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Referat fra årsmøte for 2006 
 
Tid:    22.03.2007,  kl. 18.30  
   
Sted:  Lions Club’s lokaler, Mjøndalen 
 
Til stede: 10 personer deltok på årsmøte (Egil Mikalsen, Tonny Andersen,   
  Jens Erik Nygård, Jan Mjåland, Per Ø. Klunderud, Terje Bakken, Sigrun  
  Bjerve, Steinar Stueflotten, Ole Temtemoen og Anders Hals.) 
   
 
 
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 544,- og en 
egenkapital på 8635,- 
 
Prosjekter: 
Steinar Stueflotten fortalte om hekkefugltakseringen i buskerud som er et prosjekt i regi 
av NOF sentralt. Dette skal i løpet av en toårs periode gå over i en ny prosjektform som 
skal organiseres av DN. 
 
Sjøfugltellingene  har ikke hatt noen aktivitet dette året, men fortsetter som før hvert 
andre år framover.   
 
Prosjekt Fiskeørn er et nystartet prosjekt i samarbeid med Naturvernforbundet i 
Buskerud. 2007 blir første året for prosjektet som er planlagt å gå frem til 2011. Det er 
nedsatt en styringsgruppe for prosjektet som består av Steinar Stueflotten, Tor Erik 
Jelstad, Per Øystein Klunderud og Tonny Andersen. 
Eget prosjektmøte ble avholdt etter avsluttet årsmøte kl. 19.15 – 21.45, informasjon om 
dette finnes på NOF Buskeruds hjemmeside. Totalt 18 personer deltok på prosjektmøtet. 
 
 



Valg 
Valgkomiteen innstilte til gjenvalg på alle postene, Årsmøte mente det var fornuftig å få 
inn en lokal representant til å erstatte Torkild Svorkmo Lundberg hvorpå Anders Hals 
stilte seg til disposisjon og ble valgt inn som nytt styremedlem av årsmøtet. 
 
 
Styret for 2007 vil bestå av følgende: 
 
Leder:                   Egil Mikalsen    Gjenvalg 
Nestleder:              Tonny Andersen   Gjenvalg 
Kasserer:              Terje Bakken    Gjenvalg  
1.styremedlem:     Jan Mjåland    Gjenvalg  
2.styremedlem       Anders Hals    Ny valgt 
Varamedlem:         Erland Tollefsen   Gjenvalg 
Revisor:       Per Øystein Klunderud  Gjenvalg 
 
Egil Mikalsen er også gjenvalgt som Landsmøte representant. 
 
Kontingent: 
Ble vedtatt å holdes uforandret med 5,- pr medlem for 2007. 
 
Innkomne forslag: 
Ingen. 
 
Hjemmesiden: 
www.nofbuskerud.net 
Organiseres og oppdateres av Jens Erik Nygård. Det meste som foregår av aktiviteter på 
fuglefronten legges ut, men Web utgaven av Buskskvetten har god plass til flere artikler 
og annet stoff. 
 
Eventuelt: 
Året begynte med mye fokus rundt fugleinfluensaen. Foreningen hadde noen 
henvendelser fra media rundt dette 
Egil Mikalsen informerte om NOF sentralt og det kommende landsmøte. Generelt kan det 
sies at det er lite informasjon som kommer til fylkesavdelingen. Forslag fra Per Øystein 
Klunderud om at styret bør vurdere hvordan informasjonen og kontakten med NOF 
sentralt kan bli bedre. 
Anders Hals fortalte om en spesiell episode hvor politiet var tilkalt for å avlive en skadet 
måke, hvor politiet avfyrte 3 skudd. 
 
Årsmøte ble avsluttet kl. 19.15 
 
 
Tonny Andersen 
- referent - 


