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Årsmelding VVNF 2016 
 

Styret har fra årsmøtet 09.03.16 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: Tone-Lise Kjærvik 

 

Revisorer: 

Anne Ekanger 

 

Valgkomité: 

Leder: Bodil Langøy Johansen 

Medlemmer: Bjørn Rogn 

Varamedlemmer: Per Åbol 

           

Antall medlemmer pr. 31/12 2016:  

170 betalende medlemmer, ganske stabilt medlemstall da vi har fått en rekke par 

som nye medlemmer, mens enkelte gamle medlemmer ikke har videreført sitt 

medlemsskap. 

 

Kontingent:  

Kontingent for 2016 har vært følgende: 

- Ufør / trygdet / pensjonist / student / skoleelev: Kr. 275,- 

- Enkeltmedlem Kr. 375,- 

- Par / familier Kr. 600,- 

 

Økonomi:  

Regnskap for driftsåret 2016 viser følgende: 

Driftsinntekter: kr. 92 959,05 

Driftskostnader: kr. 92 883,32 

Årsresultat: kr. – 159,48  
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Styremøter, årsmøte og annen aktivitet for styret:  

I styreåret 2016 er det avholdt 6 styremøter. Årsmøtet 2016 ble avholdt 09. mars 

2016 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 Trondheim. VVNF har 

videre vært representert ved leder på Ledersamlingen i Norges Naturistforening 

høsten 2016 på Gardermoen. 

 

Fellesaktivitetene i år har vært:  

 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. 

 Vår- og veddugnad 1. mai på Roppestad.  Felles bespisning. En kjær nabo 

hadde kjørt frem et traktorlass med tømmer som ble omgjort til ved. 

 Årets laksefest 20. august med godt frammøte, over 50 deltagere. 

 Høstdugnad ble gjennomført 17. september på Roppestad. 

 

I tillegg har dette skjedd: 

 Styret har før sesongen 2016 oppdatert «En guide til solbading på 

Roppestad fristrand» aka «Naturistens etikette». Fokus har vært å 

tydeliggjøre atferds- og ordensregler for Roppestad fristrand i forhold til 

tidligere praksis.  

 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 manglende 

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. 

 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. 

 Kommunikasjon med Larvik kommune i forbindelse med organiserte 

turer av større mengder folk på tekstilen. Vi får nå melding om dato og 

antall i god tid før. 

 Jobbet videre med å forenkle oppgavene til vakta på plassen, i form av å 

klarlegge tilsynsvaktas rolle og ansvar, samt revidering av tilsynsboka. 

 Fått tømmeanlegg på septiktanken for caravan, og lagt dette inn på Larvik 

kommune sine nettsider. 

 Vestviken Naturistforening fylte 40 år i 2016 og jubilanten ble behørig 

feiret under foreningens tradisjonelle laksefest, som ble en utvidet 

jubileumsfest med muntre innslag. 

 Etter at Vestviken Naturistforening mottok godkjenning av boden og 

kjøkken- /grill-avdelingen fra Larvik kommune i 2015, ble det i løpet av 

sommeren 2016 kjøpt inn og montert bastu-piperør slik at man kunne 

sette inn bastuovnen. 

 Bodens fundament har blitt utbedret og opprustet. 

 Kjøpt inn nytt stort partytelt. 

 

 Styret ved leder har hatt møte med NATE (Naturistforeningen i 

Telemark) for å drøfte saker av felles interesse og se på muligheter for 

felles arrangementer. 

 Avsluttet 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. 

 Hvite huset skal ikke benyttes til annet enn oppbevaring av div ting hvis 

nødvendig pga forfall. Kommunen skal stå for åpning/ stenging av vann. 

 

Tilsyn på Roppestad: 

 

Også i 2016 fikk vi god hjelp av medlemmene til å fylle opp alle tilsynsukene. 

Styret har revidert tilsynsboka og fjerning av søppeldunker har medført redusert 

arbeidsbelastning for den som har tilsynsvakt.  
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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 foreningens 

lukkede gruppe. 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 

 

 

26.02.2017 

Styret i VVNF 

 


