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Vestviken Naturistforening - VVNF  

Innkalling til årsmøte 2018 
Du/dere innkalles herved til 

Årsmøte tirsdag 13. 2018 kl 18.30 – 21 på Sandefjord Motorhotell. 
Enkel bevertning. En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. 
Det vil bli delt ut INF-merker for 2018 til de som har med seg naturistpasset. 

Dagsorden 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere samt 2 til tellekorps 
3. Årsberetning 
4. Årsregnskap med revisjonsberetning 
5. Ansvarsfrihet for styret 
6. Kontingent for kommende år 
7. Budsjettforslag  
8. Innkomne forslag med styrets innstilling 

8.1 Forslag om vedtektsendring 
9. Valg 

Utdrag fra vedtektene § 11: 
Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av 
personer unntas fra 4-ukers fristen. 
 
Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, 
godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, 
dersom dette har betalt medlemskontingent. 

 
22. februar 2018  

Styret for Vestviken Naturistforening 
v/ Olav Vinterstå, leder 

Vedlegg:  
x Styrets årsberetning for 2017 
x Utdrag av revidert årsregnskap for 2017 – 2 vedlegg, resultat og balanse 
x Forslag til budsjett for 2018 
x Innkomne forslag til styret 
x Forslag fra styret – vedtektsendringer 
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Årsmelding VVNF 2017 
 
 
 

Styret har fra årsmøtet 09.03.17 bestått av: 
Leder: Olav Vinterstå 
Kasserer: Morten Thorvaldsen 
Sekretær: Kristin Aanes 
1. Styremedlem: Roger Nilsen 
2. Styremedlem: Helge Torbjørnsen 
1. varamedlem: Robert Stenersen 
2. varamedlem: Hege Reielsen 

 
 

Revisorer: 
Anne Ekanger 

 
 

Valgkomité: 
Leder: Bodil Langøy Johansen 
Medlemmer: Bjørn Rogn 
Varamedlemmer: Per Åbol 

 
 

Antall medlemmer pr. 31/12 2017: 
171 betalende medlemmer, ganske stabilt medlemstall da vi har fått en rekke par 
som nye medlemmer, mens enkelte «eldre» medlemmer ikke har videreført sitt 
medlemsskap. 

 
 

Kontingent: 
Kontingent for 2017 har vært følgende: 

 

- Ufør / trygdet / pensjonist / student / skoleelev: Kr. 275,- 
- Enkeltmedlem Kr. 375,- 
- Par / familier Kr. 600,- 

 
 

Økonomi: 
Regnskap for driftsåret 2017 viser følgende: 
Driftsinntekter: kr. 94 075,98 
Driftskostnader: kr. 79 715,19 
Årsresultat: kr. 13 844,15 
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Styremøter, årsmøte og annen aktivitet for styret: 
 
I styreåret 2017 er det avholdt 6 styremøter. Årsmøtet 2016 ble avholdt 09. mars 
2017 på Sandefjord Motorhotell. I tillegg har leder representert foreningen som 
regionsrepresentant for VVNF og ØNF til styret i NNF og deltatt på 5 styremøter. 
VVNF har vært representert med leder og styremedlem ved årsmøte og ledermøte 
i Norges Naturistforbund som ble avholdt i Bergen. VVNF har videre vært 
representert ved leder på Ledersamlingen og Utviklingsmøte i Norges 
Naturistforening høsten 2017 som ble arrangert av Mjøsområdets 
Naturistforening. 
 
 
Fellesaktivitetene i år har vært: 

x Innebading i Kveldehallen hver fredag fra årsskiftet frem til påske, og i 
oktober, november og desember. Roger Nilsen, Robert Stenersen og Egil 
Lund har hatt ansvaret for gjennomføringen. 

x Vår- og veddugnad 1. mai på Roppestad. Felles bespisning. En kjær nabo 
hadde kjørt frem et traktorlass med tømmer som ble omgjort til ved. 

x Årets laksefest 19. august med godt frammøte, over 50 deltagere. 
x Høstdugnad ble gjennomført ved sesongslutt 1. september på Roppestad. 

 
 
I tillegg har dette skjedd: 
 

x «En guide til solbading på Roppestad fristrand» aka «Naturistens 
etikette» ble oppdatert før sesongen 2016. Fokus har vært å tydeliggjøre 
atferds- og ordensregler for Roppestad fristrand i forhold til tidligere 
praksis. Dette arbeidet har blitt videreført i 2017, og i 2018 vil det bli 
gjennomført vegetasjonsrydding. 

x Før sesongen 2015 ble søppelstativene på tekstilområdet fjernet og 
camperne henvist til å benytte avfallskontainer ved låven. Før 
sommersesongen 2016 ble dette også gjennomført for fristranden, med det 
siktemål å forebygge oppsamling av søppel grunnet mangle nde tilsynsvakt, 
tilstrømming av rotter, mus, veps og andre skadedyr. Det er også presisert at 
det ikke er tilsynsvaktas ansvar å passe på grillen, men den som fyrer på. 
Dette er videreført i sesongen 2017. 

x Vestviken Naturistforening eier ikke plassen og vi skal ikke fungere som 
politi utover at vi har et drifts- og tilsynsansvar etter avtale med Larvik 
kommune. Vi skal ta vare på hverandre og fremme trivsel på friområdet, 
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og i sær på fristranden. Sørge for god kommunikasjon og samarbeid, og la 
vakt være vakt, de andre er på ferie. 

x Kommunikasjonen med Larvik kommune i forbindelse med organiserte 
turer av større mengder folk på tekstilen er god. Vi får nå melding om 
dato og antall i god tid før, slik at vi kan forberede tilsynsvakt. 

x Etter at Vestviken Naturistforening mottok godkjennelse av boden i 2015 
og fikk installert badstupiperør sommeren 2016, så har badstua blitt flittig 
benyttet gjennom sommersesongen 2017. Styret bemerker at badstua ikke 
er ment å benyttes gjennom hele dagen og at man må unngå utstrakt 
vannsøl på gulvet, da dette medfører at gulvet blir vasstrukket. 

x Vestviken Naturistforening har tatt i bruk VIPPS for betaling av 
campingvognleie, innebading og kontigentbetaling. Styret har inntrykk av at 
dette har medført noe mersalg i forhold til tidligere. 

x Styret ved leder har hatt kontakt med NATE (Naturistforeningen i 
Telemark) for å drøfte saker av felles interesse og se på muligheter for 
felles arrangementer. 

x Vestviken Naturistforening avsluttet i 2016 bruken av midlertidig 
medlemsskap på Roppestad. På lik linje med innebading så gir vi folk en 
mulighet til å være hos oss og sammen med oss et par ganger, før de 
bestemmer seg for om de vil fortsette. Ser på dette som en god måte og 
fremme god PR på, og eventuell rekrutering. 

x Styret har i samarbeid med Larvik kommune gjennomført befaring på 
Roppestad 26. oktober 2017, for å finne egnede plasser for etablering av 
bålplasser og utlegging av handicapramper, som forberedelse til søknad om 
gavetildeling fra Gjensidigestiftelsen. Vestviken Naturistforening fikk 
underretning den 20.12.2017 om at Gjensidigestiftelsen har «innvilget deres 

søknad om støtte til «Roppestad for alle» med kr. 25000,-.». Gavetildelingen 
forutsetter at Vestviken Naturistforening skyter inn tilsvarende beløp for å 
finansiere de omsøkte utbedringstiltak. 

x Hvite huset skal ikke benyttes til annet enn oppbevaring av div ting hvis 
nødvendig, på grunn av forfall. Kommunen skal stå for åpning/ stenging av 
vann. 

 
 
Tilsyn på Roppestad: 
 
 
Også i 2017 fikk vi god hjelp av medlemmene til å fylle opp alle tilsynsukene. 
Revisjon av tilsynsboka de siste år og fjerning av søppeldunker har medført 
redusert arbeidsbelastning for den som har tilsynsvakt. 



Vestviken Naturistforening  www.vvnf.org 
Postboks 67, 3284 Kvelde  post@vvnf.org 

Publikasjoner: 
 
 
VVNF har vært representert i foreningsspaltene i fire nummer av N-Nytt. 
På internettet har vår hjemmeside vært holdt jevnlig oppdatert av 
webmaster Kjell- Gunnar Sørensen, med Robert Stenersen som 
ferievikar/assistent. Vestviken Naturistforening fikk sommeren 2016 en 
åpen Facebook-side «Vestviken Naturistforening – VVNF», som alle kan 
like og følge, i tillegg til den lukkede Facebook-gruppen «Vestviken 
Naturistforenings venner». På den åpne siden publiseres generell 
informasjon om foreningen, naturisme og våre arrangementer, mens det er 
en mer løs tone med rapporter og bilder fra Roppestad og andre steder, samt 
rapporter fra ivrige friskuser som driver med vinterbading, på den lukkede 
gruppen 

 
 
 
 
 
23.02.2018 

 
Styret i VVNF 
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