
BEVAR 
MØRKET!

Årsmøte 29.juni 2021 kl.18:00-20:00 på Teams 
(lenke: https://tinyurl.com/ju38pna)

Agenda
1. Registrering av fremmøte
2. Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter 

til å signere protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
4. Årsmelding 2020
5. Regnskap 2020 
6. Vedtektsendringer 2020
7. Budsjett 2021
8. Plan for organisering 
9. Valg av styre

Vedlegg

Sak 4 Årsmelding 2020
Bevar Mørket (org.nr. 925.993.778) ble stiftet den 4.no-
vember 2020 og dens første styre, bestående av Vegard 

Lundby Rekaa (leder), Helga Iselin Wåseth og Ingrid 
Wigdel, ble valgt. Arbeidet som ble gjort i foreningen ut 
2020, bestod i å etablere kommunikasjonskanaler på nett 
og avholde de første fellesmøtene. Her kunne flere vise 
sin interesse for foreningen, melde seg inn og delta i ar-
beidet. Peter Selmer Schmidt-Eide og Sigri Sandberg bi-
dro i styrearbeidet uten å være formelt valgt inn, og flere 
medlemmer ga store og viktige bidrag til at foreningen 
kunne oppnå alt det den fikk til i 2020. Det ble avholdt tre 
styremøter i 2020, og flere uformelle samtaler innad i sty-
ret underveis. 

Målt i deltakelsen på de åpne møtene, engasjement etter 
nyhetsartikler om lysforurensning og av innlegg i sosiale 
medier, har vist at Bevar Mørket er godt tatt imot og tar 
opp et problemstillingen som mange mener er viktig. 
Flere personer med en tilknytning til Bevar Mørket bidro 
høsten 2020 til å skrive «Bevar mørket – En veileder for 
å redusere lysstøy». Formålet var å spre bevissthet rundt 
problemstillingen og hvordan det er mulig å begrense 
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omfanget av lysforurensning. Denne ble distribuert av 
Bevar Mørket, og har blitt spesielt godt mottatt av poli-
tikere, huseiere, journalister, ansatte i kommuneadminis-
trasjoner, m.fl. 

Nettsiden bevarmorket.no ble etablert og fungert godt 
som en plattform hvor vi kan nå ut til mange, og et sted 
hvor vi kan samle diverse dokumentasjon som vi ønsker at 
flere skal ha tilgang til. Arbeidet med å få godkjent Bevar 
Mørket som et nasjonalt chapter i International Dark Sky 
Association ble påbegynt i 2020. 

Flere saker har vært løftet fram av medlemmer som så har 
blitt fulgt opp med brev eller henvendelser fra foreningen 
eller på begynt arbeid med å etablere nye veiledere. Ek-
sempel på slike saker er utvidelse av skianlegg, belysning 
i hytteområder, kommuneplaner og vegbelysning. Op-
pfølgningen av disse vil fortsette utover i 2021.

En stor takk rettes til alle som har bidratt og støttet fore-
ningen. Vi i styret gleder oss til 2021 og fortsettelsen på 
arbeidet med å spre informasjon om lysforurensning, og 
hvordan vi sammen kan begrense lysforurensningen på 
en god måte. 

Vegard Lundby Rekaa
Styrets leder, Bevar mørket

Sak 5 Regnskap 2020
Bevar Mørket hadde ingen inntekter eller utgifter i 2020. 
Kostnadene med etablering av nettside og grafisk profil 
ble dekt av styremedlemmer privat eller realisert som 
frivillig arbeid. 

Sak 6 Vedtekter
Det er ikke kommet inn forslag til vedtektsendringer før 
årsmøtet. Vedtektene i sin nåværende form kan leses på 
https://bevarmorket.no/vedtekter/

Sak 7 Budsjett 2021
Følgende budsjett legges fram for godkjenning av 
årsmøtet. 

Sak 8 Organisering av foreningsarbeid 2021
Det har vært blandede erfaringer med bruk av Teams som 
kommunikasjonsplattform. Teams har derimot fungert 
godt til å avholde digitale møter, og til å dele dokumenter 
og invitere til samarbeid om å redigere i disse. Ettersom 
våre medlemmer bor spredt over hele landet, vil forenin-
gens møter fortsatt foregå digitalt også etter smittevern-
tiltakene letter. 

Det foreslås at det avholdes styremøter med 1-2 måned-
er mellomrom eller etter behov, og at det kalles inn til 
fellesmøter og gruppemøter etter initiativ fra styret eller 
foreningens medlemmer. 
Årsmøtet bes komme med innspill til eksisterende løsning 
eller forslag til andre måter foreningen kan samarbeide 
på digitalt.

Sak 9 Valg av styre
Følgende foreslås valgt inn som nytt styre i Bevar Mørket 
fra og med dato for årsmøtet: 

Oppgaver og ansvarsområder fordeles internt blant 
styremedlemmene i første styremøte. 

Harestua, 24.juni 2021


