Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2011.
Sted/tid: Villars Kafé, Vestfossen, mandag 14. mars 2011 kl. 18. – 22.15
Formøte 18.00 – 19.15
Fylkessekretær (fs.) ønsket velkommen og orienterte om dagens kjøreplan.
Før årsmøtet ble følgende tatt opp:
Signe Lindbråten fra org. avdelingen i NNV (Norges Naturvernforbund) sentralt innledet med
tips og motivasjon om arbeidet med verving, hvordan få tilgang til aktive samt tips til drift av
lokal- og fylkeslag.
På bakgrunn av utfordringene som var beskrevet i et skriv fra valgkomiteen til årsmøtet i NiB,
hadde fs. laget et notat til årsmøtedeltakerne som var sendt ut per e-post samme dag. Notatet
ble gjennomgått av fs. og med innspill og spørsmål fra forsamlingen.
Følgende konklusjoner fikk støtte fra forsamlingen og skal være rådgivende for styret og den
nye ”tenkegruppa”:
- Årsmøtet i fylkeslaget. Bør fortsatt legges som et kveldsmøte på en hverdag. Det var ikke
stemning for å bruke en lørdag. Man burde heller satse på en Høstkonferanse.
- Styret i fylkeslaget. På sikt bør man jobbe for at medlemmer av fylkesstyret bør ha noen
klare roller, utover faglig arbeid:
- Kontakt med lokallaga. - Ansvar for kontakt med nye medlemmer. - Enkel sekretær
funksjon, slik at fs. kan avlastes/møter kan gjennomføres uten fs. - Ansvarlig hjemmeside.
- Landsstyrerepresentant, kontakt med NNV. - Oppfølging av fylkeslagets økonomi sammen
med fs.
- Rutiner ved informasjon om nye medlemmer. Medlemsavdelingen i NNV har nå gode
rutiner for informasjon om nye medlemmer. Det sendes en månedlig oversikt til NiB over nye
registrerte medlemmer. Rutiner for kontakt med disse nye medlemmene: - Fs. videresender
informasjon om nye medlemmer fra aktuelle kommuner til lokallaga. Lokallaga tar i
utgangspunktet telefonisk kontakt med disse i løpet av 10 dager. Lokallaget gir også
fs./fylkeslaget tilbakemelding om ev. resultat, - bl.a. interesse for å engasjere seg og ev. ønske
om å stå på fylkeslagets e-postliste. – Fylkeslaget følger opp med tilsvarende for medlemmer
fra kommuner uten lokallag.
Fs. starter dette arbeidet umiddelbart, og sender ut info om medlemmer vervet fra i fjor høst.
- Møtepunkter & treffsteder.
* Gjennomføre Natur & Kultur årlig. Opprette en arrangements komité.
* Gjeninnføre en Høstkonferanse for tillitsvalgte, ressurspersoner m.fl. Gjerne i samarbeid
med andre organisasjoner og grupper (eks. NNV sentralt, lokallag av Norsk Ornitologisk
Forening, FNF – Forum for Natur og Friluftsliv, NU – Natur og Ungdom). Legges opp til
overnatting. En fagdel og en organisatorisk del.
* Arbeide for en samling for NUere i Buskerud, i samarbeid med NU sentralt.
* Få til noen enkle lokale arrangement som viser biologisk mangfold og naturglede: Type
”Tirsdagsturer” m/guide fra angitt sted.
- Forslag til ekstra punkt i arbeidsprogrammet for 2011. Se under sak 5, årsmøtesaker.
- Økonomi. Noen av disse tiltakene vil, om de blir iverksatt i løpet av dette valgåret, ha ei
utgiftsside som ikke er dekket opp i det presenterte budsjettet. Årsmøtet mente at styret kunne
få fullmakt til å gå noe utenfor de presenterte rammene (budsjettet). Styret/fs må også jobbe
ekstra for å dekke inn noe av utgiftene.

19.20 – 22.15 Årsmøtet i NiB 2011
DAGSORDEN Årsmøtesaker
Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 19 personer til stede. Herav 16 med
stemmerett. I tillegg stilte Signe Lindbråten fra NNV, Stephan Ibsen fra FNF Buskerud og
fylkessekretær i NiB.
1) Valg av ordstyrer – Harald Baardseth og fylkessekretær, referent –
fylkessekretær Per Ø. Klunderud og en til å underskrive referatet – Nickoline
Rødstøl, Kongsberg.
Møteinnkallingen ble deretter godkjent.
2) Behandling av årsmeldingen for 2010.
Ordstyrer og fylkessekretær gikk igjennom årsmeldinga, med utfyllende kommentarer
fra andre i styret og andre medvirkende. Det var noen spørsmål og kommentarer. Det
kom ingen tillegg eller endringer til årsmeldingen.
Med dette tillegget ble årsmeldingen for 2010 enstemmig godkjent.
3) Behandling av regnskapet for 2010.
Fs. leste først opp revisjonsberetningen fra revisor Marit Frøsaker, datert Oslo 3. mars
2011, med forslag om godkjenning av regnskapet.
Fs. redegjorde for basisregnskapet (fylkeslagets drift, minus prosjekter) for 2010;
Inntekter, utgifter og balanse ble gjennomgått. Regnskapet ble gjort opp med
et underskudd på kr 1 164. Egenkapitalen ved årets slutt var kr 237 671.
Regnskapet for 2010 ble deretter enstemmig godkjent.
4) Saker framlagt for årsmøtet.
Det var ikke fremmet særskilte forslag til årsmøtet.
5) Styrets forslag til arbeidsprogram for 2011.
Forslaget ble gjennomgått av ordstyrer og fs. Det var deretter spørsmål og debatt.
Fra fs. var det fremme ett tillegg til arbeidsprogrammet, i forbindelse med diskusjonen
som var i forkant av årsmøtesakene. Årsmøtet støttet dette tillegget (se i kursiv under
punkt 2 i vedtatt arbeidsprogram).
Etter at forslaget ble tatt inn, ble arbeidsprogrammet deretter enstemmig godkjent.
Fs. tok også opp utfordringen med å gjennomføre arbeidsprogrammet dersom det ikke
ble valgt et fulltallig fylkesstyre. Årsmøte hadde forståelse for at fylkesstyret, - og
ressurspersoner knytta til dette arbeidet -, ikke kunne rekke over mer enn tid og
prioriteringer tillot.
Vedtatt arbeidsprogram for NiB 2011.
A): Profilering




Videreføre arbeidet med hjemmesida til NiB
Gjennomføre Natur & Kultur arrangement
Jobba for temamøter og aksjoner, gjerne i samarbeid med andre

B): Organisasjonsbygging / medlemsverving





Jobbe med verving og rekruttering
Opprettholde kontakten med Natur og Ungdom
Gjennomføre studietur til Extremadura i mars
Det opprettes ei ad hoc ”tenkegruppe” etter årsmøtet i NiB 2011 for å diskutere og
komme med ideer til de organisatoriske utfordringene fylkeslaget har. Resultatene
presenteres fortløpende for organisasjonen, og styret gis fullmakt til å prøve ut ev.
tiltak i valgperioden.

C): Faglige utfordringer









Avholde Slåttekurset 2011 som en møteplass for arbeidet med bevaring av biologisk
mangfold i kulturlandskapet
Arbeide på fagområder som skog, arealforvaltning/områdevern, vassdragsvern,
ulovlige avfallsdeponi/miljøgifter, rovdyrforvaltning, motorferdsel og
klimautfordringer.
Videreføre arbeidet i rovfuglgruppa og overfor NOF i Prosjekt fiskeørn
Videreføre arbeidet overfor aktører i Estland
Gjennomføre tverrfaglig arbeid med for eks. SRN og NOF, og gjennom FNF og
Vassdragsvernrådet i NNV
Følge opp ad hoc saker, for eks. høringer
Støtte lokallaga i faglig arbeid

5) Forts. - Styrets forslag til budsjett for 2011
Forslaget fra styret, som framkom på regnskapsarket i innkallingen, ble gjennomgått
av fs. Budsjettet har driftsinntekter på 194.000 kr og driftsutgifter på 212.000 kr. Med netto
finansielle inntekter på 18.000, gikk det framlagte budsjettet i null. Fs. påpekte at budsjettet
var basert på 400 timer arbeid for fylkessekretær. Dette var et ”minimumsbudsjett”, og det
kan tilkomme arbeidstimer bl.a. basert på økte prosjektinntekter.
Etter spørsmål og kommentarer ble budsjettet enstemmig godkjent.
6) Valg.
Valgene ble presentert av fs. – Leder i valgkomiteen Erik Jacobsen hadde ikke
anledning til å møte. - Med bakgrunn i det omfattende arbeidet valgkomiteen hadde
lagt ned, uten å lykkes med å fylle ledige verv/plasser, var det laget et notat til
årsmøtet i NiB. Dette ble lest opp, men det ble ikke satt av tid til debatt, da flere av
utfordringene som ble presentert her var tatt opp i den frie delen før årsmøtesakene.
Valgene ga følgende enstemmige resultat;
Fylkesstyret
Harald Baardseth
Ulla Nordgarden
Roar Carlsen
Ikke innstilt/funnet
Ikke innstilt/funnet
Varamedlemmer
Herbjørn Skogen

Funksjon
Leder - gjenvalg
styremedlem
styremedlem

Periode
Fra
ett år, på valg i 2012
Modum
på valg 2012
Drammen
på valg 2012
Drammen
styremedlem
to år, på valg 2013
styremedlem
to år, på valg 2013

1. vara

på valg 2012

Kongsberg

Dag Kjærnet
2. vara, gjenvalg
ett år, på valg i 2012
Sigdal
NB! Årsmøtet ga styret fullmakt til å fungere med kun 3 styremedlemmer for denne
valgperioden, sjøl om dette ikke er i samsvar med vedtektene.
Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2012
ett år, på valg 2012

Representant i Landsstyret m/vara for perioden 2011 – 2013
Medlem
Roar Carlsen
Vara
Bjørn Lindvig (forslag på årsmøtet)
2 utsendinger m/personlig vara fra NiB til Landsmøtet i NNV på Hamar 26.-28. august
Harald Baardseth
Ingen øvrige kandidater innstilt (en utsending og to vara). Årsmøtet ga styret fullmakt til å
finne kandidat(er).
Roar Carlsen møter som sittende Ls-representant
Representant i FNF Buskerud 2011-2013
Dag Kjærnet, gjenvalg
Vidar Johansen, vara, gjenvalg
Valgkomité (innstilt av styret)
Per Furuseth, på valg 2012
Vidar Johansen, på valg 2013
Øystein Engen, ny - valgt for 3 år/på valg 2014.
7) Det ble ikke fremmet forslag til årsmøteuttalelse.
I en pause mellom sak 5 og 6 ble det servert smørbrød samt kaffe/te, wienerbrød og
mineralvann.
Darbu/Åmot/Kongsberg 16. mars 2011
Per Øystein Klunderud
Sign. referent

Harald Baardseth
Sign. møteleder

Nickoline Rødstøl
Sign. delegat

