Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2014.
Sted/tid: Folkets Hus, Drammen, mandag 17. mars 2014 kl. 18.00 - 21.45.
DAGSORDEN
Fagdel før årsmøtet
Frammøte var satt til 17.30 – 18.00, og noen minutter over 18 var alle ankommet.
Fylkessekretær (fs.) Per Øystein Klunderud ønsket velkommen, og tok en kort
presentasjonsrunde blant de frammøtte. Tiden fra 18.15 til 19.15 ble først brukt av Lars
Haltbrekken, ansatt styreleder i NNV. Han holdt en inspirerende innledning til årsmøtet,
basert på NNV’s (første) 100 år, bl.a. med å fortelle om seire vi hadde vunnet men som ikke
synes (for eks. vassdrag som ikke har blitt utbygd). Lars tok også for seg miljøpolitikken til
den nye Regjeringen, med utvalgte eksempler.
Roar Carlsen avslutta den faglige delen med å gjennomgå oppbyggingen av NiB sin
hjemmeside, og ønsker om hvordan stoffet kunne presenteres og brukes. Han avslutta med å
kommentere rapporten i regi av NiB (Roar C., Kjell A. D. og Ulla N.) som evaluerte
oppfølging av vedtatte energi- og klimaplaner i fylkets 21 kommuner og i fylkeskommunen.
Resultatet var ikke oppløftende.
Begge innslaga høsta godord og applaus fra forsamlingen.
I en pause før årsmøtesakene, ble det servert smørbrød samt kaffe/te, kringle og mineralvann.
Øystein Engen viste en liten «jubileumsfilm» på 12 min. med innslag fra noe av NiBs historie,
bl.a. Hardangervidda, Godfarfoss, Trillemarka, Hallingskarvet og slåttekurset. Filmen og
Øystein fikk velfortjent applaus. – Det var også salg av bøker i pausen.
Årsmøtesaker, 19.25 – 21.45.
Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 27 personer til stede, herav 22 med
stemmerett. I tillegg stilte Lars Haltbrekken fra NNV, Anne Sørensen fra NOF avdeling
Buskerud, Thomas André T. Sveri – koordinator i FNF Buskerud, Moisés P. Domíngues –
observatør fra Lier og fylkessekretær i NiB.
1) Valg av ordstyrer – Harald Baardseth, referent – fylkessekretær Per Ø.
Klunderud og en til å underskrive referatet – Anne Foss, Nedre Eiker.
Møteinnkallingen ble deretter godkjent.
2) Behandling av årsmeldingen for 2013.
Ordstyrer gjennomgikk årsmeldingen, med utfyllende kommentarer fra andre i styret
og andre medvirkende. Det var noen kommentarer. Det kom ingen tillegg eller
endringer til årsmeldingen.
Årsmeldingen for 2013 ble enstemmig godkjent.
3) Behandling av regnskapet for 2013.
Fs. leste først opp revisjonsberetningen fra revisor Marit Frøsaker, datert Oslo 23.
februar 2014, med forslag om godkjenning av regnskapet.
Fs. redegjorde for basisregnskapet (fylkeslagets drift, minus prosjekter) for 2013.
Inntekter, utgifter og balanse ble gjennomgått. Under balansen ble de ulike prosjektene
kommentert. Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr 16 320. Den frie
egenkapitalen ved årets slutt var kr 254 036, mens total sum eiendeler var
kr 1 050 358. Regnskapet for 2013 ble deretter enstemmig godkjent.

4) Saker framlagt for årsmøtet.
Det var ikke fremmet særskilte forslag til årsmøtet.
5) Styrets forslag til arbeidsprogram for 2014.
Forslaget til arbeidsprogram ble gjennomgått av ordstyrer. Underveis var det
kommentarer fra salen. Arne Bjørnvolden (N. i Drammen) kommenterte viktigheten
av at NiB fremdeles jobber aktivt mot utvida snøskuterkjøring. Årsmøtet sluttet seg til
å legge til arbeidsområdet «motorferdsel» under pkt. C, fagområder. – Også interessen
for å arbeide med økologisk hagebruk og andelslandbruk, ble kommentert. Det var
enighet om at det jobbes med det på lokallagsnivå, før det evt. kommer inn i
arbeidsprogrammet til NiB neste år. Lars Haltbrekken orienterte også om det
kommende bokprosjektet i jubileumsåret, «Naturen svikter aldri».
Med tilleggsforslaget fra AB ble følgende arbeidsprogram vedtatt:
A: Profilering
- Videreføre arbeidet med hjemmeside og Facebook NiB
- Gjennomføre Fugletreff 2014 i samarbeid med NOF, Tyrifjord.
B: Organisasjonsbygging / medlemsverving
- Jobbe med verving og rekruttering
- Opprettholde kontakten med Natur og Ungdom
- Gjennomføre studietur til Transilvania/Romania i juni.
- Gjennomføre jubileumsarrangementer
C: Faglige utfordringer
- Avholde Slåttekurset 2014 som en møteplass for arbeidet med bevaring av biologisk
mangfold i kulturlandskapet.
- Arbeide på fagområder som skog, arealforvaltning/områdevern, vassdragsvern,
forurensning, motorferdsel og lokale klimautfordringer, samt rovdyr.
- Videreføre arbeidet i Rovfuglgruppa.
- Videreføre internasjonalt arbeidet overfor aktører i Transilvania/Romania og
ADENEX/Spania.
- Følge opp ad hoc saker, for eks. høringer.
- Støtte lokallaga i faglig arbeid.
Styrets forslag til budsjett for 2014
Forslaget fra styret, som framkom på regnskapsarket i innkallingen, ble gjennomgått
av fs. Budsjettet har driftsinntekter på 245 000 kr og driftsutgifter på 262 900 kr. Med
netto finansielle inntekter på 17 900 kr, gikk det framlagte budsjettet i 0. Fs. påpekte at
budsjettet var basert på 500 timer arbeid for ham. Dette var et ”minimumsbudsjett”, og
det kan tilkomme arbeidstimer basert på økte prosjektinntekter.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
6) Valg.
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Øystein Engen. Til stede fra valgkomiteen
var også Jan Erik Krogh. De nye kandidatene presenterte også seg sjøl med neon får
ord. Valgene ga følgende enstemmige resultat;

Fylkesstyret
Per Furuseth
Kjell A. Dokka
Tove Hofstad
Wenche Johansen
Roar Carlsen

Funksjon
Leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Periode/på valg
ny, ett år, 2015
på valg 2015
på valg 2015
ny, 2 år, 2016
gjenvalg, 2 år, 2016

Fra
Hol.
Kongsberg.
Lier
Kongsberg
Drammen

Varamedlemmer
Martin Lindal
Anne Foss

vara
vara

på valg 2015
ny, 2 år, 2016

Drammen
Nedre Eiker

Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2015
ett år, på valg 2015

Representant i Landsstyret m/vara for perioden 2013 – 2015 (ikke på valg)
Roar Carlsen
LS-representant
Wenche Johansen
Vara
Nytt: Representant fra NiB i FNF-Buskerud, Arbeidsutvalget
Moonika Dokka
medlem, valgt for 2 år
Martin Lindal
vara, valgt for 2 år
Valgkomité (innstilt av styret)
Lokallaget i Drammen finner én kandidat for ett år. (Erstatter Ulla Nordgarden.)
Jan Erik Krogh (Nedre Eiker), på valg i 2016
Harald Baardseth (Modum)
ny, velges for 3 år. På valg i 2017.
Styreleder Harald Baardseth gikk ut av styret i NiB, etter 10 år i tjeneste! Han ble valgt inn
som vararepresentant i 2004, og har sittet som leder siden 2005. Han ble takket av fra
årsmøtet og fylkeslaget ved fylkessekretær, som i tillegg til gode ord også overrakte en
blomsterhilsen og ett gavekort til Drammen Teater. Lars Haltbrekken takket også varmt på
vegne av Norges Naturvernforbund. Harald sa sjøl, at hans karriere innenfor
Naturvernforbundet ikke var over, men at han ville fortsette arbeidet i lokallaget og som en
ressursperson for fylkeslaget.
7) Det ble ikke fremmet forslag til årsmøteuttalelse.

Fiskum/Åmot/Mjøndalen 20. mars 2014
Per Øystein Klunderud
Sign. referent

Harald Baardseth Anne Foss
Sign. møteleder
Sign. delegat

