
Vedtekter for 

Norsk Ornitologisk Forening 
foreningen for fuglevern 
Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 24. april 2010 på Lista. 

 

§1. Navn 
 

Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for fuglevern. 

 

§2. Formål 
 

Norsk Ornitologisk Forening, foreningen for fuglevern ser som sine viktigste oppgaver: 

2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen. 

2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø. 

2.3. Å være bindeledd mellom vårt lands fugleinteresserte. 

2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter. 

 

§3. Styringsform 
 

3.1. Årsmøtet 

3.1.1. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ. 

3.1.2. Årsmøtet avholdes hvert år i mars - mai, og sentralstyret innkaller medlemmene med 

minst 6 ukers varsel.  

3.1.3. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF sentralt, har møte-, tale-, 

forslags- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som kun har betalt kontingent til 

fylkesavdeling, lokallag eller Fuglevennen, har møte- og talerett. 

3.1.4. Faste poster på årsmøtet er: 

• Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 medlemmer. 

• Godkjenning av årsmøteinnkalling. 

• Godkjenning av årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for det foregående året. 

• Godkjenning av langtidsplaner. 

• Fastsettelse av kontingent. 

• Valg av sentralstyre. 

• Årsmøteresolusjoner. 

3.1.5. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall. 

3.1.6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være NOFs sekretariat i 

hende senest 15.1. møteåret. 

3.1.7. Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke 

fremmes eller voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden. 

3.1.8. Tellekorpset har plikt til å påse at kun stemmeberettigede avgir stemme. 

3.1.9. Blanke stemmer teller ikke. 

3.1.10. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom sentralstyret finner det nødvendig 

eller dersom minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene eller når minst seks 

fylkesavdelinger skriftlig krever det. 

 

3.2. Sentralstyret 

3.2.1. Sentralstyret velges og instrueres av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp 

foreningens økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningens 

vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet. Sentralstyret instruer daglig leder. 



3.2.2. Sentralstyret skal bestå av 5 medlemmer: Leder, nestleder og 3 styremedlemmer. I 

tillegg velges 2 vararepresentanter. Generalsekretær fungerer som sekretær for sentralstyret. 

3.2.3. Sentralstyret bør bestå av både amatør- og fagornitologer (universitetsutdannede 

zoologer eller personer som har kvalifisert seg ved en vitenskapelig, ornitologisk produksjon). 

3.2.4. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, deriblant leder eller 

nestleder, er til stede. 

3.2.5. Vedtak i sentralstyret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 

(nestlederen hvis lederen ikke er til stede) dobbeltstemme. Avstemning kan i spesielle tilfeller 

skje ved brev eller telefonmøte. 

3.2.6. Lederen innkaller til styremøter når han eller minst 3 andre medlemmer av sentralstyret 

finner det nødvendig. 

3.2.7. Sentralstyret skal føre vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra styremøtene 

skal sendes til fylkesavdelinger og lokallag. 

3.2.8. Sentralstyret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi 

disse retningslinjer og/eller instrukser på eget initiativ. Sentralstyret skal bidra til og ha 

ansvaret for at komiteer og utvalg fungerer på en tilfredsstillende måte. 

3.2.9. Sentralstyret foretar ansettelser av lønnet personell. 

 

§4. Valg 
 

4.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet 

dersom ikke annet er nevnt. 

4.2. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, skal det holdes skriftlig 

valg. Valgene skal foretas ved separate avstemninger. 

4.3. Lederen velges særskilt og for 2 år. 

4.4. De øvrige sentralstyremedlemmene velges for 2 år, slik at 2 styremedlemmer er på valg 

ved hvert årsmøte. 

4.5. Sentralstyret velger selv sin nestleder. 

4.6. De to vararepresentantene er på valg ved hvert årsmøte. 

4.7. Ingen kan velges inn i sentralstyret uten på forhånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg. 

4.8. Det skal velges en valgkomite på 4 medlemmer. Medlemmene velges for 4 år av gangen. 

Komiteen velger selv sin leder. 

4.9. Regnskapet skal revideres av en offentlig godkjent revisor. 

4.10. Sentralstyret oversender valgkomiteens forslag til valg, samt eventuelle andre forslag, 

via årsmøteinnkallingen. Bare kandidater som på denne måten er bekjentgjort kan godkjennes 

som valgbare. 

4.11. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndsstemme for de i denne paragraf 

nevnte valg. I fylkesavdelingene og lokallagene kan det arrangeres forhåndsvalg. 

4.12. En forhåndsstemmeseddel må legges i en konvolutt som forsegles og påføres 

stemmegivers navn og signeres. På stemmeseddelen må det klart framgå på hvilke personer 

det stemmes og hvilke verv (leder, styremedlem, vararepresentant) disse er tiltenkt. En 

stemmeseddel må ikke inneholde navn på flere kandidater enn det er ledige verv. 

4.13. Forhåndsstemmer må være NOFs sekretariat i hende senest 7 dager før årsmøtet. 

4.14. Forhåndsstemmesedler som er mangfoldiggjort med ferdig utfylt navn på kandidater, 

skal ikke godkjennes. 

4.15. Generalsekretæren er ansvarlig for å føre journal over innkomne 

forhåndsstemmesedler. Journalen skal inneholde dato for ankomst, navn på stemmegiver og 

opplysninger om stemmegiver er stemmeberettiget medlem. Stemmesedlene skal oppbevares 

på forsvarlig måte og forseglet konvolutt skal først åpnes av tellekorpset under opptellingen 

på årsmøtet. 



4.16. På årsmøtet er tellekorpset ansvarlig for den endelige kontrollen av stemmesedlers 

gyldighet, men tellekorpset kan henvende seg til årsmøtet dersom det ikke er enstemmig i 

beslutninger. Tellekorpset skal utføre sitt arbeid uten innblanding fra andre parter under hele 

opptellingsprosessen. 

 

§5. Medlemskap 
 

5.1. Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent til 

hovedforeningen, en fylkesavdeling, et lokallag eller Fuglevennen. 

5.2. Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra sentralstyret. 

5.3. Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens 

formålsparagraf, men vedtaket kan innankes for årsmøtet. Sentralstyret/årsmøtets vedtak står 

ved makt inntil det eventuelt omgjøres av årsmøtet. Årsmøtets vedtak er endelig. 

5.4. Medlem som tross betalingsvarsel ikke betaler kontingent, kan strykes fra medlemslista. 

5.5. Det er følgende medlemskategorier: 

A. Seniormedlem, over 18 år 

B. Juniormedlem, 18 år og yngre 

C. Familie-/gruppemedlem 

D. Pensjonister 

E. Æresmedlemmer 

F. Fuglevenn 

 

§6. Kontingent 
 

6.1. Kontingenten til hovedforeningen fastsettes av årsmøtet mens kontingenten for 

Fuglevennen fastsettes av sentralstyret. 

6.2. Junior- og pensjonistmedlemmer betaler redusert kontingent. 

6.3. Familie- og gruppemedlemmer betaler ytterligere redusert kontingent. 

6.4. Livsvarig medlemskap betales med 15 ganger kontingenten for seniormedlemskap. 

6.5. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig. 

 

§7. Organisasjonsform 
 

Norsk Ornitologisk Forening, foreningen for fuglevern bygger på følgende prinsipp og har 

følgende regler for navnsetting på fylkesavdelinger, lokallag og fuglestasjoner: 

7.1. Landsomfattende hovedforening. 

Navn: Norsk Ornitologisk Forening, med undertittel: Foreningen for fuglevern. 

7.2. Fylkesvise avdelinger. 

Navn: NOF avdeling .......... 

Med undertittel: Foreningen for fuglevern. 

På den stiplede plassen skal det settes inn navnet på det fylket avdelingen skal omfatte. 

(a) Fylkesavdelingen skal være tilsluttet hovedforeningen. 

(b) Vedtektene for fylkesavdelingen må ikke stå i strid med hovedforeningens. 

Fylkesavdelingens vedtekter skal godkjennes av sentralstyret i hovedforeningen. 

7.3. Lokallag. 

Navn: NOF .......... lokallag 

Med undertittel: Foreningen for fuglevern. 

På den stiplede plassen skal det settes inn navn som angir hvilket distrikt lokallaget skal 

omfatte. 



(a) Lokallagene skal være tilsluttet fylkesavdelingen. I fylker hvor det ikke er dannet 

fylkesavdeling, kan lokallag være direkte tilsluttet hovedforeningen inntil fylkesavdeling blir 

opprettet. 

(b) Opprettes det 2 eller flere lokallag innen et fylke, betraktes grunnlaget for fylkesavdeling å 

være til stede, og den bør da søkes opprettet. 

(c) Vedtektene for lokallagene må ikke stå i strid med hovedforeningens eller 

fylkesavdelingens vedtekter, og skal godkjennes av styret i fylkesavdelingen. 

7.4. Fuglestasjoner. 

Navn: Fuglestasjonene står fritt til å velge egen navnsetting, men det skal fremgå av navnet 

eller undertittelen til navnet at de er tilknyttet Norsk Ornitologisk Forening. 

(a) En fuglestasjon skal ha et eget styre, drive regelmessig, årlig ornitologisk virksomhet i et 

område og delta i et samarbeidsorgan med andre fuglestasjoner. 

(b) Virksomheten ved en fuglestasjon må være i tråd med hovedforeningens formålsparagraf. 

7.5. Arbeidsfordeling: 

(a) En av hovedforeningens oppgaver er å hjelpe til med å opprette fylkesavdelinger og 

lokallag når det er grunnlag for det. 

(b) Fylkesavdelingene og lokallagene kan utgi egne medlemsblad. Navn på disse må 

godkjennes av sentralstyret i hovedforeningen. 

(c) 2 eksemplarer av hvert nummer av medlemsbladene, samt eventuelle andre rapporter og 

trykksaker, skal sendes NOF-kontoret. 

 (d) Sentralstyret holder fylkesavdelingene og lokallagene orientert om styrets aktivitet og 

aktuelle styresaker, og henvender seg til avdelingene og lagene i saker som angår det enkelte 

fylke eller distrikt. 

(e) Fylkesavdelinger, lokallag og enkeltmedlemmer kan ta opp aktuelle saker innenfor NOFs 

virkefelt gjennom hovedforeningens styre. 

(f) Fuglestasjonene skal vise vilje til å samarbeide med NOF med prosjektvirksomet og bidra 

med faglig kompetanse i NOF-systemet. 

 

§8. Tidsskrift 
 

8.1. Foreningen utgir minst 2 tidsskrifter. 

8.2. Det ene skal være et medlemstidsskrift som sendes til alle som betaler kontingent til 

hovedforeningen, unntatt familie- og gruppemedlemmer. 

8.3. Det andre skal være et fagtidsskrift som det må tegnes særskilt abonnement på. 

 

§9. Vedtektsendringer 
 

9.1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. 

9.2. Forslag til vedtektsendring skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen. 

 

§10. Oppløsning 
 

10.1. Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et framsatt forslag oppnår minst 2/3 

flertall ved skriftlig avstemning på 2 etter hverandre følgende, ordinære årsmøter. 

10.2. Et forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen. 

10.3. Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens aktiva et formål som er til fremme for 

fuglevern. Årsmøtene, som eventuelt vedtar å oppløse foreningen, bestemmer hvem som skal 

overta foreningens aktiva. 


