
Protokoll årsmøte i NiR 21.mars 2022 – Inge Steenslands Hus 

Før årsmøtet , fra kl 19 til 19.45, holdt Rune Folkvord et foredrag om energieffektivisering i egen 

bolig.  

Årsmøtet startet kl 19.45. 

Styreleder Hallgeir Langeland ønsket forsamlingen på 18 personer velkommen til årsmøtet. Av de 

frammøtte var sju fra fylkesstyret og to ansatte.  

Det ble servert pizza, frukt og drikke ved årsmøtets begynnelse.  

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Styreleder  refererte til innkallingen som har skjedd med gjennom fylkeslagets nyhetsbrev (utgis hver 

14.dag), fylkeslagets Facebookside og i Rygjavern nr 1 som ble distribuert til alle medlemmer onsdag 

16.mars. Sakspapirene ble lagt ut på hjemmesiden rogaland-naturvern.no den 14.mars.  

Det var ingen merknader til innkallingen av årsmøtet.  

 

2. Valg av ordstyrer, referent og kontrollkomité 

Hallgeir Langeland valgt til ordstyrer. 

Erik Thoring valgt til referent 

Annette Hansen Nielsen og Maria Sæbjørnsen valgt til protokollunderskrivere (kontrollkomite) 

3. Årsmelding 2021 
Kopier av årsmelding og de øvrige sakspapirer var lagt ut i lokalet og ble i tillegg vist på lerretet. 
Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldingen.  
Det var ingen merknader til årsmeldingen og denne ble vedtatt av årsmøtet. 
 
4. Årsregnskap 2021 
Daglig leder redegjorde kort for hovedpunktene i årsregnskapet. Håkon Fossmark spurte om punktet 
andre kortsiktige fordringer i balansen som står oppført med kr 339 931. Daglig leder antok at 
fordringen har sammenheng med mva-refusjon som i 2021-regnskapet er bokført både for 2020 og 
2021 mot normalt ett år.  
Styreleder etterlyste revisors fullstendighetserklæring.  
Årsmøtet vedtok regnskapet med forbehold om revisors godkjenning av regnskapet i 
fullstendighetserklæringen for 2021.  

5.Virksomhetsplan  for 2022 
Daglig  leder redegjorde kort for planens innhold som i stor grad er identisk med målene i 
virksomhetsplanen for 2021. det var ingen merknader til planen og denne ble vedtatt av årsmøtet. 

6. Budsjett for 2022 
Kjetil Nilsen etterlyste en kolonne som viste budsjettet for 2021 slik at dette kan sammenholdes med 
resultatet. Håkon Fossmark spurte om årsaken til at inntektsposten «Privatstøtte,gaver, 
medlemmer» var redusert med nesten 200 000 kroner ift resultatet for 2021. Daglig leder viste til 
nedgang i medlemstallet og redusert lokal verving som en delforklaring på nedskaleringen av 
inntekstposten..  
Budsjettet ble vedtatt med merknaden til Kjetil Nilsen.  
 
7. Forslag til årsmøteuttalelser 
Styret la fram fire forslag til årsmøteuttalelser. Forslag 1, 2 og 3 ble publisert på rogaland-
naturvern.no. Til årsmøtet forelå det et nytt forslag fire om energieffektivisering og et utvidet forslag 
to om vern av matjorda. Styret har sendt forslag 1, 2 og 4 til LM 22 innen fristen som var 18.mars. 



 
Forslag 1: «Krev demokratisk kontroll på krafta» 
Styreleder presenterte forslaget. Det var ingen merknader og forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 
 
Forslag 2: «Vern av matjorda» 
Forslaget ble presentert av Randi Storhaug.  
Magne Nilsen viste til at nedbyggingen av matjord i Rogaland fortsatt er svært høy og at seks 
kommuner i fylket blant annet Stavanger ,er blant de som bygger ned mest. Magne takket for at 
dette viktige temaet ble tatt opp i en egen uttalelse fra årsmøtet. 
Forslag 2 ble vedtatt av årsmøtet.  
 

Forslag 3: «Naturen reddes lokalt» 
Forslaget ble presentert av Wenche Skorge.  
Helge Fossmark etterlyste et punkt om restaurering av natur og viste til siste utgave av Rygjavern der 
dette er et sentralt tema.  
Forslag 3 ble vedtatt av årsmøtet med et tillegg om at «Verdifull natur som er degradert må 
tilbakeføres/restaureres.» 

 
Forslag 4: «Krever statlig storsatsing på energieffektivisering» 
Forslaget ble presentert av Rune Folkvord.  
Kalle Lindheim bemerket at frigjøring av energi ved effektivisering ikke vil stagge det uendelige 
energibehovet med mindre den økonomiske veksten bremses og reverseres. Styreleder delte 
analysen og mente at Naturvernforbundet jobber for å redusere forbruk og økonomisk vekst.  
Det var ingen merknader til forslag 4 og det ble vedtatt av årsmøtet.  
 
Forslag 5: «Nytt punkt i prinsipprogrammet  vedr høyfartsbaner» 
Styret fremmet også et forslag om støtte til et punkt om endring av prinsipprogrammet om 
«høyfartsbaner». Håkon Fossmark spurte hvorfor dette forslaget ble fremmet for årsmøtet. 
Styreleder opplyste at han har fremmet forslaget og at det har fått støtte fra styret. Hvis årsmøte 
støtter forslaget betyr det at fylkeslagets delegater går inn for endringen når dette kommer opp på 
landsmøtet i april.  
Årsmøtet støttet forslaget om endring av prinsipprogrammet på dette punktet.  

8. Valgkomiteens innstilling  
Håkon Fossmark presenterte valgkomiteens innstilling som ble gjort kjent på rogaland-naturvern.no 
14.mars. Komiteen har bestått av Håkon Fossmark, Per Terje Haaland og Sissel Norheim.  
Komiteens innstilling var som følger: 
 
Valg til fylkesstyret: 
Faste styremedlemmer på valg, to år: 
Kjetil Nilsen – gjenvalg (2024) 
Randi Storhaug – gjenvalg  (2024) 
 
Varamedlemmer på valg, ett år:  
Bothild Å. Nordsletten – gjenvalg  
Stein Johan Warland – gjenvalg  
Lena Forgaard – gjenvalg 
Ingeborg Vrenne – gjenvalg 
 
Kjetil Nilsen foreslo Maria Sæbjørnsen i stedet for Bothild Å. Nordsletten. Maria Sæbjørnsen er 



bosatt i Sandnes og jobber for NIBIO på Klepp. Hun er utdannet biolog fra Bergen og Ås. Nilsen 
presiserte at han savner biologikompetanse i styret og at forslaget ikke er en desavuering av 
valgkomiteens kandidat. Hugh Clarke spurte om vedtektene er til hinder for å utvide styret med et 
ekstra varamedlem. Daglig leder mente at det står årsmøtet fritt til å utvide styret med et ekstra 
varamedlem. Forslag om dette ble ikke fremmet.  
 
Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling med unntak av for Bothild Å. Nordsletten som ble 
erstattet av Maria Sæbjørnsen som ny vara.   
 
Valg  til landsstyret: 
Komiteen foreslo Wenche Skorge (fast) og Randi Storhaug (vara).  
 
Det ble opplyst at Randi Storhaug er innstilt som ny andre nestleder til sentralstyret. Styret foreslår 
at årsmøtet støtter valgkomiteens innstilling og at styret får fullmakt til å oppnevne ny vara dersom 
Randi går inn i sentralstyret. 
Årsmøtet ga sin tilslutning til dette forslaget.  
 
Valg av delegater til landsmøtet på Hamar 22-24.april 
Fylkeslaget har rett på fire delegater til LM. To styremedlemmer, Wenche Skorge og Ingeborg Vrenne 
har sagt seg interessert i å delta. Randi Storhaug deltar som representant i landsstyret. Av tre lokallag 
(Haugalandet, Strand og Nord-Jæren) er Steinar Rundhaug påmeldt som delegat fra Haugalandet.  
 
Styreleder foreslo følgende delegater: 
Wenche Skorge 
Ingeborg Vrenne 
Maria Sæbjørnsen 
Stein Johan Warland 
1.vara: Lena Forgaard 
2.vara: Hallgeir Langeland 
 
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 
 
Ny valgkomite 
Håkon Fossmark gjorde oppmerksom på at Sissel Norheim er ansatt og ikke bør sitte som valgt 
medlem i valgkomiteen.  
Årsmøtet støttet dette.  
 
Styreleder foreslo følgende valgkomite: 
Per Terje Haaland (gj.v.) 
Håkon Fossmark (gj.v.) 
Bothild Å. Nordsletten (ny) 
 
Forslag til ny valgkomite ble vedtatt av årsmøtet.  
 
Styreleder takket for et inspirerende årsmøte med godt fremmøte og ønsket alle vel hjem. Årsmøtet 
ble avsluttet ca kl 21.  

 

 



Erik Thoring   Kontrollkomite (signert elektronisk) 

referent    Maria Sæbjørnsen og Annette Hansen Nielsen 

 


