
 

�orsk Ornitologisk Forening   

Buskerud Fylkeslag 
 

Referat fra årsmøte for 2007 
 
Tid:    13.03.2008,  kl. 19.00  
   
Sted:  Lions Club’s lokaler, Mjøndalen 
 
Til stede: 7 personer deltok på årsmøte (Egil Mikalsen, Tonny Andersen,   
  Jens Erik Nygård, Jan Mjåland, Terje Bakken, Steinar Stueflotten, Torger  
  Ugstad.) 
   
 
 
Årsmøteinnkalling og dagsorden: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer, Egil Mikalsen valgt som 
møteleder, Tonny Andersen valgt som referent. 
 

Årsberetning: 
Ble lest opp av Egil Mikalsen uten kommentarer. 
  

Årsregnskap: 
Terje Bakken redegjorde for regnskapet som viser et overskudd på 1119,- og en 
egenkapital på 9754,- Revisor hadde påpekt manglende bilag ved to poster, men ble 
godkjent dersom dette ble redegjort på årsmøtet. 
 
Prosjekter: 
Prosjekt Fiskeørn i Buskerud, Hekkefugltakseringen i buskerud og 
Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud, er alle prosjekter som har pågått i regi av 
fylkeslaget. utfyllende informasjon og rapporter finnes på foreningens hjemmesider: 
www.nofbuskerud.net 
 
Valg 
Her hadde det i forkant blitt foreslått en ny organisering og effektivisering av arbeidet 
med fylkes foreningen og styresammensetningen. 
Forslaget gikk på at styret fortsatt skal bestå av minimum 5 personer.  
Fordelt på 2 representanter fra styrene i hvert av de to lokallagene NOF Drammen og 
NOF Øvre Eiker. I tillegg en person som utnevnes av styrenes representanter.  
Forslaget gikk også på at lokallagene skulle sørge for økonomien gjennom sine kontoer, 
for å forenkle regnskaps jobben, men årsmøtet ønsket at det fortsatt skulle eksistere en 
konto under fylkeslaget. 



Følgende personer var på forhånd utnevnt fra lokallagene og ble valgt inn av årsmøtet. 
 
 
Styret for 2008 vil bestå av følgende: 
 
Leder: 
      Egil Mikalsen 
 
Styremedlemmer NOF Øvre Eiker: 
      Terje Bakken     
      Hans Jørgen Nilsen 
Styremedlemmer NOF Drammen: 
      Jan Mjåland 
      Torger Ugstad   
      
Egil Mikalsen er også gjenvalgt som Landsmøte representant. 
 
Det nye styret får følgende oppdrag: 
• Delegere ansvaret for kontoen og kasserer jobben. 
• Vurdere og oppdatere vedtektene i forhold til den nye organiseringen. 
 
Kontingent: 
Ble vedtatt å holdes uforandret med 5,- pr medlem for 2008. 
 
Hjemmesiden: 
www.nofbuskerud.net 
Organiseres og oppdateres av Jens Erik Nygård. Det meste som foregår av aktiviteter på 
fuglefronten legges ut, og Web utgaven av Buskskvetten kom ut med 86 sider i tillegg til 
en god del informasjon. 
En ny landsdekkende organisering og strukturering av hjemmesider og rapporterings 
system er under utredning fra NOF sentralt etter Svensk modell. Så her kan det komme 
forandringer etter hvert. 
 
Eventuelt: 
Ingen. 
 
Årsmøte ble avsluttet kl. 21.00 
 
 
Tonny Andersen 
- referent - 


