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SAMORDNA, SENTRAL KONTINGENT I NOF 
Løsningsforslag til høring i organisasjonen 
 

Utviklingen av NOF fra en landsomfattende enhet da foreningen ble etablert 1956-1957, via 

lokalavdelinger til den tredelte strukturen vi har hatt gjennom årrekker, med hovedforening, 

fylkesavdelinger og lokallag, har over tid ført til en uryddig medlemskapsstruktur som har 

vanskeliggjort oversikt over så vel antall som kategori av forskjellige medlemmer. Det har 

ikke vært enhetlig og gjennomløpende medlemskap slik vi kjenner fra de fleste andre 

velorganiserte foreninger av tilsvarende struktur. En rekke ganger har det vært tatt opp forslag 

om et enhetlig og gjennomløpende medlemskap slik at det til enhver tid er god oversikt over 

antall og hvem som er medlemmer i organisasjonen. Alle tidligere forsøk på slik samordning 

har vært mislykket. 

 

I 2008 kom spørsmålet igjen på banen, da med utgangspunkt i stor medlemsøkning og et stort 

spekter av tilknytningsformer til NOF både sentralt og utover i avdelingene. Høsten 2008 var 

dette oppe som tema i det daværende landsstyret, sammensatt av representanter fra samtlige 

fylkesavdelinger, og det var bred enighet om at tiden nå var inne for å rydde opp i 

medlemskapsstrukturene i NOF. Dette førte fram til en landsmøtesak i 2009, der landsmøtet 

vedtok at sentralstyret skulle nedsette et utvalg til å gå gjennom organisasjonsstrukturen i 

NOF, med førsteprioritet å komme med forslag til et samordnet og enhetlig, gjennomløpende 

medlemskap med sikte på at sentralleddet skulle få ansvar for et oppdatert og totalt 

medlemskapsregister.  

 

Utvalget fikk navnet organisasjonsutvalget (OU) og ble nedsatt av sentralstyret på møte den 

9. mai 2009. Mandatet var å gjennomgå NOFs organisasjonsstruktur med hovedprioritet å 

komme fram til et samordnet, enhetlig medlemskap basert på sentral kontingentinnkreving. 

Av landsmøtet 2009 var det forventet at et konkret forslag ble lagt fram på årsmøtet 2010. 

Utvalget fikk en funksjonstid på inntil to år. På årsmøtet 2010 ble det lagt fram et forslag til 

vedtak om samordnet medlemskap og kontingentstruktur. Det ble gjort prinsippvedtak om at 

foreningen skulle få samordnet medlemskap med sentral kontingentinnkreving, mens 

grunnlaget for å gjøre vedtak om kontingentform ble av årsmøtet vurdert som utilstrekkelig. 

OU fikk derfor i oppgave å finne fram til et løsningsforslag på kontingentutforming som 

kunne legges fram for vedtak på årsmøtet 2011. 

 

OU har siden arbeidet med et slikt forslag og overleverte den 1. november 2010 en rapport 

med en vurdering av organisasjonsstruktur i NOF, dette sett i sammenheng med medlemskap 

og identitet, og endelig med forslag til hvordan et framtidig medlemskap bør defineres, hvilke  
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krav som bør stilles, og hvilken kontingentstruktur som bør ligge til grunn for medlemskap. 

Rapporten, med forslag om endret kontingentstruktur og vurdering av nåværende og framtidig 

strategi for organisering av aktivitet i NOF, legges med dette fram for organisasjonen til 

høring. Spørsmålet om samordnet kontingent og enhetlig medlemskap er allerede vedtatt 

(årsmøtet 2010). Høringstema er derfor avgrenset til kontingentform og – størrelse. I 

rapporten er dette beskrevet på sidene 5-7 og 14-16, og det er disse sidene som er 

beslutningsrelevante i forhold til årsmøtesaken, mens rapporten for øvrig omtaler oppgaver og 

strategier som i høyeste grad er relevante og viktige for medlemmene og foreningsaktiviteten, 

men som ikke er gjenstand for høring og vedtak i denne omgang. 

 

Det er viktig at hele organisasjonen engasjerer seg i høringen og vurderer forslaget som 

legges fram, om dette samsvarer med hvordan fylkesavdelinger, lokallag og ikke minst 

enkeltmedlemmer oppfatter medlemskap og krav til medlemskap, valgfrihet i forhold til 

medlemskap og tilbud, og når det gjelder prisen på medlemskap i forhold til medlemmenes 

ønsker og det grunnlag fylkesavdelinger og lokallag finner ønskelig/nødvendig for å kunne 

drive organisert aktivitet. 

 

Det er viktig å presisere at sentralstyret ikke har realitetsvurdert forslaget eller på noen måte 

tatt stilling til det. Høringen skal være en reell, og det er avgjørende viktig med synspunkter 

fra hele organisasjonen og hvilke prinsipper som skal legges til grunn for beslutning. 

Sentralstyret vil føle seg forpliktet til å finne fram til de fellesnevnerne som framgår av 

høringssvarene, og på bakgrunn av dette og det dokumentet som her sendes til høring, har 

sentralstyret ansvar for å finne fram til et endelig forslag til medlemskontingent, evt. med valg 

mellom ulike alternativer. Disse skal på nytt legges fram for organisasjonen i form av forslag 

til vedtak i årsmøtesak. Dette innebærer en avsluttende høring med frist på seks uker, fastsatt 

av NOFs vedtekter i samsvar med innkallingsfrist til årsmøtet. Dette er en endelig høring der 

alle ledd i organisasjonen på nytt kan komme med innspill som til sist inkluderes i 

saksbehandlingen på årsmøtet 2011. 

 

Saken er meget viktig for NOF som organisasjon, først som en forenkling av medlemskap og 

medlemsoversikt og for å skape enhet innad i foreningen. Dernest for å kunne rasjonalisere 

drift og aktivitet utover i distriktene og blant medlemmene, og på sentralleddet. Men det er 

også nødvendig i forhold til myndigheter og samarbeidspartnere bl.a. for organisasjonsstøtte 

og for å kunne få en mer slagkraftig organisasjon i en naturvernpolitisk sammenheng. 

 

Ideelt sett burde denne første høringen hatt et bedre tidsrom, men situasjonen nå tillater ikke 

det. Denne første høringen blir derfor på 5 – fem – uker, med frist fram til 9. desember. 

Prosessen videre omfatter en gjennomgang og oppsummering av høringsuttalelsene i et 

samarbeid i første omgang mellom sekretariat og sentralstyret, med der en løpende kontakt 

med fylkesavdelingene vil være naturlig og nødvendig for at et endelig forslag kan få en 

grunnfestet forankring i organisasjonen som sådan. Denne delen av prosessen må være 

gjennomført innen utgangen av januar 2011. Resultatet skal legges fram for sentralstyret i det 

styremøtet som skal godkjenne saksliste for årsmøtet og tilhørende saksdokumenter med 

forslag til vedtak. Styremøtet er fastsatt til 5.-6. februar. Ut fra styrets gjennomgang av 

årsmøtesakene blir så saksdokumenter klargjort for utsending av sekretariatet og skal være 

tilgjengelig for hele organisasjonen seinest 19. februar. Årsmøtet er fastlagt til 2. april 2010.  

 

Sentralstyret vil med dette innstendig be om at hele organisasjonen helhjertet går inn i denne 

høringsprosessen. Styret ser det som helt avgjørende at det kommende årsmøte finner fram til 

og vedtar en samordnet kontingentstruktur. Men like avgjørende er det etter styrets oppfatning 

at en slik ordning har bred forankring i alle organisasjonens ledd, medlemmer, lokallag og 

avdelinger. Styret finner det også naturlig å minne om at en kontingentstruktur må være  

  



forankret i foreningens formålsparagraf, der det står at NOF skal være et bindeledd mellom 

alle fugleinteresserte i landet. Siktemålet på dette punktet er således vedtektsfestet til å ha en 

lav terskel for medlemskap i vår forening. 

 

Høringssvar må sendes på e-post til NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken 

(kjetil@birdlife.no) eller i brev til NOF-kontoret. 

 

Lykke til med gjennomgang og innspill. 

 

For NOFs sentralstyre    

 

 

  
 ___________________________ 

 Alv Ottar Folkestad, leder 
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