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  Årsmelding 2021 

 

NNF-styret:  

Leder:  Torill Kjeldsen     MNF 

Nestleder:  Tommy Brattskar    RNF 

Kasserer:  Nina M Rydjord    MNF 

Sekretær:  Kristin Aanes (til oktober)  VVNF 

Styremedlem: Sten Strøm ONF 

Utenlandskontakt:  Leendert Combee    ABNF 

 

Vara:   

Ove Husby    TNF  

Arild Hauge    VNF  

Anette Riise RNF   

Martin Meltzer SNF (fra september) 

Eva Irene Knudsen ABNF 

Eva Monica Jørgensen ØNF 

 

Valgkomite:  

Johan Tårup    RNF 

Dag Rossbach VVNF 

Leendert Combee ABNF  

 

N-Nytt Redaksjon:  

Redaktør: Camilla Hyllseth (frem til NNytt 3 – 21) 

Kjell-Gunnar Sørensen (redaktør på 4 – 21) 

Kristin Aanes (frem til oktober) 

Jarle Flaen (frem til september) 

Trond Hafel (fra november) 

 

 

Antall styremøter: 9 møter 

  

NNF har vært igjennom et nytt år preget av koronapandemien med 

nedstengninger og restriksjoner, med både positive og negative konsekvenser. 

Positivt er at vi ferierer i eget land og det genererer flere medlemmer, og mer 

brukte strender og sentre. Negativt at innebading og andre arrangement måtte 

avlyses.  

 

Styret har fungert godt med god kommunikasjon, både gjennom epost og chat. 

Samtlige styremøter er avholdt digitalt, med unntak av ett møte i forkant av 

Utviklingsmøtet i Bergen i oktober. Da møttes styret fredag, Utviklingsmøtet 

begynte lørdag.  
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Årsmøtet i 2021 ble avhold digitalt, flott styrt av VVNF. 8 av 9 foreninger var 

representert, i tillegg til Sjøhaug og Isefjær. Utviklingsmøtet/Webinaret ble 

avholdt 12. april, Årsmøtet ble avholdt 19. april, begge via Google Meet.  

 

Utviklingsmøtet ble avholdt på Thon Hotel Bergen Airport 23. - 24. oktober, bra 

arrangert av VNF. 8 av 9 foreninger var representert, i tillegg til Sjøhaug. 

Møtene gir et økt fellesskap og videre motivasjon for arbeid innenfor det norske 

naturistmiljøet. På utviklingsmøtet var også Martin Wangberg invitert, ny UNG-

leder.  

 

I mai 2021 fikk NNF et krav fra Robin Lund som dreier seg om ulovlig bildebruk. 

Lund påberoper seg opphavsrett til en tegning som NNF brukte i et 

facebookinnlegg. NNF spurte tilgjengelige jurister til råds - og betalte for å få 

saken ut av verden.  

 

Sjøhaug har deltatt aktivt i NNF med innmelding, Isefjær mottok 10 merker, 

men det er ikke mottatt innmeldinger eller betaling for disse. Mellom NNF og 

Skovly har det ikke vært kontakt.  

 

 

NaturistNytt 

 

Året 2021 ble året da det skjedde en del skifter i Naturistnyttredaksjonen. 

Camilla Hyllseth var redaktør tom nr 3, deretter overtok Kjell-Gunnar Sørensen 

som midlertidig redaktør for nr 4. På slutten av året ble Daniel Kristoffersen 

innsatt av styret som redaktør, i første omgang frem til årsmøtet 2022.  

 

På årsmøtet 19. april ble det valgt inn 3 redaksjonsmedlemmer: Kristin Aanes 

(VVNF) og Kjell-Gunnar Sørensen fortsatte (var ikke på valg), mens Jarle Flaen 

(SNF) ble valgt inn som ny. Camilla ble gjenvalgt som redaktør. Nå ble det av 

forskjellige grunner slik at først Jarle, deretter Kristin, trakk seg fra komiteen. Til 

siste nummer i 2021, nr 4, ble det derfor kun Kjell-Gunnar som ble igjen i 

komiteen og som midlertidig redaktør. Trond Hafel (MNF) ble en del av 

redaksjonskomiteen mot slutten av året.  

 

Av innholdet i medlemsbladet vil vi trekke fram alle gode innlegg fra foreningene 

og naturistsentrene. Vi ønsker større deltakelse fra alle, særlig i vinterhalvåret. 

Det er viktig å kunne holde kontakt med alle norske naturister via 

medlemsbladet. NaturistNytt er en fin informasjonskanal til naturister. 

Vi har heldigvis fått mange gode artikler og reiseskildringer fra flere 

enkeltmedlemmer. Fortsett å sende inn bidrag! 

 

Det har også vært en fotokonkurranse, der det ble sendt inn mange gode bidrag. 

Vinnerne ble kåret i Naturistnytt nr 3. En del av bidragene vil også komme på 

trykk i senere utgaver. Vi tar gjerne imot bilder, selv om det ikke er 

fotokonkurranse (avbildede personer må godkjenne bruk).  

 

Til sist, men ikke minst, vil vi trekke fram teknisk ansvarlig, Morten Bjørndal. 

Han har vært med hele året og har vært en veldig god støttespiller. 
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Naturistportalen 

Naturistportalen på www.scandinavianaturist.org driftes av Hannemyr Nye 

Medier på oppdrag fra NNF og SNF. Formelt behandlingsansvarlig er en gruppe 

bestående av webmaster SNP, webmaster NNF og webmaster SNF, for tiden 

Gerhard Skagestein, Kjell-Gunnar Sørensen og Göran Fredriksson. Gruppen 

takker for godt samarbeid med alle våre lokale webmastere. 

Det arbeides nå med en helt ny versjon av naturistportalen. De viktigste 

endringene er: 

1. Portalen deles opp i flere nettsteder: 

- en (na)turistisk del som på sju språk orienterer om naturisttilbudet i 

Norge, Sverige og Danmark. Dette nettstedet vil ikke inneholde 

persondata og omfattes derfor ikke av personvernforordningen. 

Innholdet vil være tilgjengelig for alle. 

- et organisasjonsnettsted for forbund, foreninger og 

eiendomsselskaper, med personlig tilpasset tilgang kun for 

medlemmer. Innholdet vil her kunne foreligge på kun ett språk 

(norsk/svensk/dansk). 

2. Portalen moderniseres slik at den fungerer like bra på alle plattformer, 

både PCer, nettbrett og moderne mobiltelefoner. 

3. Portalen tilpasses rent teknisk den nyeste versjonen av den underliggende 

programvareplattformen (Drupal), og vi kan forvente at det ikke vil være 

nødvendig med ytterligere tilpasninger på mange, mange år. 

 

 

UNG 

 

I 2021 har UNG NNF hatt fire turer. The Well i mars, Roppestad i juni, Sjøhaug i 

juli og hyttetur i desember. 59 personer har vært med oss på tur i år. 

 

UNG NNF v/Martin stilte opp på nakengolf på Trondheim Camping i november. 
Nakengolf var en suksess og det planlegges et nytt arrangement i april 22. 

 

På utviklingsmøtet i oktober ble Martin Wangberg valgt inn som ny leder i UNG 

NNF da Tommy valgte å trekke seg. Tommy følger Martin en periode for å trygge 

han i den nye rollen. 

 
Vi har gått med ett lite underskudd i 2021 grunnet få deltakere på hytteturer, 

mest pga koronapandemien. 

 

Pr. 31.12.21 har UNG 116 medlemmer. 

 

 

 

INF: 

NNF ble invitert både til Dansk årsmøte og Svensk årsmøtet, men deltok ikke på 

noen. 

 

 

http://www.scandinavianaturist.org/
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MEDLEMSMASSEN: 

 2021 Kontingent: Ant medlemmer: Ant valgstemmer:  

MNF 33 440 209 3 

VNF 23 072 144,2 2 

TNF 21 120 132 2 

RNF 30 400 190 2 

ONF 35 200 220 3 

ABNF 28 320 177 2 

ØNF 20 640 129 2 

VVNF 41 504 259,4 3 

SNF 13 120 82 1 

Sum: 246 816 1542,6 20 

 

 

 

 

www.naturist.no 


