Årsmelding 2020
NNF-styret:
Leder: Torill Kjeldsen

MNF

Nestleder: Tommy Brattskar RNF
Kasserer: Nina Rydjord MNF
Sekretær: Kristin Aanes VVNF
Utenlandskontakt: Leendert Combee ABNF
Vara:
Ann Ragnhild Gulla TNF
Richard Haraldseid VNF
Sten Strøm ONF
Valgkomite:
Johan Tårup RNF
N-Nytt Redaksjon:
Redaktør: Camilla Hyllseth
Kjell Gunnar Sørensen
Kristin Aanes
Joachim Enoksen.

Antall styremøter: 7 møter

Hvordan korona har påvirket forbundet, ser vi ved at aktiviteten i styret og
korrespondanse har gått digitalt via chatt, mail og telefon. I 2020 jobbet styret en del
med organisering på grunn av tidligere utfordringer. Styremøter er avholdt digitalt via
Teams. Det har vært en ny måte å jobbe på for styret, og det tar tid å få ting på
plass. Referatene har fått nytt utseende, og er i ferd med å bli organisert. Styret
fungerer bra på denne måten ved å sitte hjemme på hver sin kant. Vi har også
benyttet oss av muligheten å invitere andre inn på møtene ved behov for informasjon
eller ekspertise.
Det ble avholdt Årsmøte del I den 9. juni via Hangouts, med valg av nytt styre. Det
var viktig å få gjennomført valget for at nytt styre fikk fullmakter og kunne ordne opp i

tidligere rot og manglende oppfølging. I den forbindelse har vi hatt en del saker, men
jobber med å få systematisert alt sammen i antall saker 2020.
Årsmøte del II og utviklingsmøte ble avholdt på Strand Hotell Gjøvik 23. - 25.
oktober, etter gjeldende restriksjoner og retningslinjer. 6 foreninger var representert.
Godt oppmøte, men noe frafall på grunn av situasjonen. Det ble presentert ny
plattform for nettsiden som det skal jobbes videre med. Tema for utviklingsmøtet var
“Hva er oppgavene til NNF”, et prosjekt som er tenkt at NNF og lokale foreninger
skal jobbe videre med. Redaktør i N-Nytt var til stede, og informerte litt om gangen
der. Foreningene blir oppfordret om å be medlemmer lese bladet digitalt, slik at antall
utsendelser reduseres.
UNG måtte avlyse to hytteturer pga koronasituasjonen, men treffene på Roppestad
26. - 28. juni og på Sjøhaug 30. juli – 2. aug ble gjennomført. Tommy gjør en solid og
enestående innsats uten mange å dele ansvar på. Det ble på utviklingsmøtet
skissert flere organisasjonsformer på UNG fremover, pr i dag ligger det under NNF.
Det har ikke vært noe økonomisk støtte fra NNF, UNG har en sunn økonomi pga
kontinuerlig oppfølging, loddsalg og fornuftig pengebruk.
Medlemstallet i UNG er noe redusert pga øvre aldersgrense og manglende
rekruttering av nye pga koronasituasjonen.

NNytt
NaturistNytt gis ut i samarbeid med Svenske Tilsammans. Samarbeid både innad i
den norske redaksjonen og sammen med det svenske, fungerer fint. I det senere har
vi fått flere bra innspill og innlegg fra medlemmer som er gode på tekst og foto, og
som har gode ideer. Redaksjonen merker at det har vært noe mindre aktivitet å
rapportere om dette året, men vi er glade for de innleggene vi har fått. Redaksjonen
tar gjerne imot tips om hva det kan være interessant å lese om i kommende
utgivelser. Innspill mottas med takk, både ris og ros. Har du hatt en god
naturistopplevelse du vil fortelle om? Skriv gjerne en tekst om det.

Det har kommet inn flere flotte bilder i det siste og neste år planlegger redaksjonen
en fotokonkurranse med varierende motiver fra landet vårt. Hvordan avstemming blir
utført, er ikke bestemt. Bilder tatt med mobilkamera er vanligvis av god nok kvalitet,
så lenge det er dagslys.

INF:
Det skulle avholdes Kongress i oktober i Slovenia, men ble avlyst på grunn av
korona. Styret hadde hensikt og sende vår utenlandskontakt dit som representant for
Norge.

MEDLEMSMASSEN:
ABNF
MNF
ONF
RNF
SNF
TNF
VNF
ØNF
VVNF

Kontingent
26 100
28 500
50 070
30 150

Ant valgstemmer
2
2
4
3

16 500
21 600
17 700
31 650

Ant medl
174
190
334
201
0
110
144
118
211

222 270

1482
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2
2
2
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