
STYREMØTE 18.NOV.2009

Frammøtte:  Ivar Sleveland, Leif Arne Lien, Johan Tore Rødland, John Grønning, Egil Omdal,  
Gunnar Skjærpe og Rune Edvardsen.

Saker til behandling:

1. Underslag av tidligere kasserer.
2. Programmet for våren 2009.
3. Julebord i Januar.
4. Lønn ved konsekvensutredninger.

Sak 1.
Ivar har vært i kontakt med politiet for å høre hvor saken står.  Forrige kasserer har vært i nye 
avhør,
og har ytret ønske om å gjøre opp mellomliggende.  Det vil snart bli avgjort om saken skal opp i 
forliksrådet.  Forhåpentligvis ordnes saken der, hvis ikke går det til rettssak.
 
Sak 2.
− Årsmøte 14. januar.  Etter årsmøtet viser Leif Arne og Daniel Lien bilder fra Thailand.
− Medlemsmøte 4. februar.  Ivar prøver å få tak i Sigbjørn Ræg fra Åna-Sira som driver med 

ringmerking helt sør i Rogaland.
− Medlemsmøte 4. mars.  John viser og forklarer om artsobservasjoner.  Medlemmene kan ta med 

egne bilder for visning.
− Spettatur i Lund med Gunnar søndag 14. mars.  Mer info senere og værforbehold. 

Telefonnummer til Gunnar er 90750530.
− Medlemsmøte 8. april.  Leif Arne Lien viser bilder fra Sør-afrika og Malavi.
− Utflukt til Lista lørdag 24. april. Vi samles tidlig på Krossmoen og kjører i sammen nedover.

Denne helga har NOF årsmøte, så det vil være mye folk i felt.  Naturbokhandelen har også åpent 
på lørdagen.

− Medlemsmøte 6. mai.  Oppsummering fra Listaturen med visning av bilder.  Planlegging av 
lokallagsturen til Eigerøy fyr.  Ta med bilder og gode historier.

− Vårens lokallagstur til Eigerøy fyr 7 – 9 mai.  Lom og joatrekket er på topp nå så alle mann til 
fyret.

− For oppdatert info sjekk lokallagets hjemmesider for oppdatert info: www.nofdalane.net

Sak 3.
Ivar og Gunvor inviterer igjen til julebord januar 2010.  Julebordet blir holdt på garasjeloftet i 
Søndre Svanesvei 13, som ifjor.  Datoen blir 16. januar kl 19.34.  Menyen blir reinsdyrsteik, 
riskrem kaffe og brus.  Alt dette til 230,-   Fantastisk, me glede oss...:-)

Sak 4.
Det kom opp spørsmål fra Gunnar om å ta betaling når vi får henvendelser om 
konsekvensutredninger fra for eksempel  Ambio og Naturforvalteren.  Dette er noe enkelte av 
medlemmene får mange henvendelser om.  Kan vi ta betaling for opplysninger som gis til 
konsekvensutredninger.  Det er vi medlemmene som tross alt har gjort alt feltarbeidet.  Kan vi be 
om et bidrag til loallaget.? Styret vedtar at vi tar 250,- i betaling til lokallaget i saker vi bidrar med 
nyttig informasjon.  Kontonummeret er tilgjengelig på lokallagets hjemmesider.

http://www.nofdalane.net/


www.nofdalane.net

Eventuelt.
Mye god drøs og Gunvor serverte god mat og drikke.

For Styret:

Rune Edvardsen., sekretær.
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