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Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud 8. april 2019 

 

Sted: Friluftslivets hus, Drammen. 

Tid: kl. 18:30 – 21:00. 

Antall deltakere: 11 personer. 

Møtet ble åpnet med bevertning og uformell samtale. 

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. 

Steinar Stueflotten ble valgt som ordstyrer og Marius von Glahn som referent. 
 

Sak 2: Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden. 
Årsmøteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger.  
 

Sak 3: Godkjenning av årsmelding for 2018. 
Steinar Stueflotten gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt, se eget publisert dokument. 

Årsmeldingen ble godkjent med følgende tillegg: 

• Under pkt. 1 bør IBA-vokter for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem Marius von Glahn 
tilføyes under «Utnevnte grupper og ansvarspersoner». 

Årsmeldingen skal sendes til NOF sentralt senest på slutten av april.  
  

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap for 2018 og budsjett for 2019. 
Regnskap og budsjett ble godkjent uten anmerkninger. 

Årsregnskapet er avsluttet med et overskudd på 2442 kroner. I forbindelse med gjennom-
gangen av årsregnskapet ble følgende informasjon gitt: Kasserer Anne Sørensen og 
medlemsansvarlig Merete Wiken Dees forklarte at medlemsmassen har vært økende det 
siste året. Kontingentene overføres via fylkeslaget til lokallagene. Medlemmer som ikke 
uttaler et ønske om å bli medlem i et lokallag blir automatisk tildelt fylkeslaget. Kassereren 
forklarte hvordan medlemmene og lokallag kan søke om midler hos fylkeslaget til egne 

prosjekter. 

Spørsmål fra plenum om fylkeslaget kan få midler via Fylkesmannen, ble bekreftet av 
ordstyrer som forklarte at NOF avd. Buskerud bare mottar midler i forbindelse med 
prosjekter. Det ble også nevnt at NOF sentralt mottar midler fra staten. 

Kasserer orienterte om muligheten til å motta midler via «Årets fuglevernpris». 
 

Sak 5: Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2019. 
NOF avd. Buskerud har gjennom mange år krevd inn et lokaltillegg på 100 kroner. Årsmøtet 
besluttet å beholde det lokale tillegget uforandret på 100 kr. 
 

Sak 6: Arbeidsplan for 2019 
Arbeidsplanen foreslått av styret inkluder de faste aktivitetene som årlig blir utført i regi av 
NOF avd. Buskerud: Hagefugltellingen, Årsmøte 2019, Fuglenes Dag, EuroBirdwatch og 

Årets fugl (storspove).  

I tillegg til de faste aktivitetene foreslått av styret, besluttet årsmøtet å tilføye et  

informasjonstiltak om fuglelivet på Langedrag. Rolf E. Andersen foreslår at NOF avd. 
Buskerud setter opp en plakat som informerer om økologien i området og potensielle 
forstyrrelsesfaktorer for fuglelivet. Plakaten kan også brukes til å profilere NOF som 
organisasjon på et sted som har stort besøk gjennom det meste av året.  
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Sak 7: Valg av styre i NOF avd. Buskerud. 

Nytt styre etter valget: 

Leder: Steinar Stueflotten (gjenvalg 2019 - 2020). 

Styremedlem: Merete Wiken Dees (gjenvalg 2019 - 2021). 

Styremedlem og naturvernkontakt: Marius von Glahn (2018 – 2020, ikke på valg). 

Styremedlem: Rolf E. Andersen (2019 – 2021). 

Styremedlem: Lars Herstad Dolmen (2019 – 2021). 

Styremedlem: Eirik Kristoffersen (2019 – 2021). 

Vararepresentant: Melvin Åsum (2019 – 2020).  

Vararepresentant: Jens Tøndel Fossum (2019 – 2020). 

Revisor Per Øystein Klunderud (gjenvalg 2019 - 2021). 

Antall styremedlemmer er økt fra 5 til 6. 
For første gang på mange år er det valgt inn vararepresentanter til styret. 

 

Sak 8: Organisering av NOF etter opprettelsen av nytt storfylke Viken i 2020.  

Ordstyrer orienterte om at NOF sentralt har valgt at sammenslåingen av ulike fylkeslag skal 
være en frivillig prosess. Ordstyrer orienterte plenum om resultater fra møtet med 
representanter fra fylkeslagene i NOF avd. Oslo og Akershus og NOF avd. Østfold 2. februar 
2019. På dette møtet ble det bestemt at fylkeslagene foreløpig skal fortsette i sin nåværende 
konstellasjon og at det etableres et koordinerende utvalg for Oslo og Viken. Det skal tas ny 
vurdering etter at man har samlet mer erfaring rundt samarbeidet mellom fylkeslagene. Det 

er planlagt at det koordinerende utvalget skal møtes et par ganger per år. 

Plenum stilte spørsmål om hvilket fylkeslag som står ansvarlig dersom man skal jobbe mot 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, og ordstyrer forklarte at Fylkesmannen mener å kunne 
forholde seg til de nåværende strukturer.  

Årsmøtet ga sin tilslutning til den vedtatte strategien om organisering av NOF i den nye 
regionen Oslo og Viken. 
 

Sak 9: Kontingentandeler – ny fordelingsnøkkel mellom fylket og lokallag.  

Ordstyreren forklarte fordelingsnøkkelen mellom fylkeslaget og lokallagene. Fordi antall 
medlemmer som bare tilhører fylkeslaget, har økt mer enn økningen i antall medlemmer i 
lokallagene, er det behov for å justere fordelingsnøkkelen for overføringer av kontingent-
andeler. Følgende nye fordeling ble godkjent av årsmøtet: NOF avd. Buskerud – 50%, NOF 
Øvre Eiker – 35% og NOF Drammen og omegn lokallag - 15%. Kasserer opplyste at 
fordelingen baserer seg på medlemsmassen i de respektive gruppene. Den nye fordelingen 
gjøres gjeldende fra 2020.  

Det lokale tillegget på 100 kroner betales frivillig av medlemmene og går direkte til 

fylkeslaget. I tillegg går 1/3 av grunnkontingenten til NOF tilbake til fylkeslaget.  

Medlemsansvarlig påpekte at fordelingsnøkkelen bør være noe fleksibel fordi 
medlemssammensetningen kan endre seg. Ordstyrer foreslo at fordelingsnøkkelen 
revurderes etter 1 år ved behov. 

Årsmøtet bestemte at fordelingsnøkkelen skal inkluderes i sakslisten til neste årsmøte. 
 

Sak 10: Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag. 
 
Årsmøtet ble avsluttet med utdeling av blomster og et stort takk til Anne Sørensen og Lars 
Jacobsen for deres innsats i fylkeslaget. 


