Årsmøtet er ikke gyldig eller rettskraftig før det er avklart om
alle de fremmøtte har betalt kontingent til NZF,
og om innkallelsen er korrekt innkalt.

Referat fra årsmøte til Norsk Zoologisk Forening avd. Oslo & Akershus,
torsdag 22. mars 2007 kl. 1808-2008
i rom 4619 på Biologibygget til Universitetet i Oslo.
Tilstede:

Christian K. Aas, Erik Brenna, Janne Brudevoll, Hallvard Elven, Leif Gjerde, Jan
Tore Hansen, Kjell Isaksen, Joachim Tørum Johansen, Mette Klann, Jeroen van
der Kooij, Camilla Mathisen, Marianne Nordseth, Kjell Magne Olsen, Ruben A.
Pettersen, Kari Rigstad, Finn Smestad, Trude Starholm, Christian Steel, Christine
Sunding, Øivind Syvertsen.
Ikke-medlemmer: ?.
Meldt forfall:
Ingen.
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Vedtak:

Godkjenning av innkalling
Gjerde påpekte at kunngjøring om årsmøtet ble gjort på våre nettsider (25. januar).
Manglende medlemsregister fra hovedforeningen gjorde at vi ikke vet om alle har fått
innkallelsen til årsmøtet. Ingen kommentarer.
Innkallelsen godkjent.
Som leder av lokallaget var Leif Gjerde møteleder under årsmøtet. Camilla Mathisen ble
valgt til referent og Janne C. Brudevoll til å bekrefte referatet.
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Vedtak:
02/07

Årsmelding
Gjerde gjennomleste et utkast til årsmelding. Han påpekte at han dessverre ikke har hatt
mulighet til å sluttføre denne pga mye annet arbeid. Uten sluttført regnskap kan heller
ikke årsmeldingen ferdigstilles.
Årsmelding ettersendes årsmøtedeltagerne for godkjenning når den er sluttført.
Regnskap
Kasserer Ruben A. Pettersen orienterte. Det har vært problemer med å få inn alle
bilagene fra de som har hatt utlegg. Dessuten mangler oversikt fra Nordea. Problemer
med bortkommet post pga uavklarte rutiner ved Biologisk institutt har også vært et
problem.
Pettersen og Gjerde nevnte at det fremdeles er utestående flere års manglende
innbetaling fra hovedforeningen. Fylkeslaget mottar medlemskontingent etter en
fordelingsnøkkel, men denne har vi kun mottatt unntaksvis gjennom en periode på
mange år, kanskje tilbake til 1990-tallet. Dette er fylkeslagets eneste inntektskilde, og
det er vanskelig å budsjettere inntekter hvis disse inntektene uteblir i 2007. Dog er ikke
dette et praktisk problem da fylkeslaget har nesten 50.000 kroner på bok, og utgiftene pr.
år er minimale. Steel ønsket at fylkeslaget skulle sette en strek over hovedforeningens
kontingentgjeld til fylkeslaget pga hovedforeningens dårlige økonomi, og slik at en kan
starte på ny. Gjerde nevnte at dette var et alternativ, men at hovedforeningen måtte
allikevel få orden, kontroll og oversikt over sin økonomi. Regnskapsmessig bør det fås
klarhet i hvilke beløp som er utestående, og at fylkeslaget ettergir dette beløpet. Gjerde
nevnte at den årlige inntekten fra hovedforeningen kan utgjøre rundt 10.000 – 15.000
kroner.

Vedtak:
03/07

Gjerde nevte at lokallaget skyldte penger for bruk av hovedforeningens kniver.
Dette er kniver som er tildelt foredragsholdere i lokallaget. Det skyldes oppgjør for
knivene fra flere år tilbake.
Leif Gjerde orienterte at årsmøtet kan godkjenne regnskapet når den er endelig
ferdigskrevet. Denne kan ettersendes årsmøtedeltagerne for godkjenning. Det er også
dette som ble bestemt på de to foregående årsmøter for henholdsvis årene 2004 og 2005.
Det ble foreslått av Christian Steel at regnskapet for 2004 og 2005 kan godkjennes ved
neste årsmøte. Gjerde fortalte at det har ikke dette årsmøte mandat til å bestemme. Vi må
respektere de to foregående årsmøtevedtakene og forholde oss til dem. Det er et løfte
som ble gitt årsmøtedeltagerne ved årsmøtene i 2005 og 2006. Gjerde har ikke tenkt å
bryte dette løftet, selv om Steel syntes det var ok.
Regnskapet for 2006 ettersendes årsmøtedeltagerne for godkjenning når den er sluttført
av kassereren.
Budsjett
Pettersen orienterte: Eneste inntektskilden er medlemskontingent som vi får oversendt
fra hovedforeningen hvert år.
Bevertning (8 møter x 200,-)
Utsendelse av møteprogram (2 semestre x 2.400,-)
Reiseutgifter for foredragsholdere (4 x 2000,-)
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kr.
kr.
kr.
kr.

1.600,00
4.800,00
8.000,00
14.400,00

Valg
Janne Brudevoll, Leif Gjerde og Ruben Pettersen stilte til gjenvalg for 2006. Thrond
Haugen stiller ikke til gjenvalg.
Gjerde nevnte at styret ikke har hatt styremøter i 2006. Med et styre på 4 personer
har dette ikke vært et praktisk problem da alle har hatt fortløpende kontakt med
hverandre.
Steel foreslo at leder velges separat. Camilla Mathisen foreslo Janne Brudevoll
som alternativ kandidat til Gjerde. Steel foreslo at styret bør være på maks 5 personer for
at den skal kunne arbeide effektiv. Til sammenligning har hovedforeningen 8 personer i
sitt styre. Gjerde nevnte at det er ikke antall medlemmer som avgjør effektiviteten. Faste
oppgaver av leder, kasserer, sekretær og web-ansvarlig vil bli ivaretatt uansett. Det
eneste styret tradisjonelt har gjort er å sette opp vår- og høstprogrammet. Programmet for
hele 2007 er allerede satt opp og ordnet av Gjerde. Fylkeslaget har dessuten hatt meget
få aktive medlemmer gjennom de siste to tiår, og disse har derfor vært inkludert i styret.
Et styre på 7 personer er derfor ikke for mange ifølge Gjerde. Noen nevnte å ha vara,
men dette hadde liten gehør blandt forsamlingen, trolig fordi da ville Gjerde fortsatt
forbli i styret.
Alle kandidatene presenterte seg selv. Ragnar Mathias Aaserud var ikke tilstede og ble
ikke presentert.
En fra flaggermusgruppa foreslo at leder stemmes over separat. Mathisen foreslo
Brudevoll som motkandidat. Det ble avstemt med håndsopprekning. Brudevoll fikk 16
stemmer, Gjerde fikk 2 stemmer.
Det ble votert over om styret skulle ha totalt kun 5 personer i styret. 18 personer
stemte for, en mot og en avholdende.
Steel foreslo skriftelig valg på de resterende 4 kandidatene til styret. Kooij foreslo
at styret konstituerer seg selv og at disse fordeler sine oppgaver seg imellom. Det ble
således ikke valgt sekretær, kasserer eller web-ansvarlig. Valget ga følgende resultat:
Leif Gjerde
Ruben Pettersen
Camilla Mathisen
Erik Brenna

3
18
19
19
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Joachim Trom Johansen
Ragnar Mathias Aaserud

19
2

Vedtak:

Janne Brudevoll ble valgt som ny leder. Valgte styremedlemmer ble Camilla Mathisen,
Erik Brenna, Joachim Trom Johansen og Ruben Pettersen.
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Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Oslo, 22. mars 2007
Leif Gjerde
leder
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