
NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. HORDALAND 

VEDTEKTER 

 

§1. Navn 

Avdelingens navn er Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland, fylkets fuglevernforening. 

§2. Formål 

Foreningens formål og oppgave er: 

a) å arbeide for å verne om fuglelivet i fylket, med særlig vekt på å sikre karakteristiske og rike 

fugleområder. 

b) å fremme interessen for og kjennskapet til fugl, og utvikle forståelsen for samspillet i det 

naturmiljøet som fuglene inngår som en del av. Dette gjøres gjennom møtevirksomhet, ekskursjoner 

og andre tiltak, og ved utgivelse av medlemsblad og andre skrifter. 

c) å være bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte. 

d) å organisere og stimulere til undersøkelser av fugl og fuglebiotoper i fylket. 

§3. Styret 

a) Avdelingens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, redaktør, to styremedlemmer og 

en vararepresentant. Hvert lokallag kan sende en representant til styremøtene. Denne har tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. 

b) For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst fire av styrerepresentantene være til stede. 

Styret trer i sammen når leder, eller tre av styrerepresentantene ønsker det. Ved stemmelikhet i 

styret har lederen dobbelstemme. Saksliste for styremøtet skal sendes ut til alle 

styrerepresentantene 14 dager før styremøtet. Vedtaksprotokoll skal føres på alle styremøter. 

c) Lederen skal uttale seg på vegne av fylkesavdelingen, men står da til ansvar for styret og årsmøtet. 

Øvrige styrerepresentanter kan uttale seg på vegne av fylkesavdeling når dette er godkjent av 

lederen eller to andre styrerepresentanter.  

§4. Valg 

a) Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer, redaktør, samt to styremedlemmer og en 

vararepresentant med simpelt flertall. Hvert lokallag velger en representant med personlig varamann 

til fylkesstyret. Alle velges for ett år av gangen, og representantene kan gjenvelges.  Revisor velges 

for ett år ad gangen. Valgkomité består av tre medlemmer hvorav den med lengst funksjonstid er på 

valg på årsmøtet. 

b) På grunnlag av innkomne forslag fremmer valgkomiteen et forslag til nytt styre. De innkomne 

forslag sendes ut sammen med årsmøteinnkallingen eller fremlegges på årsmøtet.  



c) Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent i beretningsåret. Disse har, dersom de ikke 

kan møte, anledning til å avgi forhåndstemme. 

§5. Medlemskap 

a) Enhver kan bli medlem som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent. Medlemskap 

med stemmerett gjelder det året kontingenten er betalt for. 

 

b) Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter. Eksklusjon kan 

innankes for årsmøtet. 

§6. Kontingent 

Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler og fastlegges av årsmøte til NOF 

sentralt. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Lokal 

tidsskriftsandel fastlegges av årsmøte i fylkesavdelingen og inngår som en valgfri del av kontingenten. 

Juniormedlemmer betaler 50 % av seniorkontingent. 

§7. Årsmøte 

a) Styret innkaller til årsmøtet med minst tre ukers varsel. Tid og sted for årsmøtet bestemmes av 

styret og blir gjort kjent gjennom tidsskriftet. Forslag til styre og saksliste bekjentgjøres i sammen 

med årsmøteinnkallingen. Faste poster på årsmøtet er årsberetning, årsregnskap, valg og fastsettelse 

av lokalt tillegg til kontingent. 

b) Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles dersom styret eller 1/3 av de stemmeberettigede 

medlemmene ønsker det. Innkalling med saksliste skal da være postlagt senest en uke før 

generalforsamlingen. 

c) Årsmøtevedtak fattes med simpelt flertall av medlemmene som er stemmeberettigede etter §5. 

Årsmøtet er ellers åpent for alle, med alminnelig tale- og forslagsrett. Det kan ikke stemmes over 

saker som ikke står oppført på sakslisten ved årsmøtets begynnelse. 

§8. Lokallag 

Grupper av medlemmer kan slutte seg sammen til lokallag med eget styre og egen økonomi. 

Lokallagene skal ha en størrelse på minst 10 medlemmer for å være representert i fylkesstyret. Nye 

lokallag skal godkjennes av fylkesstyret. Vedtekter for slike lokallag må ikke stå i strid med 

formålsparagrafen til fylkesavdelingen og hovedforeningen. Lokallagene må gi skriftlig årsmelding til 

fylkesavdelingen for publisering i tidsskriftet. Medlemmer av NOF blir automatisk tilknyttet 

fylkesavdelingen og det lokallaget som de naturlig sokner til. 

§9. Økonomi 

NOF avdeling Hordaland fører nøyaktig regnskap. Avdelingen betaler og utgir tidsskrift og finansierer 

annen aktivitet i fylkesregi. All kontingent, annonseinntekter samt midler som blir søkt av 



fylkesavdelingen direkte blir disponert av denne. Midler kan tilbakeføres til lokallagene etter 

begrunnet søknad. 

§10. Vedtektsendringer 

Endringer i vedtektene kan vedtas på årsmøtet eller på ekstraordinær generalforsamling med 2/3 

flertall av de avgitte stemmene. Forslag til endring av vedtektene skal kunngjøres sammen med 

innkalling til årsmøte eller ekstraordinær generalforsamling. 

§11. Oppløsning 

Fylkesavdelingen kan oppløses etter avstemning med minst 2/3 flertall på to etter hverandre 

følgende årsmøter. Ved oppløsning tilfaller avdelingens eiendeler Norsk Ornitologisk Forening, 

foreningen for fuglevern. 

 

 


