen. I fylker hvor det ikke er dannet fylkesavdeling, 
kan lokallag være direkte tilsluttet hovedforeningen inntil fylkesavdeling blir opprettet.  

(b) Opprettes det 2 eller flere lokallag innen et fylke, betraktes grunnlaget for fylkesavdeling å være 
til stede, og den bør da søkes opprettet.  

(c) Vedtektene for lokallagene må ikke stå i strid med hovedforeningens eller fylkesavdelingens 
vedtekter, og skal godkjennes av styret i fylkesavdelingen.  

7.4. Fuglestasjoner. OSV. Øvrige deler av §7 berøres ikke av forslaget. 


