
BirdLife Norge årsmøte 2023 
 
Sentralstyret i BirdLife Norge innkaller herved til årsmøte lørdag 29. april 2023. Møtet blir 
holdt kl. 09.15–13.30 på Sanner Hotell på Granavollen i Gran kommune i Innlandet. 
Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til BirdLife Norge, har møte-, tale- og 
forslagsrett på årsmøtet. Delegater som for møteåret har betalt kontingent til BirdLife 
Norge, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Fylkesavdelingen kan gi ett 
delegat fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer. Fylkesavdelinger og lokallag må 
ha hatt godkjent årsmøte foregående år eller samme år for å kunne stille med delegater på 
årsmøtet. 

 
SAKSLISTE: 
 
1) Åpning ved styreleder Anne Sørensen. 
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps på tre personer. 
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling. 
4) Godkjenning av BirdLife Norges årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2022. 
5) Godkjenning av langtidsplaner. 
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året. 
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen. 
8) Årsmøtesaker. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Godkjenning av BirdLife Norges årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2022 
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et ikke-revidert regnskap for 2022, er slik: 
 
Årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret 2022 

Fond / Årstall Status per 
1.1.2022 

Disposisjoner 2022 Status per 
31.12.2022 

Disposisjonsfond 13 413 490 348 719 13 762 209 
 
Årsmeldingen ligger vedlagt som et eget dokument. 
 
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner 
Strategien for perioden 2019–2024 ligger fast. Styret har ikke andre forslag til langtidsplaner. 
 
  



Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2024 
Sentralstyret foreslår følgende kontingentsatser for 2024: Grunnandel kr. 210 (nå kr. 180), 
tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 300 (nå kr. 270), tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 
130 (nå kr. 100), tidsskriftsandel for Fugleåret kr. 210 (nå kr. 180) og familiemedlemskap kr. 
120 (som før). Dette betyr at kontingenten foreslås økt. 
 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomiteen 
En presentasjon av valgkomiteens arbeid og innstilling er lagt ved som et eget dokument. 
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
Sentralstyret fremmer ingen egne saker i år. Følgende årsmøtesaker har kommet inn: 
 
8.1 Anmodning til Årsmøtet i Birdlife Norge 2023 om å fjerne punktene om katt fra 
foreningens prinsipprogram fra Vidar Selås og Olav Hjeljord 
Saksbeskrivelse: Det vises til et tre siders saksdokument som er vedlagt innkallingen. 
Forslag til vedtak: Punktene om katt i BirdLife Norges prinsipprogram fjernes. 
Kommentar fra sentralstyret: Foreningens gjeldende prinsipprogram ble vedtatt på årsmøtet 
i 2022. Utfordringene med frittgående og forvillede katter i Norge er godt dokumentert. 
Sentralstyret mener at punktene om katt i BirdLife Norges prinsipprogram er godt begrunnet, 
og at disse må beholdes i prinsipprogrammet. Dette er beskrevet i et eget dokument. 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Punktene om katt i BirdLife Norges prinsipprogram 
beholdes uendret. 
 
8.2 Sak fra BirdLife avd. Aust-Agder om å bedre tilgangen til opplysninger om foreningen 
på birdlife.no  
Saksbeskrivelse: Det vises til et eget saksdokument som er vedlagt innkallingen. 
Forslag til vedtak: På nettsiden www.birdlife.no må det under «Organisasjonen» og videre 
under «Om oss» være enkelt å finne klikkbare lenker som leder videre til PDF-dokumenter 
av foreningens 1) Oppdaterte vedtekter, 2) Sist vedtatte strategiplan, 3) Sist vedtatte 
prinsipprogram, 4) Sentralstyremøtereferater fra de siste ti år, 5) Årsmeldinger fra de siste ti 
år, 6) Årsoppgjørsdisposisjoner fra de siste ti år, 7) Årsmøtereferater fra de siste ti år. 
Kommentar fra Sentralstyret: Gjeldende vedtekter, strategi og prinsipprogram ligger 
allerede lett tilgjengelig på nettsiden på linken 
https://www.birdlife.no/organisasjonen/arsmotet.php. Man kan gjerne diskutere en annen 
link, men det er ikke en typisk årsmøtesak. Årsmeldinger, årsoppgjørsdisposisjoner og 
årsmøtereferater fra de siste ti år ligger også på nettsiden under hver enkelt nettsak med 
årsmøteinnkalling eller referat fra det aktuelle årsmøtet. Dette er også tilgjengelig for alle på 
internett, men ikke like samlet. Styremøtereferater ligger ikke på nettsiden da 
organisasjonen til nå ikke har ansett dette som ønskelig. Vedtektene angir at sentralstyret 
skal føre vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra styremøtene skal sendes til 
fylkesavdelinger og lokallag. Dette gjøres via e-post i etterkant av at referatene er ferdig 
godkjent av sentralstyret. Tidligere referater fra de siste ti år (og lenger tilbake), samt alle de 
andre dokumentene som etterspørres ligger dessuten samlet på foreningens 
fillagringssystem Egnyte. Dette er en tjeneste som alle fylkesavdelingene har gratis tilgang på 
via innlogging. Forslagsstiller er gjort oppmerksom på dette etter innsending av 
årsmøtesaken, men ville likevel fremme saken for årsmøtet. Sentralstyret mener at tilgangen 
til de etterspurte dokumentene i utgangspunktet er god nok, og at nøkkelen ligger i bedre 

https://www.birdlife.no/organisasjonen/arsmotet.php


dialog mellom fylkesavdelingen og sentralorganisasjonen, og mer erfaringsoverføring 
mellom tidligere og nye tillitsvalgte. 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslaget fra BirdLife avd. Aust-Agder om tilgangen til 
opplysninger på birdlife.no vedtas ikke. 
 
8.3 Sak fra BirdLife avd. Aust-Agder om muligheten for å kunne bruke et enhetlig, lokalt 
navn på fylkesavdelinger og lokallag i BirdLife Norge 
Saksbeskrivelse: Det vises til et eget saksdokument som er vedlagt innkallingen. Det foreslås 
vedtektsendringer som gir muligheten til å tillate lokale navn kun på formen 
«Fugleforeningen i Aust-Agder» (fylkesavdeling) og «Setesdal fugleforening» (lokallag) så 
man får 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 så ivaretas 
også den helhetlige organisasjonstankegangen. 
Forslag til vedtak: Det foreslås endringer i § 7.2 og 7.3. Endringsforslag (tillegg) er markert 
med understreket tekst. Øvrig tekst i § 7.2 og 7.3 foreslås ikke endret. 
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. 
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. 
Kommentar fra Sentralstyret: Navneendringen fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife 
Norge ble vedtatt med stort flertall på årsmøtet i 2021 etter en langvarig forutgående 
prosess. På årsmøtet i 2022 kom det forslag om å bytte tilbake til Norsk Ornitologisk 
Forening eller et annet norsk navn. Det var et stort flertall for å ikke vedta dette. Mye av 
hensikten med å bytte navn var at alle deler av organisasjonen skulle ha samme navn. Dette 
for å unngå forvirring og for å styrke egen merkevare på en helhetlig måte fra det lokale og 
regionale til det nasjonale og også internasjonale. For organisasjonen som helhet så har 
dette gått meget bra, og navnet BirdLife Norge begynner å bli innarbeidet. Vesentlige unntak 
er fylkene Aust-Agder og Rogaland som begge har fremmet forslag om andre navn til dette 
årsmøtet. Sentralstyret mener likevel ikke det er riktig å tillate en navnebruk som foreslått, 
og ønsker ikke å anbefale dette for årsmøtet. 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslaget fra BirdLife avd. Aust-Agder om navneendring 
vedtas ikke. 
 
8.4 Sak fra BirdLife avd. Rogaland om navnsetting av fylkesavdelinger og lokallag 
Saksbeskrivelse: Det vises til et eget saksdokument som er vedlagt innkallingen. Med 
henvisning til forslag fra fylkesavdelingen i Aust-Agder foreslår Rogaland et justert forslag. 
De 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 eller noe med Fugleforeningen. Det må slik de 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. 
Forslag til vedtak: Det foreslås endringer i §§ 7.2 og 7.3. 



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 lokallag skal være tilsluttet fylkesavdelingen i det aktuelle fylket. 
Kommentar fra Sentralstyret: Samme kommentar som under sak 8.3. 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslaget fra BirdLife avd. Rogaland om navneendring 
vedtas ikke. 
 
8.5 Sak fra BirdLife avd. Rogaland til vedtektsendringer – delegatordningen og årsmøtet 
Saksbeskrivelse: Det vises til et eget seks-siders saksdokument som er vedlagt innkallingen. 
Forslag til endringer i vedtektenes pkt. 3.1.4, 3.1.5 og 3.1.6 om årsmøtet. Følgende endringer 
i vedtektene foreslås (endringer markert med understreking): 
Forslag til vedtak:  
3.1.4. Utsendinger fra fylkesavdelinger og lokallag har stemmerett på årsmøtet. Hver 
utsending har en stemme.  

For å få stemmerett må utsendinger fra fylkesavdelinger og lokallag være medlem i og 
bosatt i det fylket de representerer, og ikke ha utestående skyldig kontingent. 

Antall utsendinger fastsettes på følgende måte:  

Alle fylkesavdelinger* kan stille med utsendinger med stemmerett, og antall utsendinger 
avhenger av medlemstall ved utgangen av året før årsmøtet: 
0-500 medlemmer: 2 utsendinger,  
501-1000 medlemmer: 3 utsendinger,  
1001-2000 medlemmer: 4 utsendinger,  
2001-3000 medlemmer: 5 utsendinger 
Over 3000 medlemmer: 6 utsendinger 
*Svalbard regnes ikke som fylke 

Fylkesavdelinger utpeker selv sine utsendinger, fortrinnsvis ved at de velges av de respektive 
årsmøtene eller eventuelt av styret. Minst ett styremedlem bør representere 
fylkesavdelingene, og ellers bør det tilstrebes at representasjonen fordeles mellom 
lokallagene. 

Sentralstyremedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet, [men har ikke 
stemmerett] eller [men har ikke stemmerett har ikke stemmerett ved behandling av 
årsberetning, årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner]. 

Generalsekretæren har rett og plikt til å møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men 
har ikke stemmerett. Andre ansatte kan også delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, 
men uten stemmerett. Ansatte kan ikke møte som utsendinger for fylkesavdelinger og 
lokallag.  



3.1.5. Fylkesavdelinger må ha gjennomført godkjent årsmøte foregående år eller samme år 
for at deres utsendinger skal ha stemmerett å kunne stille med delegater på årsmøtet.  

3.1.6. Faste poster på årsmøtet er:  
• Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 medlemmer.  
• Godkjenning av årsmøteinnkalling.  
• Godkjenning av årsmelding, årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for det   
  foregående året.  
• Godkjenning av arbeidsplaner og langtidsplaner.  
• Fastsettelse av kontingent.  
• Valg av sentralstyre 
 
Kommentar fra Sentralstyret: Sentralstyret er helt uenig med forslagsstillerne i deres 
oppfatning av situasjonen. Dagens delegatordning ble vedtatt på årsmøtet i 2017 etter en 
forutgående prosess og en omfattende debatt. Stemmetallene var 76 for forslaget og 9 imot. 
Forslagsstiller fra Rogaland var blant dem som stemte mot, og det foreliggende forslaget 
anses som en omkamp. Sentralstyret mener dagens delegatordning på en god og enkel måte 
sikrer at alle ledd i alle landsdeler er representert med stemmerett. Sentralstyret og 
sekretariatet bør gis reell innflytelse i organisasjonen for å synliggjøre den viktige rolle disse 
spiller i organisasjonen. Ansatte kan ikke ha forbud mot å påta seg verv i organisasjonen. 
Sentralstyret mener forslaget hvis det vedtas vil svekke organisasjonen, og vil på det 
sterkeste fraråde at det vedtas. 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Forslaget fra BirdLife avd. Rogaland til vedtektsendringer 
om delegatordningen og årsmøtet vedtas ikke. 
 


