
NOFs årsmøte 2010 
 
 
Sentralstyret i NOF innkaller herved til årsmøte lørdag 24. april 2010. Møtet blir holdt mellom kl. 
10.00-13.00 på Lista Flypark ved Borhaug på Lista i Farsund kommune. Medlemmer som for 
møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer 
som kun har betalt kontingent til fylkesavdeling, lokallag eller Fuglevennen, har møte- og talerett. 
Medlemmer som ikke kommer til årsmøte kan gi skriftlig forhåndsstemme på de kandidater som er 
på valg. Stemmeseddelen må være NOFs sekretariat i hende senest 7 dager før årsmøte.  
 
SAKSLISTE: 
 
1) Åpning ved styreleder Alv Ottar Folkestad. 
2) Valg av dirigent, to referenter og tellekorps. 
3) Godkjenning av årsmøteinnkalling. 
4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2009. 
5) Godkjenning av langtidsplaner 
6) Fastsettelse av kontingent for det neste året. 
7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen. 
8) Årsmøtesaker. 
9) Eventuelle resolusjoner. 
 
PRESENTASJON AV SAKENE: 
 
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2009.  
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner basert på et ikke-revidert regnskap for 2009 vil bli følgende: 
  
Fond/År Status 01.01.2009 Fordeling 2009 

(overskudd) 
Status 31.12.2009 

Resultat   928 053   
Husbyggerfond 245 689 7 370 253 059 
Driftsfond 137 707 9 000 146 707 
Disposisjonsfond 603 299 911 683 1 514 982 
  
Årsoppgjørsdisposisjoner framlegges for årsmøtet for godkjenning. 
 
Årsmelding finner du her: 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/201003_arsmelding_NOF_2009.pdf 
 
Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner 
Sentralstyrets forslag til vedtak: Gjeldende Strategisk Plan blir videreført. 
 



Sak 6) Fastsettelse av kontingent for 2011. Sentralstyret foreslår at kontingenten for Vår 
Fuglefauna (kr. 350,- senior/kr. 250,- junior og pensjonist) blir stående uendret. Familiemedlemskap 
(kr. 50,-) foreslås å stå uendret. 
 
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. 
Først må det bemerkes at valgkomiteen har forholdt seg til noe uklare beslutninger fra forrige 
landsmøte, og av den grunn måtte fortolke og ta egne forutsetninger. Vi har valgt å tolke det slik at 
de to styremedlemmene som ble valgt i 2009, ble valgt ut fra forutsetninger om å arbeide i styret i 
fire år. I vedtektenes punkt 4.4, står det imidlertid:  De øvrige sentralstyremedlemmene velges for 2 
år, slik at 2 styremedlemmer er på valg ved hvert landsmøte. 
 
Bakgrunnen for vår fortolkning ligger i at ved å ta i bruk de nye vedtektene, ville alle dagens 
styremedlemmer vært på valg i 2011, og det kan umulig landsmøtet ha ment. Vi har samme 
fortolkning for varamedlemmene: I referatet fra NOFs Landsmøte 2009 står det presisert at 
varamedlemmene i utgangspunktet er valgt for to år, men at valgperiode for varamedlemmene kan 
justeres ved behov ved årsmøtet i 2010. I vedtektene står det at de to varamedlemmene er på valg 
ved hvert årsmøte. Dette kan synes som en selvmotsigelse, men vi har valgt å tolke det slik at dagens 
to varamedlemmer heller ikke er på valg i 2010. Valgkomiteen har derfor følgende innstilling til valg 
av sentralstyre for årsmøtet 2010:  
 
Leder: Alv Ottar Folkestad (Møre og Romsdal) er på valg i 2011. 
Styremedlemmer (ingen er på valg): Rune Aae (Østfold) og Edvin Thesen (Rogaland) er på valg i 
2011. Trond Vidar Vedum (Hedmark) og Elisabeth S. Årsnes (Rogaland) er på valg i 2013. 
Varamedlemmer (en av to plasser på valg): Ellen Tove Andreassen (Oslo og Akershus) ønsker 
avløsning. Terje Lislevand er på valg i 2011. Valgkomiteen innstiller Rune Haugen (Sør-Trøndelag) 
som nytt varamedlem.  
Valgkomité (ingen er på valg): Runar Jåbekk (Vest-Agder) og Espen Sundet Nilsen (Rogaland) er 
på valg i 2011. Per Stensland (Oslo og Akershus) og Kjetil Mork (Sogn og Fjordane) er på valg i 
2013.  
 
Sak 8) Årsmøtesaker 
Sentralstyret foreslår to årsmøtesaker:  
 
8.1. Samordnet, sentral kontingentinnkreving 
NOF har i dag en komplisert kontingentmodell, med ulike løsninger for kontingentinnkreving i ulike 
fylker. Det er to muligheter for å bli medlem i NOF, enten ved å betale kontingent til 1) 
hovedforeningen, eller 2) til en hvilken som helst fylkesavdeling. Enkelte steder er det også mulig å 
bli medlem ved å betale kontingenten til et lokallag. 

Sentralstyret anser dagens kontingentinnkreving som særdeles lite hensiktsmessig, siden det 
krever et betydelig ekstraarbeid å få en samlet oversikt over medlemsmassen. En fullstendig og 
kontinuerlig, oppdatert oversikt over medlemsmassen er avgjørende for foreningens troverdighet, 
faglige gjennomslagskraft, markedsføring og organisasjonsplanlegging. Sentral innkreving av 
kontingent vil dessuten kunne forenkle arbeidet i fylkesavdelinger og lokallag. 



Sentralstyret foreslår derfor å innføre en ordning hvor NOFs medlemmer kun betaler én samlet 
kontingent. Ved å betale kontingenten, er man automatisk medlem i organisasjonen nasjonalt, samt i 
den fylkesavdeling og evt. lokallag man sokner til. Vedtaket innebærer videre at de medlemmene 
som i dag kun har møte- og talerett på årsmøtet heretter vil få forslags- og stemmerett (vil måtte 
medføre vedtektsjustering). Vedtaket ekskluderer ikke muligheten for å differensiere kontingenten 
avhengig av tidsskriftsabonnement og lokal tilhørighet. 

Med utgangspunkt i landsmøtevedtak i 2009 og som ledd i arbeidet for en mer strukturert 
organisasjonsmodell, har Sentralstyret i NOF derfor følgende innstilling til vedtak for årsmøtet 2010:  
 
1. Norsk Ornitologisk Forening etablerer samordnet, sentral kontingentinnkreving for hele 
organisasjonen. 
 
Tre alternative forslag til kontingent fremmes for årsmøtets videre vurdering og eventuell beslutning: 
 
a) Inkluderer medlemskap på alle 3 nivåer. Inkluderer møter/turer i hele organisasjonen med alle 
fylkesavdelinger og lokallag. Dette vil være en ny sum som ikke eksisterer i dag. Alle dagens 
tidsskrifter vil være tilleggsabonnement til kontingenten. Kan inkludere en utgivelse som ikke finnes 
i dag. 
 
b) Inkluderer medlemskap på alle 3 nivåer. Inkluderer møter og turer i hele organisasjonen med alle 
fylkesavdelinger og lokallag. Inkluderer VF eller FV. Alle andre tidsskrifter vil være tilleggs-
abonnement til kontingenten. 
 
c) Inkluderer medlemskap på alle 3 nivåer. Inkluderer møter og turer i hele organisasjonen med alle 
fylkesavdelinger og lokallag. Inkluderer VF eller FV. Inkluderer også det fylkesavdelingstidsskriftet 
som følger naturlig av medlemsregistrert adresse. Alle andre tidsskrifter vil være tilleggsabonnement 
til kontingenten. 
 
8.2. SST foreslår følgende vedtektsendringer: 
 
§ 3.1.3 ”Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt, har møte-, tale-, 
forslags- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som kun har betalt kontingent til fylkesavdeling, 
lokallag eller Fuglevennen, har møte- og talerett.” foreslås endret til: ”Medlemmer som for møteåret 
har betalt kontingent til NOF sentralt, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet”. 
 
§ 4.9. ”Regnskapet skal revideres av en offentlig godkjent revisor valgt av sentralstyret” foreslås 
endret til: ”Regnskapet skal revideres av en offentlig godkjent revisor.” 
 
Sak 9) Forslag til eventuelle resolusjoner må fremlegges skriftlig og være undertegnet i forkant av 
selve årsmøtet. 


