Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2012.
Sted/tid: Villars Kafé, Vestfossen, mandag 12. mars 2012 kl. 18.30 - 21.30.
DAGSORDEN Årsmøtesaker
Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 14 personer til stede. Herav 12 med
stemmerett. I tillegg stilte Signe Lindbråten fra NNV og fylkessekretær i NiB.
1) Valg av ordstyrere – Harald Baardseth og fylkessekretær, referent –
fylkessekretær Per Ø. Klunderud og en til å underskrive referatet – Øystein
Engen, Sigdal.
Møteinnkallingen ble deretter godkjent.
2) Behandling av årsmeldingen for 2011.
Ordstyrer og fylkessekretær (fs.) gikk igjennom årsmeldinga, med utfyllende
kommentarer fra andre i styret og andre medvirkende. Det var noen spørsmål og
kommentarer. – Arbeidet med vern i Finnemarka ved Erik Jacobsen, arbeidet med
avfall og forurensning ved styreleder og arbeidet med slåttekurs/kulturlandskap ved fs.
fikk alle hyllest av årsmøtet. Styreleder påpekte også det store arbeidet som ble gjort
gjennom kartlegging av rovfugl og miljøspørsmål knytta til dette.
Det kom ingen tillegg eller endringer til årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2011 ble enstemmig godkjent.
3) Behandling av regnskapet for 2011.
Fs. leste først opp revisjonsberetningen fra revisor Marit Frøsaker, datert Oslo 25.
februar 2012, med forslag om godkjenning av regnskapet.
Fs. redegjorde for basisregnskapet (fylkeslagets drift, minus prosjekter) for 2011;
Inntekter, utgifter og balanse ble gjennomgått. Regnskapet ble gjort opp med
et overskudd på kr 10 531. Egenkapitalen ved årets slutt var kr 248 202.
Fs. opplyste at total omsetning for NiB i 2011, inkludert prosjekter, var ca. 1 mill.
kroner.
Regnskapet for 2011 ble deretter enstemmig godkjent.
4) Saker framlagt for årsmøtet.
Det var ikke fremmet særskilte forslag til årsmøtet.
5) Styrets forslag til arbeidsprogram for 2012.
Det ble ikke tatt noen fagdel før årsmøtet. Derimot ble det brukt noe tid til en
innledning med status for organisasjonen og orientering ved Signe L. fra NNV i
forkant av behandling av arbeidsprogrammet. Her kom det bl.a. frem utfordringene
med å skaffe nye medlemmer til styrene, både i lokallaget og til fylkesstyret (også
påpekt av leder av vk. Per Furuseth).
Forslaget til arbeidsprogram ble gjennomgått av ordstyrer og fs. Underveis var det
kommentarer fra salen.
Styreleder 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
- Fagsamling ornitologi i samarbeid med NOF, på Tyrifjord hotell
B): Organisasjonsbygging / medlemsverving
- Jobbe med verving og rekruttering
- Opprettholde kontakten med Natur og Ungdom
- Gjennomføre studietur til Transylvania/Romania i juni
C): Faglige utfordringer
- Avholde Slåttekurset 2012 som en møteplass for arbeidet med bevaring av biologisk
mangfold i kulturlandskapet
- Arbeide på fagområder som skog, arealforvaltning/områdevern, vassdragsvern, ulovlige
avfallsdeponi/miljøgifter og klimautfordringer.
- Videreføre arbeidet i Rovfuglgruppa og avsluttende arbeid i Fiskeørnprosjektet
- Videreføre arbeidet overfor aktører i Romania
- Gjennomføre tverrfaglig arbeid med for eks. SRN, NOF og Vassdragsvernrådet i NNV
- Følge opp ad hoc saker, for eks. høringer
- Støtte lokallaga i faglig arbeid
5) Forts.; Styrets forslag til budsjett for 2012
Forslaget fra styret, som framkom på regnskapsarket i innkallingen, ble gjennomgått
av fs. Budsjettet har driftsinntekter på 223 000 kr og driftsutgifter på 240 500 kr. Med
netto finansielle inntekter på 19 500, gikk det framlagte budsjettet i pluss med 2 000
kr. Fs. påpekte at budsjettet var basert på 500 timer arbeid for ham. 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 Per Furuseth, leder i valgkomiteen. Med bakgrunn i det
arbeidet valgkomiteen hadde lagt ned, uten å lykkes med å fylle ledige verv/plasser,
uttrykte leder av komiteen bekymring for framtidig rekruttering til styret.
Valgene ga følgende enstemmige resultat;
Fylkesstyret
Funksjon
Harald Baardseth
Leder - gjenvalg
Per Furuseth
styremedlem, ny
Kjell A. Dokka
styremedlem, ny
Ikke innstilt/funnet
Ikke innstilt/funnet
(NB. Per F. var innstilt av styret/fs.)

Periode
Fra
ett år, på valg i 2013
Modum
2 år, på valg 2014
Hol
ett år, på valg 2013
Kongsberg
styremedlem
to år, på valg 2014
styremedlem
ett år, på valg 2013

NB! Årsmøtet ga styret fullmakt til å fungere med kun 3 styremedlemmer for denne
valgperioden, sjøl om dette ikke er i samsvar med vedtektene. Styret fikk også fullmakt til å
innkalle ressurspersoner/styremedlemmer i lokallag, til styremøtene.

Varamedlemmer
Tov Sandnæs
Herbjørn Skogen
Dag Kjærnet

1. vara
2. vara, gjenvalg
3. vara, gjenvalg

2 år, på valg 2014 Nore og Uvdal
ett år, på valg 2013
Kongsberg
ett år, på valg i 2013
Sigdal

Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2013
ett år, på valg 2013

Representant i Landsstyret m/vara for perioden 2011 – 2013
Roar Carlsen
Ikke på valg
Ulla Nordgarden
Vara – ikke på valg
Valgkomité (innstilt av styret)
Vidar Johansen, på valg 2013
Øystein Engen, på valg 2014
Ulla Nordgarden, ny – velges for 3 år/på valg 2015. Erstatter Per Furuseth.

7) Det ble ikke fremmet forslag til årsmøteuttalelse.
I en pause etter at sak 1, 2 og 5 var behandlet, ble det servert smørbrød samt kaffe/te,
wienerbrød og mineralvann.
Darbu/Åmot/Sigdal 15. mars 2012
Per Øystein Klunderud
Sign. referent

Harald Baardseth
Sign. møteleder

Øystein Engen
Sign. delegat

