Hei Webmaster, jeg sendte en e-post til deg for 3-4 dager siden, men jeg finner ikke denne e-posten i
"sendt"-boksen, så "Google teamet" har nok slettet/hindret utsendelsen. Bekreft gjerne dersom den er
mottatt.

Jeg har ikke sett noen tidsfrist for innlevering av Årsmøtesaker, men her kommer en viktig sak for SNF fra
SNFs styre til Årsmøtebehandling.

Sak til Årsmøtebehandling fra Sørlandets Naturistforening.

INF-merker.

Etter mange års praktisk styrearbeid i SNF vet jeg at 1 stk. av årets INF-merke sendes til 1 stk. SNFmedlem - etter at vi ser innbetalingen av SNF-medlemmets kontingent på SNFs bankkonto.

Ingen av foreningene tilsluttet NNF kan tilby «overskudds - INF-merker» til andre enn egne betalende
medlemmer.

Så dukker det opp en oppstilling fra NNF-kassereren over hvor mange merker som skal distribueres til de
respektive foreninger, og plutselig dukker Sjøhaug og Isefjærleiren opp på «kundelista». Hvilke
«medlemmer» kan handle INF-merker f.eks i Isefjærleiren????

Jeg vet ikke hvor mange i NNF og NNFs lokalforeninger som er klar over at det på Sørlandet også er en
forening som ikke er NNF/INF-medlem som heter «NATURISTER I AGDER». De har over 100 medlemmer,
og tilbyr bla. a. INF-merker til medlemmer som vil «ut å reise»????

Denne informasjonen har jeg tilfeldig mottatt av et SNF-medlem, som også er medlem hos «Naturister i
Agder». Vedkommende har jo fått INF-merke hos SNF, så vedkommende vet ikke hvor INF-merkene til
«Naturister i Agder» kommer fra.

Og en ting kan jeg garantere - disse merkene kommer ikke fra SNF.

SNF kan ikke være med i en organisasjon som undergraver egen virksomhet og eksistens.
Hvis ikke alle «overskudds - INF-merker» trekkes inn fra Sjøhaug, Isefjærleiren og foreninger som «selger»
merker, så vil SNF søke INF om direkte «medlemskap» utenfor NNF, og det kan jo tenkes at INF ikke er så
begeistret for å høre at NNF «kjøper» seg ekstra stemmer ved å kjøpe 1 800 merker til knapt 1 500
medlemmer.

Med vennlig hilsen
for SNF-styret

Magne Nodeland
Leder og Kasserer i SNF

Styrets innstilling/svar:

Magne, her er mitt tilsvar på dine påstander om villsalg av INF merker. Jeg valgte å sende kun til deg/snf
og NNF sitt styre i denne omgangen slik du kan vurdere saken din på nytt før det blir et stort spetakkel.
NNF kan sikkert finne ut når det ble bestemt at Isefjær og Sjøhaug skulle få merker betalt av felleskapet,
men det er svært mange år siden.
For sakens skyld, INF tar ikke tilbake ubrukte merker, og NNF gjør heller ikke det. Det er opp til hver
forening å bestemme seg i god tid hvor mange merker de trenger og gi beskjed til NNF. NNF etterspurte
merkeopplysninger i fjor. Dere svarte ikke.

>> Ingen av foreningene tilsluttet NNF kan tilby «overskudds - INF-merker» til andre enn egne betalende
medlemmer.
Stemmer, men det har vært praksis at foreninger imellom selger merker de har til overs til andre
foreninger tilsluttet NNF som mangler, til 15kr per stykk som vanlig.

>> Så dukker det opp en oppstilling fra NNF-kassereren over hvor mange merker som skal distribueres
til de respektive foreninger,
Ja, og alle foreninger blitt bedt om tilbakemelding hvis de trengte flere/mindre enn året før. SNF har
sovet i timen. Flere foreninger har sendt tilbakemelding. NNF skal ikke sitte med regningen for foreninger
som ikke følger med. SNF er et litt spesielt tilfelle fordi det har vanskelig å få oversikt hvor mange
medlemmer dere egentlig har.

>> og plutselig dukker Sjøhaug og Isefjærleiren opp på «kundelista».
Naturistsentre har i alle år fått noen få merker, det er ikke noe nytt, og det er for at de har mulighet å
utstede naturistpass til de som ønsker det og ikke har fra før. Med det samme skal disse personer
registreres hos den lokalforeningen det er mest naturlig at de blir medlem med mindre de ønsker noe
annet. Første års avgift tilfaller naturistsenteret. Det har vært normal praksis i mange år. Naturistsentre
skal ikke selge bare et merke til 15kr.

>> Hvilke «medlemmer» kan handle INF-merker f.eks i Isefjærleiren????
I utgangspunkt ingen. Isefjærleiren skal kun utstede merke pluss pass til de som ikke er medlem fra før
men som vil bli medlem i en lokalforening tilsluttet NNF.

>> Jeg vet ikke hvor mange i NNF og NNFs lokalforeninger som er klar over at det på Sørlandet også er
en forening som ikke er NNF/INF-medlem som heter «NATURISTER I AGDER».
Det er ikke en forening men en facebook gruppe. Det finnes mange lignende facebook naturistgrupper
over hele Norge. Ingenting nytt.

>> De har over 100 medlemmer,
Facebook "medlemmer" -- eller følgere er et bedre ord. De kun distribuerer informasjon, bl.a om SNFs
innebading.

>> og tilbyr bla. a. INF-merker til medlemmer som vil «ut å reise»????
Det er ikke mulig. Og heller ikke lov. Kanskje det er noen der som er medlem i SNF men gjerne gir sitt
merke til en annen person. Ikke vet jeg. Et merke er en ting, man trenger også selveste INF pass og det
er dere som sitter på de, ikke andre. Kun dere og andre foreninger tilsluttet NNF har pass.

Ingen forening "selger" overskuddsmerker til utenforstående. Når Isefjærleiren og Sjøhaug selger et
medlemskap i en lokalforening så utsteder de mot betaling et pass med merke, som bevis av
medlemskap i en lokalforening. Det er ikke mere å si om det.

Det er foreninger selv som angir hvor mange merker de vil ha, og betaler alle 15kr per merke, som er ca
kostpris. Det er normalt å bestille ca 10-15% ektra, pga nye medlemmer, folk som mister merke og pass,
osv osv. Foreninger bestiller ikke ekstra for å kunne videreselge eller hva det er du tenker på.

>> Hvis ikke alle «overskudds - INF-merker» trekkes inn fra Sjøhaug, Isefjærleiren og foreninger som
«selger» merker,
Ingen "selger" merker. Det er ville påstander. Så klart hvis det skulle vise seg at alle merker Isefjær får
tilsendt blir distribuert til uvedkommende utenfor lokalforeninger, da må det blir slutt på det. Det er ikke
lov. Men det er en annen sak.

>> så vil SNF søke INF om direkte «medlemskap» utenfor NNF,
Det er ikke mulig, og dere får heller ikke INF merker fra INF. Det hele er også unødvendig. Så vær så
godt. I en annen epost refererte du til DN vs DNU, og da vet du sikkert at DN ble kastet ut av systemet.
Det blir diskutert mye hvem som egentlig får lov å utstede merker, og hvem kan bli medlem i INF, men
inntil videre er alt som før. Noen foreninger har funnet til kreative løsninger, f.eks. å bli medlem i et
forbund i et annet land, men da tenker jeg stakkars dem! For noe tull for å kunne kle av seg.

>> og det kan jo tenkes at INF ikke er så begeistret for å høre at NNF «kjøper» seg ekstra stemmer

Ingen kjøper seg ekstra stemmer. Om man bestiller 1800 eller 1600 merker har i praksis ingen
betydning for stemmeantallet. En storm i et glass vann altså.

Dessuten: det er helt korrekt at naturiststeder kan utstede naturistpass på vegne av lokalforeninger. De
kan ikke selge merker, men de kan selge medlemskap. Om man får nytt naturistpass, er det fordi man er
medlem, så det er noe annet. Isefjær får bare en håndfull av merker, ikke 100. Og tanken er at 1st års
inntekter går til Isefjær. Det er slags veldedighet kan man si. De på Isefjær/Sjøhaug skal egentlig
registrere personen og vidresende info til lokalforening slik at medlemskapet fortsetter året etter, og at
man får NNYTT osv. Det er ikke mening at Isefjær/Sjøhaug tilbyr merke og pass til samme folk år etter år!
Men her kan praksisen være slurvete.

Videre svar fra SNF/Nodeland:

Du prøver å gi inntrykk av å vite mer enn du gjør, i hvert fall om naturisme på Sørlandet.

Disse Facebook-profilene dine fra "Naturister i Agder" ,viser seg å være ganske alminnelige naturister, og
vi treffer noen av Facebook-profilene dine på Sømstranda "vår", som er en offentlig naturiststrand, så vi
kan selvfølgelig ikke gjøre annet enn å ønske nye "fjes" hjertelig velkommen.

Strandsjefen vår har snakket med mange Facebookere, og flere har prøvd Isefjærleiren, Nelaugsvannet i
tidligere Aust-Agder og andre er vell mottatt f.eks av VVNF på Roppestad.
Og på Sørlandet er det lang rekke velegnede og flittig benyttede naturiststrender på Lista, i Farsund, i
Lyngdal, i Mandal, i Søgne, og i Lillesand. Men SNF kan ikke gape over mer enn Sømstranda når det
gjelder tilsyn, skjerming og vedlikehold.

Når det gjelder Isefjærleiren var jeg daglig leder der frem til 2005, og vi hadde aldri noe problem med å
verve medlemmer til foreningene uten INF-pass og INF-merker, vi hadde en Vervebrosjyre (fra NNF) med
tilsvarende innmeldingsskjema som på NNFs nettside. Det var aldri snakk om første års kontingent til
leiren, det var jo praktisk umulig når medlemsavgiften varierte fra 300,- til 4-5-600,- og noen foreninger
hadde spesiell pris for par osv, og så en annen pris for ungdom, så vi krevde ingenting, det ble for
vanskelig å administrere.

Har du et godt forslag til hvor "Naturister i Agder" kjøper INF-merkene de tilbyr - via Facebook
kanskje!!!!!!!

Jeg vet ikke om du har fått med deg at jeg har hatt fast bopel i DK de siste 3-4 år frem til sept. 2020, så
det har vært naturlig for meg å også bli medlem i Danske Naturister Nord, og der får man i hvert fall INFmerke ved kontingent-betaling.

Men du kjenner sikkert forholdene best, du har jo vært Utenlandskontakt i mer enn 3-4 år

Jeg gidder ikke å skrive mer.

Men saken skal fremmes for NNFs Årsmøte

MVH
Magne Nodeland

