
BEVAR 

MØRKET!

Innkalling til foredrag med årsmøte i Bevar mørket

Bevar Mørket inviterer til foredrag og årsmøte 
torsdag 7.april kl.18:00-20:30. 
Årsmøtet gjennomføres digitalt og invitasjon med 
lenke til møtet publiseres på bevarmorket.no.

Foredrag: 
Lysforurensning i  
marine områder 
av Stian Dahl Sommerseth (UiT)
I denne presentasjonen vil Stian 
stille spørsmål ved, og forsøke å 
besvare, hvordan livene over og 
under vann, samt langs kysten, 
påvirkes av lysforurensning. Og, 
hva vi kan gjøre for å begrense 
eller forhindre de negative 
følgene lysforurensning har for 
dem, med et særlig blikk til 
juridiske prosesser og 
virkemidler.

Foredraget vil vare ca. 20 minutter, med tid til
spørsmål og dialog etterpå. 

Årsmøtet gjennomføres kl.18.30-20.00. 

Foreløpig agenda for årsmøtet: 
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. Årsberetning 2021
5. Aktivitetsplan 2022
6. Regnskap 2021 
7. Vedtektsendringer
8. Budsjett 2022
9. Innkomne saker
10. Valg

Vedlegg og saksfremlegg finnes på de følgende sidene. 

Saker til årsmøtet bes sendes til 
kontakt@bevarmorket.no innen 31. mars. 

Vennlig hilsen styret

Bevar Mørket
11. mars 2022
 

Torsdag 7. april 2022 kl.18.00 –20.30 
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Årsberetning 2021

Følgende aktiviteter er gjennomført eller påbegynt av styret i 
Bevar Mørket i 2021: 

• Startet opp vår deltakelse i Xolotl project:
- Samarbeidsprosjekt om å formidle informasjon om 
rasjonell belysning og konsekvenser av lysforurensning. 
Prosjektet er initiert av den polske organisasjonen Polaris 
OPP. Deltakende organisasjoner fra Polen, Slovakia og 
Norge.
- Vår deltakelse i prosjektet har et budsjett på kr.100.000 
fordelt over to år (2022-2023), hvor kr.36.986 er avsatt til 
innkjøp av utstyr til lysmåling, og kr.68.000 er avsatt til 
lønnet prosjektarbeid.
- Etablert en nasjonal vitenskapelig / faglig komité som 
inngår i samarbeidsprosjektet. Komitéen består av:

• Helga Iselin Wåseth (USN/Bevar Mørket)
• Arne Follestad (NINA)
• Trym Rudshaugen (Norske Parker) 
• Terje Christensen (DSA)
• Sverre Holm (UiO) 

• Stått for løpende revisjon og oppdatering av innhold på 
bevarmorket.no

• Publisert og delt relevant innhold på  
https://facebook.com/bevarmorket

• Samlet inn kr.13.700 via spleis.no til å dekke produksjons- 
og distribusjonskostnader med trykkmateriell. 

• Samlet inn kr.5.750 via bevarmorket.no/vipps i frivillig 
medlemskontingent 

• Trykket postkort med informasjon om lysforurensning til 
utdeling og distribusjon

• Deltatt på Arendalsuka 2021 (og delt ut infomateriell)
• Deltatt på Studentersamfunnet i Bergens foredragsserie 

UPOP (og delt ut infomateriell)
• Påbegynt arbeid med å få godkjent medlemsregister
• Registrert foreningen hos International Dark Sky 

Association på darksky.org, som representant for deres 
formål/aktiviteter i Norge. 

• Svart på henvendelser til foreningen fra eller tatt initiativ til 
kontakt med følgende instanser, i forbindelse med 
planlagte eller eksisterende anlegg: 

 ◦  Finnskogen Kultur- og Naturpark
 ◦  Norske Parker
 ◦  Tinn kommune
 ◦  Lunner kommune
 ◦  Sjusjøen vel
 ◦  Stavanger kommune
 ◦  Tårup i Nyborg kommune (Danmark)
 ◦  m.fl.
 
• Påbegynt arbeid med en ny veileder om belysning i hyttefelt
•  Opprettet profil for Bevar Mørket hos styreportalen.no, for 

organisering av styrearbeid og administrasjon av 
medlemsregister

• Gjennomført syv styremøter.



Regnskap 2021 
Følgende regnskap legges from for godkjenning av årsmøtet.  

Inntekter
Regnskap 

2021
Budsjett 

2021

Gaver/støttemedlemskap kr 19 450 kr 10 000

Sum kr 19 450 kr 10 000

Utgifter Beløp Beløp

Produksjon av trykkmateriell kr 6 015 kr 8 500

Utgifter med nettside kr 1 500 kr 0

Gebyrer kr 1 030 kr 0

Sum kr 8 545 kr 8 500

Resultat kr 10 905 kr 1 500

 Side  av 7 9

Budsjett 2022 
Følgende budsjett og forslag til medlemskontingent legges fram for godkjenning av årsmøtet:  

Medlemskontingenten fastsettes til kr.xxx,- per år. 

2022 (B) 2021 (R)

Inntekter Beløp Beløp

Prosjektmidler (Xolotl project) kr 78 349 -

Salg av effekter og materiell kr 3 000 -

Medlemskontingent kr 10 000 -

Gaver kr 10 000 kr 19 450

Sum kr 101 349 kr 19 450

Utgifter Beløp Beløp

Innkjøp av spesialverktøy (Xolotl project) kr 37 000 -

Lønnskostnader (Xolotl project) kr 50 000 -

Produksjon av trykkmateriell kr 10 000 kr 6 015

Digitale ressurser (nettside, styreportalen, 
regnskap) kr 3 000 kr 1 500

Gebyrer kr 1 000 kr 1 030

Sum kr 101 000 kr 8 545

Resultat kr 349 kr 10 905

 Side  av 8 9

Valg 
Styret har i 2021 fungert som valgkomité, og foreslår følgende styre for 2022.  

Det er ønskelig med 1-2 kandidat(er) som varamedlem i styret, og fremmøtte til årsmøtet blir spurt.  

I tillegg er det ønskelig med to personer til å fungere som valgkomité frem til årsmøtet i 2023, samt 
én person som vil revidere regnskapet for 2022.  

• Valgkomité:  

• Revisor:  

STYREMEDLEM VERV VELGES FOR

Vegard Lundby Rekaa Styreleder To år

Helga Iselin Wåseth Styremedlem Ett år

Vegard Knutsen Styremedlem To år

Bjørn Ervik Styremedlem To år

Hans Peter Jenssen Styremedlem To år

Ingrid Wigdel Styremedlem Ett år

Varamedlem Ett år

 Side  av 9 9

Aktivitetsplan 2022

• Følgende målsetninger settes for foreningen i 2022:
• Etablere et offentlig godkjent medlemsregister
• Fortsette utadrettet virksomhet på Facebook, bevarmorket.no og andre egnede kanaler
• Være tilgjengelig for presse og kommuner som
• Følge opp samarbeidet med Polaris OPP og Norske Parker (Xolotl-project)
• Gjennomføre styremøter annenhver måned
• Gjennomføre to digitale medlemsmøter
• Gjennomføre én fysisk samling



Vedtekter
Følgende utkast til vedtekter foreslås godkjent og gjeldende 
fra og med 7. april 2022.

1 — Navn
Foreningens navn er Bevar Mørket

2 — Formål
Foreningens formål er å formidle informasjon om lysforuren-
sning, konsekvenser av lysforurensning og tiltak som kan 
bidra til å begrense lysforurensning i Norge. Formålet skal 
oppnås gjennom følgende aktiviteter:
Veilede kommunene, fylkene, byggherrer og private eiere som 
ønsker eller på annet vis kan ha nytte av kunnskap om hvordan 
ta hensyn til lysforurensningen i planlegging av nye anlegger 
eller ved restaurering av eldre anlegg.
Være et felles møtepunkt for enkeltpersoner, foreninger, 
bedrifter og offentligheten som interesserer seg for disse 
spørsmålene.
Søke samarbeid med nasjonale og internasjonale organisas-
joner som arbeider med liknende problemstillinger.
Etablere en egnede plattformer på nett hvor informasjonen 
tilgjengeliggjøres for de som søker det

3 — Styre
Foreningens styre består av styrets leder, 4-5 styremedlem-
mer og 1-2 varamedlem.
Styrets leder velges for 2 år og styremedlemmene for 2 år. 2 
styremedlemmer er på valg ved hvert årsmøte. Styret skal ha 
nestleder, sekretær og kasserer og konstituere seg selv. 
Varamedlemmene velges for 1 år, innkalles til alle styremøter 
og deltar i det løpende arbeidet.
Det skal avholdes minst 4 styremøter pr år. Referatene skal 
være tilgjengelige for alle medlemmer.

4 — Styrets disposisjonsrett
Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til almin-
nelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til 
gjennomføring av vedtak fra årsmøtet. Alle utbetalinger skal 
attesteres av leder og et styremedlem før utbetaling.

5 — Valgkomité
Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år og 
ett medlem er på valg hvert år. Det velges en vararepresentant 
hvert år.
Normalt blir den som sitter i komiteen på andre året, leder av 
valgkomiteen.

6 — Revisor
Årsmøtet velger en eller flere revisorer. 

7 — Godtgjøring
Det skal ikke utbetales godtgjøring til foreningens medlem-
mer. Dette er ikke til hinder for utbetalinger som skal dekke 
faktiske utgifter medlemmene har. Vedtak om slike utbetalin-
ger skal fremgå av referat.

8 — Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år i februar eller mars.
Følgende saker behandles:

Innkalling og saksliste godkjennes
Møteleder velges
Referent velges 
Det velges to representanter til å signere referatet
Styret legger fram sin årsmelding

Styret legger fram revidert regnskap for siste kalenderår
Styret kan legge fram forslag til budsjett for inneværende 
kalenderår
Styret kan legge fram planer for inneværende kalenderår
Kontingenten for neste periode fastsettes
Innkomne saker behandles.
Valg gjennomføres

Innkomne saker må være diskutert på siste medlemsmøte før 
årsmøte. Teksten i eventuelle vedtak skal være fremlagt på 
siste medlemsmøte. Referat med foreslått tekst skal være 
tilgjengelig for medlemmene minimum to uker før årsmøte.
Dersom to eller flere medlemmer ønsker hemmelig valg så 
skal valget være hemmelig.
Det skal velges representanter til styret, revisor og medlem 
pluss en vararepresentant til valgkomitéen.
Innkalling til årsmøte sendes ut til medlemmene minst 14 
dager i forveien. Det kan benyttes digital post.

9 — Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 20 
medlemmer ønsker dette.
Medlemmer som ønsker ekstraordinært årsmøte, må sende 
kravet til styret — skriftlig. Skrivet må inneholde opplysninger 
om hvilken sak/hvilke saker som skal behandles.
Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved 
ordinært årsmøte.

10 — Grupper og komitéer
Årsmøte, styre og medlemsmøte kan opprette komitéer og 
arbeidsgrupper. Medlemmene i komitéen skal velges eller 
godkjennes av den enhet som opprettet komitéen/arbeids-
gruppen. En komité kan endres av overordnet organ.
Når det opprettes en komité/arbeidsgruppe skal gruppen få et 
navn, et formål og det skal fremgå hvilke personer som leder 
gruppen.

11 — Medlemmer
Alle personer med bostedsadresse i Norge eller på Svalbard 
og Jan-Mayen og som er over 10 år ved innmelding kan bli 
medlem av Bevar mørket. Alle medlemmer er valgbare til 
styret.

12 — Medlemskontingent
Medlemmer plikter å betale årlig kontingent.

13 — Vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de frem-
møtte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må sendes til 
medlemmene minimum to uker før årsmøte.Dersom to eller 
flere medlemmer ønsker hemmelig avstemming så skal 
avstemmingen være hemmelig.

14 — Eierforhold
Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk person 
med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

15 — Oppløsning
Foreningen kan besluttes oppløst med 3/4 flertall av de 
frammøtte på to på hverandre følgende generalforsamlinger 
med minst ½ års mellomrom. Innkalling sendes med 1 måneds 
varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning 
vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, 
benyttes til å tilgodese foreningens formål eller beslektet 
formål etter årsmøtets nærmere bestemmelse.


