
Årsmøtepapirer Oslo naturistforening 2022 

6 april klokka 18.30 

Sted: Johan Castbergs vei 39, 0673 Oslo 

 

Dagsorden:  

1. Konstituering (godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, 
referent og deltakere til å underskrive referatet) 

2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Ansvarsfrihet for styret 
5. Budsjett og kontingent 

6. Årsplan 
7. Valg 

a. Leder 
b. Styremedlemmer 
c. Revisor 
d. Valgkomité 
e. Delegater til NNFs årsmøte og styre 

f. Delegat til årsmøtet på Sjøhaug 

 

  



1. Konstituering 

• Forslag til møteleder: Helle Linné Eriksen 

• Forslag til referent: Ask Bjørlo 

• Møtedeltakere til å underskrive referatet:  Legges fram i møtet 



 

 

2. Årsberetning for ONF 2021 

 

Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt 11.3.2021. Styret har i perioden hatt følgende 

sammensetning: 

 

Helle Linné Eriksen, valgt for 1 år i 2021 

Dag Halfdan Bryn, valgt for 2 år i 2021 

Sten Strøm, valgt for 2 år i 2021 

Ask Bjørlo, valgt for 2 år i 2021 

Remy Møllerhagen, valgt for 2 år i 2021 

Lene Guttulsrud, valgt for 2 år i 2021 

Tom Carlos Kristiansen, valgt for 2 år i 2021 (trakk seg før styrearbeidet ble påbegynt) 

 

 

Styrets arbeid 

I 2021 har styret holdt kontakten digitalt. På grunn av manglende svømming på 

Linderud og andre covidrelaterte begrensninger har det vært lite aktivitet i styret.  

Arbeidsfordeling: 

Nestleder: Ask Bjørlo 

Medlemsregister: Dag Halfdan Bryn 

Regnskap: Sten Strøm 

Huk: Remy Møllerhagen 

NNF-kontakt: Helle Linné Eriksen/Sten Strøm 

Hjemmeside/FB Varierende gjennom perioden 

 

Statistikk: 

ONF hadde i 2021 229 betalende medlemmer. Dette er en klar nedgang fra 2020 som vi 
setter i sammenheng med 1) mindre ønske om medlemskap når det ikke har vært 
svømming på Linderud eller behov for merke til utenlandsreiser, og 2) færre arenaer for 

verving.  



 

Linderud Bad: 

Stengt hele året pga. covid. Vi har vært i løpende dialog med Bymiljøetaten om 

muligheter for begrenset åpning osv. men dette ble ikke innvilget før januar 2022.  

Huk: 

Vi har vært i dialog med Bymiljøetaten om garasjen, skilting og uønsket atferd.  

Aktiviteter: 

Vi fikk ikke tillatelse til å arrangere St.Hans på Huk i 2021.   

Vi er svært fornøye med vår deltakelse på Oslo Kulturnatt i september 2021, hvor vi 
gjentok suksessen fra 2018 og 2019. Vi sto for en workshop i kroki i Vigelandsparken, 

og stilte med veiledning, tegnesaker og ikke minst sporty medlemmer som på tok seg 
jobben som aktmodeller i kulda. Vi fikk svært positiv tilbakemeldingen både fra 

tegnende og nysgjerrige forbipasserende. 

 

Media og synlighet: 

I forbindelse med Oslo kulturnatt fikk vi et omfattende oppslag i Oslomets Journalen, 

med både bilder og intervju med medlemmer i ONF.  

Leder i ONF deltok i et større oppslag i Dagbladet i juli, i tilknytning til Sjøhaug. Hun ble 
også samme måned intervjuet og avbildet i AvisaOslo, en sak som ble solgt til en lang 

rekke lokalaviser, samt Nettavisen. 

Leder deltok også i Nrks Dagsnytt18 i juli, i en debatt om nakenbading.   

Styremedlemmer har også blitt sitert i mindre oppslag knyttet til naturismedebatt i 

diverse nettaviser, hvor andre medlemmer i ONF har blitt intervjuet eller hatt utspill.  

 

NNF: 

ONF har deltatt på årsmøte og ledermøter i perioden, både digitalt og fysisk i Bergen. 
Sentrale saker har som vanlig vært NaturistNytt, Portalen, medlemsregister og 

økonomi. 

 

  



3. -5 Regnskap og budsjett 

Revisors rapport blir ettersendt.   

 

   

Resultat 
2020  

Budsjett 
2021  

Resultat 
2021  

Budsjett 
2022 

          
Inntekter 

  

Regn 
2020  

Bud 
2021  

Regn 
2021  

 Bud 
2022 

Medlemsavgifter   83750  75000  73550  75000 

Inngang bad   31313,55  55000   0  80000 
Renteinntekter   304,43  500  184  100 

Grasrotsandel   12840,98  12000  11676,33  12000 
Varesalg/lotteri bad   505,96  0  98,25  2000 

SUM inntekter   128714,9  142500  85508,58  169100 

          
Utgifter 

  

Regn 
2020  

Bud 
2021  

Regn 
2021  

Bud 
2022 

Varekjøp   643,3  500     2000 

Leie Linderud bad   40600  82000  0  112000 
Porto   1772  1500  45  1500 

Gebyr bank   739,5  1000  68  1500 
Kontorrekvisita / data   299  500  348,6  500 

Leie post-/bankboks   1240  1300  1275  300 

NNF-kontingent   74660  50000  39820  40000 

NNF-møter   4227,6  5000  6501,5  6000 

Medlemsmøter            2000 

Dugnader/styremøter            2000 

Utstyr         3954,2  1500 

ONF rommet Sjøhaug         4344  4000 

Anskaffelser    1903,85        4000 

SUM utgifter   167525,3  141800  56356,3  174300 
               

Resultat   2629,67  700  29152,28  -8200 

 

 

 

 

 

 



Til årsmøtet i ONF 2022       Blystadlia, 31.03.22 

 

Revisors beretning 

Jeg har fått overlevert regnskapet for 2021 med bilag. Regnskapet ser ut til å være ført korrekt. Men 

da bilagene ikke er nummerert, og balansen ikke er utarbeidet, har jeg ikke kunnet revidere 

regnskapet. Min anbefaling til årsmøtet er at det ikke tas stilling til regnskapet nå, men at den nye 

kassereren går gjennom dette og legger det fram på et senere møte. 

 

 

Hanne Solhaug 

 

 

 

Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar at det avholdes et digitalt ekstraordinært årsmøte 
innen utgangen av mai 2022, for godkjenning av regnskap. Vedlagte regnskap legges          

likevel til grunn for budsjettvedtak og aktivitet våren 2022.   



Kontingent 2023:  

Dette ønsker vi en diskusjon om på årsmøtet. Kontingenten har stått stille i mange år nå, 
samtidig er det en avveining mellom inntekter fra høyere kontingent vs 

medlemsverving.  

• Enkeltmedlemmer: kr 350,- 
• Ektefeller/samboere: kr 550,- (kr 275,- på hver)  
• Ungdom 17–27 år: kr 250,- 

• Trygdede: kr 300,- 

 

4. Ansvarsfrihet 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar ansvarsfrihet for styret i Oslo naturistforening 

 

  



6. Årsplan 

 

Organisasjon: 

- Delta i NNFs styre 

- Delta på NNFs årsmøte og ledersamling 

- Oppfordre medlemmer utenfor styret til å delta i avgrensede oppgaver 

Verving:  

- Gjenopplive gamle medlemmer 

- Verve nye  

- Fokus på mangfold 

- Vervekonkurranse med premier 

- Løpeseddelutdeling Huk på slutten av sesongen 

- Synliggjøre fordeler ved å være medlem 

o Medlemspris/klippekort Linderud 

o Flere sosiale arrangementer 

o Viktigheten av å ha en naturistbevegelse 

Web og sosiale medier 

- Gjenopplive instakonto 

- Mer humor og kreativitet 

- Vurdere om NNFs rammer er tilstrekkelige for å videreutvikle nettsiden 

- Diskusjonskveld om ONFs medieprofil  

Sosiale arrangementer 

- Dialog med kommunen om servering på Linderud 

- Mer spill, lek og grilling på Huk 

- Diskusjonskvelder/spillkvelder/sosialt samvær 

- Leie badstu på fjorden  

- Naken skogstur på seinsommeren 

- Initiere samarbeid med Ung NNF om arrangementer 

- Fellestur til The Well/Sjøhaug 

- Årsmøte 2023 på en fredag, med middag/sosialt etterpå 

 

Utadrettet virksomhet 

- Formidle at naturismen handler om mangfold og kroppspositivitet 

- Fremme naturismen inn i partienes programprosess 

- Kroppspositive utspill i media  

- Delta på Oslo kulturnatt, og vurdere mer synlighet knyttet til dette 

- Legge grunnlaget for aksjoner og økt synlighet i 2023/2024 

 



7. Valg 

Valgkomitéens innstilling: 

Leder: Helle Linné Eriksen 

Styremedlemmer:  

Bjarne Roe 

Fred Halvorsen 

Ask Bjørlo, Remy Møllerhagen, Dag Halfdan Bryn og Lene Guttulsrud ble valgt for to år i 

2021 og er ikke på valg.  

Revisor: Hanne Solhaug 

Styremedlem NNF: Bjarne Roe 

Delegater til NNFs årsmøte i april: Helle Linné Eriksen, Bjarne Roe 

Delegat til årsmøte Sjøhaug: Helle Linné Eriksen 

Valgkomité 2023: Bjarne Roe, forslag på en til blir lagt fram i møtet 


