REFERAT FRA ÅRSMØTE I NOF DALANE LOKALLAG DEN 10.01.2017

1.GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Årsmøtet ble avviklet i Egersund rådhus. 17 medlemmer møtte. Da programarket ikke hadde
kommet ut til medlemmene og Falco ikke nådde ut til mange av medlemmene før etter årsmøtet, var
situasjonen den at det ikke forelå gyldig innkalling til årsmøtet. Dette vil normalt innebære at
årsmøtet ikke kan avvikles. Det ville bare krevd at et medlem påpekte dette forholdet. Imidlertid
valgte årsmøtet å la «nåde gå for rett» og gjennomføre årsmøtet på vanlig måte.
Noe slikt må dog ikke gjenta seg. Styret må for fremtiden kvalitetssikre at innkalling når ut til
medlemmene i rimelig til før årsmøtet. Det er vanlig å legge til grunn at medlemmene mottar
innkalling til årsmøtet senest 3 uker før møtet. Da utsendelsen av Falco kan variere mht. tidspunkt er
det sikreste å benytte programarket og distribuere dette til medlemmene før jul. Alternativt kan en
benytte email direkte til medlemmene eller hjemmesiden. Ulempen her vil være at ikke alle har
tilgang til eller benytter data regelmessig.

2.VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
Årsmøtet godkjente Petter Weido Larsen som møteleder og Jan Petter Leidland som referent.

3.ÅRSBERETNING OG REGNSKAP
Rune Edvardsen hadde laget årsberetning for 2016 og gjennomgikk denne for medlemmene.
Følgende merknader ble notert til innarbeidelse i årsmeldingen:
a) Eget BAND for Dalane ble opprettet i 2016. Dette er en applikasjon for smarttelefon der
medlemmene kan legge ut korte meldinger om interessante fugleobservasjoner i Dalane av
varierende sjeldenhetsgrad. Kan også benyttes til å gi informasjon og påminnelser i
forbindelse med møter, ekskursjoner og lignende. BANDET har nå fått en god start med 23
medlemmer.
b) Middagsarrangementet hos Ivar i januar 2016 fortjener omtale.
c) Ivar gjennomførte et aktivitetsopplegg for en speidergruppe hjemme hos seg på Svanes.
d) Ivar holdt også foredrag på årsmøtet i Egersund hagelag.
e) I april hadde lokallaget ekskursjon til Jæren med bra utbytte. 8 deltakere og hele 77 arter.
f) Navnelisten over deltakere på dugnaden på Eigerøy fyr må korrigeres litt.
g) Årsberetningen bør inneholde en oppfordring til at flere enn John skriver på hjemmesiden.
Med disse justeringene ble årsberetningen godkjent av årsmøtet.
REGNSKAP
John Grønning gikk gjennom regnskapet for 2016. Den økonomiske situasjonen i lokallaget er stabil.
For 2016 var det et overskudd på kr. 6.188. Lokallaget har nå bankinnskudd på kr. 36.939. Dette
representerer en betydelig forbedring i forhold til tilstanden for noen år tilbake. Det var få
merknader til regnskapet. Referenten noterte følgende:
a)

Det ble opplyst at etter omleggingen av kontingenten i NOF får ikke lokallagene lenger en
andel av denne. Bare NOF Rogaland mottar nå en andel.

b) En alternativ inntektskilde for lokallaget kan potensielt være egenandel på tipping som
mange frivillige lag og foreninger nå benytter seg av. Må ha godkjent organisasjonsnummer i
Brønnøysund mm
c) Mulig at dette kan organiseres under Eigerøy fuglestasjon. Konferer også under Eventuelt.

4.VALG
Johan Tore Rødland presenterte valgkomiteens innstilling for årsmøtet. Alle avstemningene var
enstemmige.
LEDER: Ivar Sleveland gjenvalgt for 1 år.
STYREMEDLEMMER: John Grønning og Leah Hornwood gjenvalgt for 2 år.
VARAMEDLEMMER: Petter Weido Larsen, Frank Tønnesen (gjenvalg 1 år) og Roald Børve (ny 1
år).

VALGKOMITEEN: Johan Tore Rødland gjenvalgt 2 år.
REVISOR: Roald Lomeland.

5. EVENTUELT
a) Ivar Sleveland har feil postnummer (4370 i stedet for 4372) slik det står under generell
informasjon for Dalane lokallag på hjemmesiden. Må korrigeres! Postsystemet er jo nå mer firkantet
enn før.
b) Det viser seg at nyinnmeldte medlemmer ikke mottar tidligere utgaver av Falco for det året de
melder seg inn i. Det hadde vært fint å få en ordning på dette i en tid der mange nye medlemmer har
kommet til. Styret bes om å avklare dette.
c) Fra flere ble det uttrykt et ønske om å få oppgradere NOF Dalane sin hjemmeside. Det er nå på
tide at flere skribenter kan bidra med aktuelle innlegg. I tillegg ble det også diskutert om ikke tiden
ikke er kommet der hjemmesiden i større grad kan administreres lokalt. Styret fikk i oppdrag å
fremme forslag til forbedringer angående disse forholdene.
d) Årsmøtet ønsket at det ble arbeidet videre med med egenandel i forhold til Norsk Tipping. Og
hvorvidt dette kan være hensiktsmessig for lokallaget eller eventuelt Eigerøy fuglestasjon. Ordningen
har for eksempel vært en stor suksess for Utsira fuglestasjon. John Grønning tar nærmere kontakt
med fuglestasjonen for å høre nærmere om opplegget deres. Ottar Pettersen sjekker med
Brønnøysundregisteret angående kravene som må innfris mht. organisasjonsnummer og eventuelt
andre forhold.
Oppsummert av Jan Petter Leidland

