NOF och dess kommittéer, projekt, fonder etc.
Syfte
Det här dokumentet avser ge en sammanfattning av Norrbottens Ornitologiska Förening
(NOF) och föreningens olika grupper, projekt, fonder etc. Innehållet är säkert välkänt för
gamla föreningsuvar, men kanske till nytta för färska dunungar.

Allmänt
NOF är en ideell förening. NOF som förening omsätter årligen cirka 50 000 kronor. Den
huvudsakliga intäkten är medlemsavgifter, och den huvudsakliga utgiften är
medlemstidningen Fåglar i Norrbotten (FiN). NOFs arbete regleras av föreningens stadgar (se
hemsidan). NOF har som alla ideella föreningar en styrelse samt revisorer, vilka väljs vid
årsmötet i mars.

Grupper
Till NOF hör några specialgrupper:
- Regionala rapportkommittén (rrk) granskar och godkänner raritetsrapporter samt
upprättar den årliga fågelrapporten för länet.
- FiN-redaktionen redigerar Fåglar i Norrbotten.
- Fågelskyddsgruppen bereder frågor av fågelskyddskaraktär.
För samtliga dessa grupper utses deltagarna formellt av NOFs styrelse, ofta på
rekommendation av övriga medlemmar i gruppen. Grupperna utför sina uppdrag och verkar
inom givna budgetramar, tagna av NOFs styrelse.

Projekt
Anslutet till NOF finns också ett antal projekt:
- Projekt Kungsörn – avser norrbottensdelen av riksprojektet – Bert-Ove Lindström
- Projekt Pilgrimsfalk - avser norrbottensdelen av riksprojektet – Stig Hamrén
- Projekt Pärluggla – Jan Andersson
- Projekt Slaguggla – Lars Harnemo
- Talgbitsprojektet – Jan Andersson, Lars Sundberg, Lars Berggren
- Projekt Lappmes – Ingrid Sandahl, Håkan Tyrén, Rolf Gustafsson
- Projekt Strömstare – avslutat – Håkan Tyrén
Projekten har startats genom att medlemmar har intresserat dig för något ämne och startat ett
projekt inom det ämnet, alternativt anslutit sig till ett riksomfattande projekt. Deltagare eller
ersättare i projekten utses inom projekten. Projekten söker själva bidrag från diverse källor,
med NOFs organisationsnummer som ”garant”. Inom projekten balanseras utgifter mot
tillgängliga medel. Projektens ekonomi administreras av NOF genom dess kassör. I NOFs
årsredovisning tas projektens in- och utgående balans upp som en del av NOFs balansräkning.
Däremot tas inte projektens intäkter/utgifter upp i NOFs resultaträkning. Projekten revideras
av NOFs revisorer.

Haparanda-Sandskärs Fågelstation (HSFS)
HSFS söker själv bidrag för verksamheten. Ekonomin redovisas och revideras ingående i
NOFs ekonomi. Stationsföreståndare utses av NOFs styrelse.
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NOFs fågelskyddsfond
Har egna stadgar och egen styrelse, där ordförande väljs av NOFs årsmöte på tre år, och
övriga ledamöter utses av NOFs styrelse. Fondstyrelsen har viss beslutsrätt över sin ekonomi.
För utdelningar över 1000 kronor lämnar fondstyrelsen rekommendation till NOFs styrelse,
som fattar beslut i frågan. Fondens ekonomi administreras av NOFs kassör, och redovisas på
samma sätt som projekten.

Minnesfond
NOF förvaltar Kurt Perssons minnesfond. NOFs styrelse beviljar utbetalningar ur fonden.
Utdelningar och behållning redovisas i ekonomiska rapporten.

Övrigt
I övrigt har funnits pengar öronmärkta för:
- Atlasinventering
- Fågelförteckning
- Myrfågelinventering
Här har inte varit någon verksamhet de senaste åren, och dessa pengar förs 2008 över till
NOFs fågelskyddsfond.
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