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Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud 22. september 2021 
På grunn av koronasituasjonen ble ikke årsmøtet arrangert på vårparten som vanlig. 

 
Sted: Haug menighetssenter, Hokksund, Øvre Eiker        Tid: 18:30 – 20:00. 
Antall deltakere: 10 personer (8 i salen og 2 via Teams). 

Koronatiltak: Mulighet for deltagelse via Teams, forhåndspåmelding, registrering av frammøtte, 
håndsprit tilgjengelig, > 1 m avstand og ingen servering. 

 
 

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. 
Steinar Stueflotten ble valgt som ordstyrer og Rolf E. Andersen som referent. Tellekorps velges 
ved behov. 

 
 

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

 
Sak 3: Godkjenning av årsmelding for 2020. 
Steinar Stueflotten gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt, se eget publisert dokument. 
Årsmeldingen (trykket) ble delt ut på møtet. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer. 
Årsmeldingen skal sendes til NOF sentralt innen november 2021.  

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021. 
Regnskap og styrets forslag til budsjett (jf. pkt. 16 i årsmeldingen) ble godkjent uten anmerk-
ninger.  
 
Kommentar på møtet: Jens Erik Nygård varslet at for budsjett 2022 og videre, vil det være 
nødvendig å ta hensyn til mulige ekstra kostander til lisens for programpakken som brukes til 
foreningens hjemmeside. Og uttrykte også et ønske om å øke premieringen (gavekort Natur og 
Fritid) for årets bilde (som tradisjonen tro preger forsiden på årsmeldingen) fra kr 500,- til 600,-. 

 
Sak 5: Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten for 2022. 
NOF avd. Buskerud har gjennom mange år krevd inn et lokaltillegg på 100 kr. God økonomi i 
avdelingen tilsa at lokaltillegget kan reduseres. På siste årsmøte ble tillegget redusert fra 100,-  til 
50 kr. Årsmøtet godkjente styrets forslag om å beholde 50,- som det lokale tillegget. 
Kommentar på møtet: For 2023 vurderes tillegget opp mot ev. økte kostander for program-
varelisens kommentert i sak 4. 

 
 

Sak 6: Arbeidsplan for 2021 
Steinar gikk igjennom arbeidsplanen punkt for punkt. Arbeidsplanen er i hovedtrekk fulgt, men det 
ble ikke arrangert noen turer pga. smittevernreglene. Arbeidsplanen foreslått av styret ble 
godkjent. 
Innspill på møtet: Per Ø. Klunderud pekte på at for et eventuelt fiskeørnprosjekt i 2023 bør det 
komme et innspill fra styret på årsmøtet i 2022 pga. søknadsfrister for midler til Statsforvalteren.  
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Sak 7: Valg av styre i NOF avd. Buskerud. 
Styret forslag til kandidater på valg i 2021 ble godkjent ved akklamasjon. Det var ikke forslag 
på andre kandidater. Merete Wiken Dees som etter eget ønske ikke tok gjenvalg, ble takket av 
årsmøtet for sin innsats som styremedlem og medlemsansvarlig for fylkesavdelingen gjennom 6 
år! 

 
Nytt styre etter valget: 
Leder: Steinar Stueflotten (gjenvalgt for ett år)  
Styremedlem og kasserer: Lars Herstad Dolmen (ikke på valg).  
Styremedlem og naturvernkontakt: Marius von Glahn (ikke på valg).  
Styremedlem: Rolf E. Andersen (gjenvalgt for to år). 
Styremedlem: Eirik Kristoffersen (gjenvalgt for to år). 
Styremedlem: Jens Tøndel Fossum (nytt styremedlem, valgt for 2 år). 
Vararepresentant: Melvin Åsum (ikke på valg).  
Revisor Per Øystein Klunderud (gjenvalgt for to år). 

 
 

Sak 8: Kontingentandeler – ny fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag. 
Steinar forklarte fordelingsnøkkelen mellom fylkeslaget og lokallagene, og redegjorde for styrets 
forslag til ny fordeling for 2022. 

 
 

Styrets forslag til fordeling ble godkjent av årsmøtet. 
 
 

Sak 9: Lokale NOF-kontakter i kommunene – forslag til organisasjonsendring  
 
Steinar redegjorde for forslag til funksjonsbeskrivelse for ‘Lokal NOF-kontakt’ (jf. vedlegg), 
etterfulgt av en kort, åpen diskusjon på årsmøtet. NOF sentralt synes for øvrig initiativet er positivt.  
 
Innspill på møtet: Funksjonsbeskrivelsen bør trolig forenkles litt, slik at det blir lettere å rekruttere 
lokale kontaktpersoner. 
 
Årsmøtet støttet styrets initiativ, og ba styret arbeide videre med å etablere en slik ordning.  
 

 
Sak 10: Innkomne forslag  
Ingen innkomne forslag. 
 
Avslutning: Takk til frammøtte på årsmøtet på menighetssenteret og via Teams! 

 
Etter avsluttet årsmøte orienterte Jens Erik Nygård om vipeprosjektet i nedre Lier. 
 
Lier, 23.9.2021 
Rolf E. Andersen 
referent/styremedlem 

Vedlegg: Sak 9 - Funksjonsbeskrivelse (forslag) 



Funksjonsbeskrivelse for Lokal NOF-kontakt <kommune/område> 

NOF avd. Buskeruds organisasjon skal være bygd opp som følger: 

1. Et formelt avdelingsstyre med vedtekter og regnskap i samsvar med

NOFs retningslinjer.

2. Formelle lokallag med eget styre, vedtekter og regnskap.

3. Lokale kontaktpersoner i kommuner/områder uten eget lokallag.

Funksjonsbeskrivelse for lokal NOF-kontakt: 

1. Være en lokal kontaktperson for NOF avd. Buskerud i egen

kommune/område.

2. I samarbeid med styret følge opp og ivareta lokale saker i tilknytning til

fuglevern spesielt og naturvern generelt.

3. Varsle styret om lokale trusler mot fuglelivet og naturverdier generelt.

4. Fungere som lokal naturvernkontakt i samarbeid med styrets

naturvernkontakt.

5. Avhengig av personlig interesse og motivasjon:

a. Være kontaktperson til andre fugleinteresserte og NOF-

medlemmer i kommunen.

b. Overvåke kommunale høringer, reguleringsplaner og annet

planarbeid som kan ha betydning for fuglelivet.

c. Følge opp henvendelser og spørsmål om fuglelivet lokalt på vegne

av styret.

d. Være lokal aktivator/koordinator for NOF prosjekter og aktiviteter,

f.eks. Fuglenes dag, EuroBirdWatch og årets fugl.

e. Representere NOF avd. Buskerud på lokale

naturvernarrangementer.

f. Følge opp fuglesaker mot lokal presse og sosiale medeier i

samarbeid med styret.

Lokale NOF-kontakter utpekes av styret. Rollen er frivillig og ikke omfattet av 

eget valg på årsmøtet. Hvem som lokale NOF-kontakter skal refereres i 

årsmeldingen. 

Kostnader som den lokale representanten har til reiser, møtedeltagelse og 

eventuelt andre utlegg i tilknytning til utøvelse av funksjonen, dekkes etter 

avtale av NOF avd. Buskerud. 

Sak 9/2021
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