
 

 

Norsk Naturistforbund - Årsmøtet 2021 
Kandidater til tillitsverv som skal besettes 

 
 

 
 Leder ikke på valg     Torild Kjeldsen 

 Kasserer ikke på valg     Nina Rydjord 
 Styremedlem MNF og TNF ikke på valg     Nina Rydjord 

 Styremedlem ONF og ABNF for to år      Forslag: Sten Strøm 
 Styremedlem VNF, RNF, SNF ikke på valg     Tommy Brattskar 

 Styremedlem ØNF og VVNF ikke på valg     Kristin Aanes 
 Varamedlem MNF og TNF for ett år     Forslag: Ove Husby 

 Varamedlem ONF og ABNF for ett år      Forslag: Eva I Knutsen   
 Varamedlem VNF, RNF, SNF for ett år     Forslag: Annette Riise 

 Varamedlem ØNF og VVNF for ett år     Forlag: Eva Monica Jøgensen 
 Revisor ikke på valg     Morten Thorvaldsen 

 Revisor for to år      Forslag: Nils Morten Holthe 
 Redaktør Naturistnytt for to år      Forslag Camilla Hyllset (gjenvalg) 

 Leder redaksjonskomite for to år      Forslag Camilla Hyllset (gjenvalg) 
 Medlem redaksjonskomite ikke på valg      Kjell Gunnar Sørensen 

Medlem redaksjonskomite for to år      Forslag: Jarle Flaen    
Valgkomite  
 
 
Vedlagt oversendes en oppdatert oppstilling av forslag til kandidater til de verv som skal 
besettes på det kommende årsmøte. 
 
De foreslåtte kandidater er forespurt, og de har sagt seg villige. 
 
Når det gjelder vara for styremedlem Tommy Brattskar RNF, skal det i henhold til vedtektene 
velges to varamedlemmer, og hensikten med det er at de to skal komme fra henholdsvis 
SNF og VNF. Som tidligere meddelt, har lederne for de to foreningene opplyst at ingen av 
dem har noe innspill å komme med. Jeg foreslår derfor Annette Riise som er leder for 
RNF som varamedlem for Tommy, men Annette er mer enn villig til å tre til side dersom det 
skulle dukke opp kandidater fra VNF og / eller SNF. 
 
Når det gjelder ØNF, har det ikke vært mulig å få dem i tale på tross av en rekke forsøk. Her 
bør i tilfelle VVNF spille inn en kandidat. 
 
Med hensyn til valgkomite, er jeg villig til å stille opp, men det forutsetter at det velges tre 
medlemmer, og at årsmøtet velger en av disse som leder av komiteen. De forslag som er 
listet opp nedenfor, er interessante. Jeg forutsetter at styret kontakter dem og klarerer at de 
er villige 
 
Hilsen 
 
Johan 


