Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2018.
Sted/tid: Folkets Hus, Drammen, mandag 19. mars 2017 kl. 18.00 - 21.40.
DAGSORDEN
Fag- og info del før årsmøtet
Frammøte var satt til 17.30 – 18.00. Fylkessekretær (fs.) i NiB Per Øystein Klunderud ønsket
velkommen.
Tiden fra 18.10 til 19.15 ble disponert av Trude Myhre, skogansvarlig i WWF. Hun hadde en
orientering med temaet «Skogbruk og skogvern», med vekt på arbeidet med å skaffe en
«skogmilliard» til frivillig vern. Arbeidet startet opp i 2012. Gjennomgangen viste hva som
var oppnådd gjennom økning av tilskudd til frivillig vern, men også fokus på hvordan man
hadde jobbet overfor politikere for å styrke skogvernet. Det var ei runde med spørsmål og
kommentarer, inkludert eksempler på lokale utfordringer fra vårt fylke.
I påfølgende pause var det smørbrød, kaffe/te og kake.
Årsmøtesaker 20.00 – 21.40.
Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 22 personer til stede, herav 17 med
stemmerett. I tillegg fylkessekretær i NiB, og representanter/gjester fra FNF Buskerud, NOF
avd. Buskerud, NOF Øvre Eiker lokallag og Buskerud Botaniske Forening. Alle lokallagene
var representert.
1) Valg av ordstyrere – Martin Lindal, med hjelp av fylkessekretær, og referent fylkessekretær Per Ø. Klunderud. (Til å underskrive referatet ble Kjell Arild Dokka
pekt ut i etterkant, da det ble uteglemt.)
Møteinnkallingen ble deretter godkjent.
2) Behandling av årsmeldingen for 2017.
Ordstyrere gjennomgikk årsmeldingen punktvis, med utfyllende kommentarer fra
styret og andre medvirkende.
Det kom ingen tillegg eller endringer til årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2017 ble enstemmig godkjent.
3) Behandling av regnskapet for 2017.
Fs. leste først opp revisjonsberetningen fra revisor Marit Frøsaker, datert Oslo 6. mars
2018, med forslag om godkjenning av regnskapet.
Fs. redegjorde for basisregnskapet (fylkeslagets drift, minus prosjekter) for 2017.
Inntekter, utgifter og balanse ble gjennomgått. Under balansen ble de ulike prosjektene
kommentert. Regnskapet for 2017 ble gjort opp med et underskudd på kr 6 021. Den
frie egenkapitalen ved årets slutt var kr 225 524, mens total sum eiendeler var kr
1 037 992. Spørsmål og kommentarer.
Regnskapet for 2017 ble deretter enstemmig godkjent.
4) Saker framlagt for årsmøtet. Det var ikke fremmet noen saker for årsmøtet.
5) Styrets forslag til Arbeidsprogram for 2018.
Arbeidsprogrammet ble gjennomgått. Det var ingen særskilte kommentarer til
forslaget.
Arbeidsprogrammet for 2018, slik det var fremmet, ble enstemmig vedtatt.
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A: Profilering
- Videreføre arbeidet med hjemmeside og Facebook NiB
- Gjennomføre noen enkle arrangementer, i samarbeid med andre organisasjoner/aktører.
Eksempel: Natur og Kultur 2018, Fugletreff v/kapasitet.
B: Organisasjonsbygging / medlemsverving
- Jobbe med verving og rekruttering
- Arbeide for å etablere flere lokallag
C: Faglige utfordringer
- Fokusere på opprettholdelse av biologisk mangfold generelt og avholde Slåttekurset 2018,
som en møteplass i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold i kulturlandskapet.
- Så langt kapasiteten rekker arbeide på fagområder som skog, arealforvaltning/områdevern,
vassdragsvern, forurensning, motorferdsel og lokale klimautfordringer (klima- og
energiplaner), samt rovdyr.
- Videreføre internasjonalt arbeide overfor aktører i Transilvania/Romania, inkludert
studiereise til Romania i juni.
- Følge opp ad hoc saker, for eks. høringer.
- Støtte lokallaga i faglig arbeid.
Styrets forslag til Budsjett for 2018. Denne saken ble behandlet under gjennomgangen
av regnskapet for 2017.
Forslaget fra fylkessekretær/styret framkom på regnskapsarket i innkallingen, og har
driftsinntekter på 300 000 kr og driftsutgifter på 318 000 kr. Med netto finansielle inntekter på
2 000 kr, vister det framlagte budsjettet et underskudd på 16 000 kr. Budsjettet er basert på
600 timer arbeid for fylkessekretær, og er et ”minimumsbudsjett”, der det kan tilkomme
arbeidstimer basert på økte prosjektinntekter.
Budsjettet for 2018 ble enstemmig godkjent.
6) Valg.
Innstillingen til valget ble presentert av fylkessekretær. Det var en noe mangelfull innstilling
fra valgkomiteen, og denne var supplert med arbeid fra styreleder/fylkessekretær.
Valgkomiteen hadde bestått av Jan Erik Krogh, Roar Carlsen og Tove Hofstad (leder).
Valgene ga følgende utfall: Leder velges for ett år. Styremedlemmer for 2 år.
Fylkesstyret
Martin Lindal
Pernille Rød Larsen
Anne Foss
Ikke funnet kandidat
Per Furuseth

Funksjon
Periode/på valg
leder
Gjenvalg, ett år, på valg 2019
styremedlem
På valg 2019
styremedlem
På valg 2019
styremedlem
på valg i 2018, 2 år
styremedlem Gjenvalg 2 år, på valg i 2020

Fra
Drammen
Lier
N. Eiker

Varamedlem
Espen Rise Gregersen
Ingeborg Bech

vara
vara

På valg 2019
Ny, 2år, på valg 2020

Drammen
Hole

Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2019
ett år, på valg 2019

Hol
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Representant i Landsstyret Norges Naturvernforbund m/vara for perioden 2018 - 2020
Anne Foss
Ny, LS-representant
Martin Lindal
Gjenvalg, vara LS
Utsending(er) fra NiB til landsmøtet i Norges Naturvernforbund
Stavanger/Rogaland 20. - 22. april 2018.
Anne Foss deltar fra fylkeslaget. (Avklart etter årsmøtet.)
Representant fra NiB i FNF-Buskerud, Arbeidsutvalget
Martin Lindal
medlem
Vidar Johansen
vara
Valgkomité (innstilles av styret)
Roar Carlsen (Drammen)
på valg 2019
Jan Erik Krogh (N. Eiker)
på valg i 2020
Ny kandidat, ikke funnet
på valg 2021
NB! Årsmøtet ga fylkesstyret fullmakt til å finne kandidater til ledige verv, som styremedlem
og representant i valgkomiteen, under valgperioden.
Wenche Johansen gikk ut av styret, etter å ha blitt valgt inn som styremedlem i 2014. Hun var
vara fra NiB til Landsstyret i NNV i perioden 2013 – 2015, og medlem i perioden 2015 –
2018. Wenche var ikke tilstede under årsmøtet.
7) Forslag til årsmøteuttalelse.
Fylkesstyret hadde fremmet et forslag til årsmøteuttalelse, «Natur uten beskyttelse», basert på
arbeidet med skogsaker foregående periode. Anmeldelser var henlagt, sjøl om NiB mente at
det var åpenbare lovovertredelser.
Uttalelsen ble vedtatt, etter én mindre endring. Legges ved årsmøtereferatet. Sender lokale
aviser og legges ut på NiBs hjemmeside.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40.
Fiskum/Drammen/Kongsberg 24. mars 2018
Per Øystein Klunderud
Sign. referent

Martin Lindal
Sign. møteleder

Kjell A. Dokka
Sign. delegat
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