
 

 
 

Protokoll fra årsmøte onsdag 27. april 2016. 
Kommunegården, seniorlokalet 

 
 
SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Godkjent. 
 
SAK 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 underskrivere av årsmøteprotokollen  
Valg av ordstyrer: Rigmor Arnkværn 
Valg av referent: Terje Bøhler 
Valg av 2 som skal underskrive årsmøteprotokollen: Finn Otto Kvillum og Kristin Bjartnes. 
 
 
SAK 3. Styrets årsberetning for 2015 (kun listet punkter som ble kommentert av årsmøtet) 

 Angående punkt 1.3 i årsberetningen for 2015 ”Økonomi og administrasjon”: 
BNF får 100.000.- for 2016 og 2017. Etter dette er intet avklart.  
Naturvernforbundet i Bærum mente at det er mest sannsynlig at BK vil gi driftsmidler til 
BNF også etter 2017. 

 Angående årsberetningens punkt 5.4 ”Naturkart – samarbeide med Hilde Friis Solås”: 
Hilde Friis Solås er selvstendig konsulent som jobber prosjektbasert under BNF-paraplyen 
(for prosjekter i Bærum). Styreleder opplyste at BNF ikke har noe arbeidsgiveransvar (eller 
annet ansvar) for henne. Hun er helt selvgående og søker etter midler selv. BNF betaler 
verken forsikringer, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift eller annet til henne da 
hun er selvstendig konsulent gjennom sitt enkeltpersonsforetak. Hennes MOMS-
innbetalinger er også inkludert i hennes omsøkte midler. Årsmøtet kommenterte at det var 
naturlig å synliggjøre dette i regnskapet.  
Til orientering har Hilde Friis Solås fått tilsagn om støtte til  ”prosjektet ”Naturkart Borøya”  
fra følgende:  
- Kr. 73 780,-    fra Akershus Fylkeskommune  
- Kr. 100 000,-  fra Bærum kommune  

 Og, som det står i kontrakten mellom BNF og Hilde Friis Solås: 
”Oppdraget skal gjennomføres innenfor en totalramme på kr 173 780,- inkl. merverdiavgift og skal 
inneholde alle kostnader (arbeid, reise, evt. kost & losji samt moms). BNF har ikke egne midler til 
prosjektet utover det som er mottatt fra finansieringskilden(e). De totale prosjektutgiftene skal 
også inkludere betaling for layout på kr. 10 000 + evt. mva til David Keeping (VEDLEGG 5) samt 
mulig betaling for ekstra kartarbeid. ” 

 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
 
SAK 4. Regnskap for 2015 med budsjett for 2016 og revisors revisjonsrapport 
Som nevnt over ble det stilt spørsmål om hvorvidt Hilde Friis Solås’ midler skulle synliggjøres i 
budsjettet for 2016. Årsaken til at dette ikke ble gjort var bl.a. at tallene ikke var klare på det 
tidspunktet årsrapporten ble skrevet og at disse beløpene ”fullt og helt” (uavkortet) blir overført til 



 

Hilde Friis Solås. Således vil de ikke påvirke balansen i regnskapet. Årsmøtet mente at dette burde 
fremkomme i årsmøteprotokollen (herved gjort). 
 
Det reviderte regnskapet for 2015 ble også godkjent. 
 
 
SAK 5. Satsingsområder og arbeidsprogram for 2016. 
Listen over BNF satsningsområder og arbeidsprogram for 2016 ble gjennomgått. 
Årsmøtet hadde ingen kommentarer. 
 
 
SAK 6. Fastsettelse av kontingent 
Det ble stilt spørsmålstegn ved kontingentregimet. I følge våre vedtekter står det at: 
”Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten fastsettes inntil videre med kr 1,- pr. 
medlem i vedkommende medlemsorganisasjon bosatt i Bærum. Maksimalt beløp pr. årsavgift 
settes til kr. 2000,-”.  
Forslag fra Naturvernforbundet i Bærum om kanskje å øke dette til 2.500.- (fast, uavhengig av 
antall medlemmer). BNF vil se på det til neste år da vi vet noe mer om hvordan tildeling av 
driftsmidler blir. I tillegg vil dette kunne by på utfordringer for våre medlemsforeninger som ikke 
har betalende medlemmer (Lilløyplassen Naturhus bl.a). Finn Otto Kvillum (Naturvernforbundet) 
mente at BNF vil få driftsmidler også etter 2017 begrunnet med at kommunen årlig bevilger kr. 
600 000,- til Bærum Idrettsråd så det kan holde seg med en heltidsansatt daglig leder. 
Konklusjon: Enn så lenge fortsetter BNF med samme kontingent som tidligere.  
 
 
SAK 7. Saker fra styret eller medlemsorganisasjonene  
Ingen innkomne saker. 
 
 
SAK 8. Valg av styre, revisor og valgkomité 

Valgkomiteen har i år tenkt langsiktig og kommet frem til fire nye styrerepresentanter. Rigmor, 

Morten og Ludvig ble i fjor alle valgt for to år. Kontinuitet er viktig, men det er også viktig med nye 

krefter som er villige til å ta i et tak. Egenskaper det ble lagt vekt på ved de nye 

styrerepresentantene var: faglig bakgrunn, kjønn og geografi. Dette året gjorde valgkomiteen et 

radikalt grep: Fire nye styrerepresentanter kom inn, og fire gikk ut. De fire nye er: 

1. Ulf Kristiansen (siv. Ing, aktiv i ”skrivegruppa” til NOA) 

2. Truls Bjerke (tidligere OOF, prosjektsøknader etc.) 

3. Kristin Bjartnes (lektor v/Eikeli vgs, leder av Buskerud botaniske forening) 

4. Liv Claussen (cand. philol.) 

 
Det nye styret ble valg.  



 

Styret takket de avtroppende styremedlemmene så mye for innsatsen, og blomster ble overlevert.  

Disse var: 

- Prof. Frans Wielgolaski (Jarmyras Venner), Jar 
- Bjørg Josefine Olsen Raften Horne, Kirkerud/Vøyenenga 
- Knut Bjerke (fotograf Budstikka), Bærums Verk 
- Øystein Grasbekk, Gjettum 

 

Valgkomiteen består nå av: 
- Anna Marie Graff (NiB) 
- Tom Ekeli (fra forrige styre i BNF) 

 
 
Avslutningsvis kom valgkomiteen med følgende appell til styret: 

BNFs medlemsorganisasjoner må se nytten i å delta på  BNFs årsmøter! Det er for dårlig oppmøte 

på dette årsmøtet (dog var det møtekollisjon med et konkurrerende møte). 

 
 
Revisor Kjell Nakstad sa seg villig til og ble valgt til å revidere 2016 regnskapet. 



 

 


