
Referat fra landsmøte i Norsk Botanisk Forening 

Torsdag 5. November kl. 17:30 på ZOOM 

 

00/20 Møtestart med opprop 

Styreleder Kristin Bjartnes ønsket velkommen, og overlot ordet til organisasjonsrådgiver Jeanette Viken, 

som gjennomgikk kjøreregler og utførte en testavstemning via avstemningspoll i konferanseprogrammet 

zoom. 

Deretter var det opprop av frammøtte delegater. Alle grunnorganisasjoner var representert med unntak 

av Sogn Botaniske Forening. Alle påmeldte delegater var til stede unntatt en delegat fra 

Østlandsavdelingen, til sammen 31 delegater. 

 

01/20 Valg av ordstyrer og referent 

Jeanette Viken la fram styrets forslag til vedtak: Ordstyrer Honorata Gajda og referenter Jan Wesenberg 

og Jeanette Viken. 

Avstemning via poll: forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ordstyrer Honorata Gajda overtok ordet. 

02/20 Godkjenning av innkalling 

Ordstyrer åpnet for bemerkninger til innkallingen. Ingen bemerkninger framkom. 

Avstemning via poll: innkallingen ble enstemmig godkjent. 

03/20 Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 

Ordstyrer åpnet for innlegg om dagsorden og kjøreplan. Ingen innspill framkom. 

Avstemning via poll: dagsorden og kjøreplan ble enstemmig godkjent. 

04/20 Godkjenning av toårsmelding for 2018 og 2019 

Honorata Gajda viste ppt-presentasjon med hovedpunkter fra den utsendte toårsmeldingen. 

Det ble åpnet for diskusjon. 

Geir Arne Evje (Østlandsavdelingen): Stemmer det at det har vært nedgang i antall studentmedlemmer i 

2018, og hva er grunnen? 

Honorata Gajda (Staben): Det stemmer at antall studentmedlemmer gikk ned i 2018. 

Studentmedlemskapene har generelt tendens til å være kortvarige, mange kommer og går. Viktig derfor 

å ha gode tilbud for å holde på dem. 

Geir Arne Evje (Østlandsavdelingen): I hvilken grad går de over til å bli ordinære medlemmer? 



Honorata Gajda (Staben): Studentmedlemskapet varer i tre år, etter det kan de bli ordinære medlemmer. 

Det var en reell nedgang i 2018. Men vi skal også huske på at jo flere medlemmer vi blir, desto flere vil 

også (i rene tall) melde seg ut hvert år. 

Ingen flere ba om ordet. 

Avstemning via poll: toårsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

05/20 Godkjenning av regnskap for 2018 og 2019 

Honorata Gajda viste ppt-presentasjon med hovedpunkter fra det utsendte regnskapet, og gikk deretter 

gjennom alle regnskapspostene. 

Det ble åpnet opp for diskusjon. 

Alf Harry Øygarden (Sunnhordland BF): Savner balanseregnskapet. 

Honorata Gajda (Staben): presenterte balanseregnskapet. 

Geir Arne Evje (Østlandsavdelingen): Hva er prosjekt rød skogfrue? 

Honorata Gajda (Staben): Prosjektet rød skogfrue er overvåking av rød skogfrue-lokaliteter i Buskerud, 

Telemark og Agder i forbindelse med nasjonal handlingsplan for rød skogfrue. Prosjektet drives av 

Telemark Botaniske Forening (TBF), Buskerud Botaniske Forening (BBF) og Agder Botaniske Forening 

(ABF), og midlene går direkte ut til dem. Det produseres årlige rapporter, samtlige lokaliteter i Norge blir 

overvåket. 

Alf Harry Øygarden (Sunnhordland BF): Ønsker balanseregnskap utsendt sammen med regnskapet i 

framtida. 

Honorata Gajda (Staben): Tar det til etterretning, vi skal gjøre det i framtida, sender ut dette 

balanseregnskapet sammen med de andre Landsmøtepapirene til alle nå etter Landsmøtet. 

Bjørn Petter Løfall (Østfold BF): kommentar til prosjekt rød skogfrue: ØBF har også fått midler til å 

overvåke rød skogfrue, men da direkte fra Miljødirektoratet. Grunnorganisasjonen har også flere andre 

prosjekter som mottar midler direkte fra direktoratet. 

Honorata Gajda (Staben): De midlene NBF har distribuert, går til TBF, BBF og ABF. Det er vanlig at noen 

av våre grunnorganisasjoner har flere slike direkte finansierte prosjekter. Det er litt tilfeldig hvilke 

prosjekter som går via NBF sentralt og hvilke som går direkte. 

 

Alle presentasjonene fra landsmøtet blir sendt ut etterpå. 

Ingen flere ba om ordet.  

Avstemning via poll: Regnskap for 2018 og 2019 ble enstemmig godkjent. 

 

Landsmøtet tok pause 18:55-19:10. 

19:11: Honorata Gajda foretok nytt opprop av delegater.  



06/20 Budsjett for 2021 

Honorata Gajda viste pp-presentasjon, og presiserte at endelig budsjett for 2021 vil bli tatt opp på 

ekstraordinært landsmøte i 2021, dette er bare et foreløpig budsjett som orienteringssak. Budsjett for 

inneværende år (2020) ble vedtatt på landsmøtet i 2018. 

Det ble åpnet opp for kommentarer. Ingen kommentarer. 

Avstemning via poll: budsjettforslag for 2021 (som orienteringssak) ble enstemmig tatt til etterretning. 

07/20 Etiske retningslinjer 

Ordstyrer ga ordet til leder Kristin Bjartnes, som presenterte forslaget til etiske retningslinjer. Det 

innstilles på å vedta retningslinjene som pilotprosjekt, og saken skal deretter diskuteres grundigere fram 

til og på neste landsmøte. 

Det ble åpnet opp for debatt. 

Olav Dahle Svanholm (Trøndelagsavdelingen): Er det klart hva som defineres som et varsel? Skal det 

være en skriftlig beskjed eller kan det være en mer tilfeldig kommentar? 

Anders Gunnar Helle (Vestland BF): Angående punktet om leverandører og ansvarsforsikring: hvor går 

grensa, hva innebærer det, hva er en leverandør i vår sammenheng? 

Andy Sortland (Nordnorsk BF): Vi må nok gå noen runder med retningslinjene. Er punktet om ulovlige 

rusmidler nødvendig? Det reguleres av norsk lov. Hvordan forholder vi oss til eventuelt sivil ulydighet 

utøvd av NBF-medlemmer som privatpersoner? Blir man da suspendert fra NBF?  

Bjørn Håkon Smevold (Østlandsavdelingen): Har erfaring med suspensjons-/eksklusjonssaker fra 

fagforeninger. En må gardere seg juridisk. Beslutninger om suspensjon/eksklusjon bør tas av 2-3 

tillitsvalgte, ikke bare én (daglig leder eller styreleder), slik at en ikke kan bli beskyldt for 

personkonflikter. Dette gjelder de gule punktene i forslaget (altså punktene om suspensjon som skal som 

skal tas til behandling på Landsmøte i 2021). 

Honorata Gajda (Staben): Tusen takk for gode innspill, disse skal vi ta med videre. Punktene om 

suspensjon som er merket med gult, skal tas opp på neste landsmøte, da de krever vedtektsendringer.  

Kristin Bjartnes (styreleder), til de framkomne kommentarene: 

Varsel kan være muntlig eller skriftlig, men skal dokumenteres skriftlig. 

Ansvarsforsikring: er aktuelt i forbindelse med skjøtselsprosjekter. Da kan det være tale om hogst, 

transport av tømmer, tømmer kan bli plassert på annen manns eiendom, det kan oppstå uenighet med 

grunneier om inngåtte avtaler. Hvis skjøtselsarbeid er satt bort til en tredjepart (anleggsgartnerfirma 

e.l.), bør vi kreve at de har egen ansvarsforsikring, så ikke NBFs grunnorganisasjon blir sittende igjen med 

økonomisk ansvar.  

Rusmidler: Det stemmer at det er regulert av norsk lov. Likevel er det lurt å ha det skrevet opp i våre 

retningslinjer, for å beskytte medlemmene og de tillitsvalgte. 

Suspensjon etc: dette er bare aktuelt i alvorlige saker: biomangfold, rusmiddelbruk, trakassering. Vi bør 

diskutere retningslinjene grundig videre, men likevel er det ønskelig at vi nå vedtar et regelverk som er så 

bra at vi kan leve med det et år. 



Jeanette Viken (Staben): Til Bjørn Håkon Smevolds innspill: Det er viktig å unngå mistanke om 

personkonflikter/trynefaktor. Tanken er at daglig leder eller styreleder skal kunne suspendere 

midlertidig, i spesielt graverende tilfeller, der saken ikke kan vente. Men alle permanente suspensjoner 

skal være hovedstyrevedtak, og etterfølgende landsmøte må så godkjenne suspensjonen. Dette gjør at vi 

er godt sikret, men reglene kan sikkert forbedres. Derfor må dette diskuteres fram til og på neste 

landsmøte. 

Geir Arne Evje (Østlandsavdelingen): Det er viktig å ha regler angående skjøtsel og andre aktiviteter som 

involverer grunneier. Turer og kartlegging er innenfor allemannsretten. Men når det gjelder skjøtsel, kan 

vi ikke vise til allemannsretten, da må man ha tillatelse fra grunneier. 

Honorata Gajda (Staben): Vi kan tydeliggjøre dette i retningslinjene. 

Bernhard Kløw Askedalen (Larvik BF): Angående alkohol: betyr det at arrangementer med personer 

under 18 tilstede skal være helt alkoholfrie? Dette er aktuell problemstilling for Kryptoklubben. Jeg kom 

selv med da jeg var 17. Kan arrangementer ha alkohol på kvelden, utenom forelesninger? 

Kristin Bjartnes (styreleder): Det viktige er å ha synlig alternativ til alkohol tilgjengelig, og at personer 

under 18 ikke skal tilbys alkohol. Vi trenger neppe å dele opp lokalet i alkoholsone og alkoholfri sone. 

Honorata Gajda (Staben): Etter norsk lov er det ikke forbudt å drikke alkohol i mindreåriges nærvær, men 

de skal ikke tilbys. En annen ting er hva vi skal gjøre som forening. Det er hyggelig best om vi ikke har 

alkohol på arrangementer med mange under 18 år, men det er ikke forbudt. Vi må ha en god prosess 

med de etiske retningslinjene i løpet av neste år, fram til neste landsmøte, men nå bør vi ha et 

prøveprosjekt som kan generere erfaring og gode innspill. 

Ingen flere innlegg. 

Avstemning via poll:  

Landsmøtet vedtar å sette i gang en prøveperiode med etiske retningslinjer fram til Landsmøte i 2021. 

De etiske retningslinjene godkjennes med unntak av de punktene som krever endring av Norsk Botanisk 

Forening sine vedtekter. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

08/20 Forslag om økning av sentral kontingentandel 

Ordstyrer ga ordet til leder Kristin Bjartnes, som innledet om forslaget og ga ordet tilbake til ordstyrer. 

Det ble åpnet for diskusjon. 

Asbjørn Erdal (Styret): Mye av det sentrale arbeidet er finansiert av prosjekter og derfor bundet opp til 

prosjektarbeid, vi mangler egne midler til administrativt arbeid for å kunne ha tid til å følge opp 

grunnorganisasjonene. Der har vi et ressursbehov. En kontingentøkning vil kunne bedre muligheten for å 

følge opp grunnorganisasjonene. 

Honorata Gajda (Staben): Henviser til tidligere innspill fra Østlandsavdelingen. 

Line Hørlyk (Østlandsavdelingen): Vi vil absolutt foretrekke oss et felles kontingentsystem for NBF, for 

alle grunnorganisasjonene, for å rydde opp i alle de ulike satsene. Dette burde vært vedtatt samtidig 

med en kontingentøkningssak. 



Kristin Bjartnes (Styreleder): Ja, men nå kan vi ikke gjøre det, for lovene sier at hver grunnorganisasjon 

vedtar sin lokale kontingensats. Landsmøtet bestemmer bare den sentrale andelen. Vi vil gjerne ha en 

diskusjon om felles kontingentsystem, men det må tas opp på neste landsmøte. 

Line Hørlyk: Ja, men vi må ha dette i minne at vi nå har så mange ulike kontingensatser. 

Kristin Bjartnes: Dette skaper også problemer for medlemsdatabasedriften. Vanskelig å få en leverandør 

til å ville drifte vår database på grunn av den kompliserte kontingenten. Vi kommer ikke til å glemme 

denne saken fram til neste landsmøte. 

Line Hørlyk: Alle summer bør slutte på 50 eller 100. Upraktisk med kontingentsatser som er så urunde 

som mange er nå. 

Honorata Gajda (Staben): Vi trenger lovendring for å vedta felleskontingent. Vi ønsker en diskusjon om 

dette, i stedet for våre nåværende 93 ulike kontingenter. Dette bør diskuteres grundig på et fysisk 

landsmøte. Men i dag det eneste vi kan gjøre å vedta den sentrale kontingentandelen. 

Alf Harry Øygarden (Sunnhordland BF): Slutter meg til dette, vi må få til et mer strømlinjeformet 

kontingentsystem. Dette bør bli en skikkelig sak på neste landsmøte, slik at vi kan få det gjennom. 

Honorata Gajda: Hovedstyret og staben er veldig enig i dette. 

Jeanette Viken (Staben): Vil lufte et spørsmål: mye av motivasjonen for å øke den sentrale 

kontingentandelen er å ha en økonomi for en administrativ stilling neste år. Men på grunn av vedtaket 

om overføring av midler til neste års budsjett har vi dette dekket opp nå. Derfor er det et legitimt 

spørsmål om det er nødvendig å vedta kontingentøkning nå, eller om det kan tas i forbindelse med en 

samordning av kontingentstrukturen på landsmøtet i 2021. 

Geir Arne Evje (Østlandsavdelingen): Skjønner tanken om en felles kontingentsats. Men 

grunnorganisasjonenes utgifter er svært ulike. Blant annet er det noen som utgir et eget tidsskrift, andre 

ikke. 

Dagny Mandt (Larvik BF): Noen grunnorganisasjoner har allerede satt opp satsene på sine årsmøter, slik 

som i Larvik. Nå blir det plutselig en ny økning. Hva tenker dere om det? 

Kristin Bjartnes: Det vi foreslår er å øke den sentrale kontingentandelen. 

Honorata Gajda: Den sentrale kontingentandelen gjelder bare hovedmedlemskap (A- og B-medlemskap). 

Tilleggs- og familiemedlemskap har ikke sentral kontingentandel, og vil ikke endres. 

Jan Wesenberg (Staben): Viktig å huske at et forslag om ny samordnet felles kontingent a) må legges 

fram med en modellering av effekten ulike varianter av forslaget vil ha for ulike typer 

grunnorganisasjoner med ulik økonomi, og b) sammen med et slikt forslag må det også legges fram et 

forslag til en vektet fordelingsnøkkel mellom sentral og lokal andel som bl.a. tar hensyn til slike ting som 

om en grunnorganisasjon har eget tidsskrift eller ikke. 

Bjørn Petter Løfall (Østfold BF): Denne diskusjonen vil også kunne stimulere til at nabo-

grunnorganisasjoner kan samarbeide om tidsskrifter, for lokale tidsskrifter vil i framtida slite mer og mer 

i vår digitale hverdag. 



Honorata Gajda: Flere innspill? Vil ØLA stille motforslag? 

Line Hørlyk: Nei, vi stiller ikke noe motforslag. Vi tar diskusjonen om fordelingsnøkler etc til neste 

landsmøte. 

Honorata Gajda: Vi tar det med oss i det videre arbeidet. Flere kommetarer? 

Ingen flere kommentarer. 

Avstemning via poll:  

Landsmøtet vedtar å øke den sentrale kontingentandelen til NBF med 50 kr fra 1. januar 2021. Det 

tilsvarer en økning av sentralandelen fra 50 til 100 kr. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

09/20 Valg av nye styremedlemmer til hovedstyret 

Ordstyrer ga ordet til John Gunnar Brynjulvsrud som representant for valgkomiteen. 

Valgkomiteens innstilling ble lest opp. 

Valgkomiteen har hatt representasjon fra Telemark BF (Norman Hagen), Moseklubben (John Gunnar 

Brynjulvsrud), Vestland BF (Siri Elisabet Skoglund) og Norsk Lavforening (Kamilla Svingen). 

De nye hovedstyrekandidatene, Marina Eraker Hjønnevåg og Anders Gunnar Helle, presenterte seg. 

Ordstyrer etterlyste eventuelle benkeforslag. Ingen benkeforslag. 

Avstemning via poll: Valgkomiteens forslag til nytt styre enstemmig vedtatt. 

 

navn styreverv grunnorganisasjon   

Kristin Bjartnes styreleder Buskerud Botaniske Forening  

Asbjørn Erdal Nestleder Rogaland Botaniske Forening 
 

Kristin Vigander styremedlem Østlandsavdelingen 
 

Svein Olav Drangeid styremedlem Moseklubben  

Marina Eraker Hjønnevåg  styremedlem Telemark Botaniske Forening (ny) 

Anders Gunnar Helle styremedlem Vestland Botaniske Forening (ny) 

Inger Gjærevoll vara Trøndelagsavdelingen  

Torunn Bockelie Rosendal vara Nordnorsk Botanisk Forening   

 

  



 

Avslutning 

Ordstyrer overbrakte hilsener fra de to avtroppende styremedlemmene Roger Halvorsen og Camilla 

Lorange Lindberg. 

Styreleder takket Camilla og Roger for arbeidet de har gjort for foreningen, ønsket dem lykke til videre, 

og ønsket de nye velkommen. Hun takket videre alle som har stilt opp på dette digitale landsmøtet, og 

for to innspill som er kommet opp før landsmøtet. Disse vil bli besvart og tatt opp på det fysiske 

landsmøtet i 2021.  

Daglig leder takket for første landsmøte med så fulltallig frammøte. Og for at et digitalt landsmøte viste 

seg å fungere så bra. Også æresmedlemmer og ildsvever er saker som tas opp i 2021.  

Landsmøtet ble avsluttet kl. 20:24. 

 

Referat: Jan Wesenberg 


