
 

Referat fra utviklingsmøte i NNF    26.10.2019. 
Møtet ble holdt  på Park Inn by  Radisson, Oslo lufthavn. 

Det var 17 personer tilstede. SNF hadde meldt forfall, alle de andre foreningene var representert. 

Tilstede var også redaktøren i N-Nytt, og en representant fra Sjøhaug. 

ABNF er arrangør av møtet, og har valgt å holde et dagsmøte med møtested ved Oslo lufthavn. Dette er 

for å holde kostnadene nede, og det var ikke veldig mange saker som er sendt inn. Stedet er også enkelt 

å nå enten man kommer med fly, tog eller bil. 

Etter lunsj fra kl. 13 – 14 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i NNF. Sakene som ble behandlet var 

godkjenning av regnskap 2018, vedta budsjett for 2019 og valg av revisor. Det foreligger egen protokoll 

for denne delen av møtet. 

Leendert Combee ledet utviklingsmøtet, og ønsket velkommen på vegne av ABNF og NNF. 

 

Sak/tema 1 NaturistNytt på nett – erfaringer så langt. 
I  Norge sendes det ut 1300 blader i papirversjon. Pr. 26.10.2019 er det 182 som har logget seg inn og 

lest den digitale versjonen. Redaktøren redegjorde litt om arbeidet så langt, og ønsket tilbakemeldinger. 

Mye ros og gode tilbakemeldinger til redaktøren. Fin layout som gir ett lekent inntrykk, man får lyst til å 

lese bladet og innholdet har vært interessant å lese. 

Mange unge medlemmer er veldig fornøyde med det digitale bladet og ønsker ikke papirversjon av 

miljøhensyn. 

Flere som er bosatt i utlandet har også gitt gode tilbakemeldinger på å kunne lese bladet digitalt. 

Andre synes det er greit å kunne se bladet digitalt, men liker godt å kunne bla i en papirversjon. 

Det var litt diskusjon rundt når bladet skal legges ut på nettet. Bladet er ferdig ca 4 uker før vi har det i 

postkassa. Skal det komme samtidig  på nett og papir eller tidligere på nett. Ett forslag til redaktøren var 

å legge det ut på nett 2 uker før papirversjonen kommer. Målet er å lokke flere lesere over på 

nettversjonen. 

Foreningene har hatt litt ulik praksis i hvordan de har gitt medlemmene den hemmelige koden, men det 

ser ikke ut som det har så veldig mye å si for hvem som har logget seg inn. Noen foreninger, særlig 

VVNF, har jobbet veldig målrettet for å få medlemmenes epostadresser. De har litt flere digitale lesere. 

Den hemmelige koden må man bare bruke første gangen man logger seg inn. Det var litt diskusjon rundt 

spørsmålet om  hvordan nekte tilgang de de som melder seg ut. Skal det være ett nytt kodeord for ett 



nytt år, eller kan man koble opp mot medlemsregister og luke ut de som ikke lenger e r medlem. Dette 

skal prøves ut , og så kan man etterhvert finne en løsning. Er det mulig at foreningen får beskjed når ett 

medlem har registrert seg? 

Nå er N-Nytt på nett i PDF format. Den er ikke søkbar, og man kan ikke lese den med tekst til tale. 

Formatet kan leses på telefoner, men er best på nettbrett eller PC. 

En annen løsning er å lage N-Nytt som e-bok. En e-bok kan gjøres søkbar. Man kan også bestemme at 

den bare kan leses og ikke lastes ned.  Personvernlovgivningen er ikke til hinder for at den kan lastes 

ned.  Hvis man velger mulighet for nedlasting så må man bare ha tillit til at medlemmene opptrer ærlig 

og redelig. 

Det ble også diskutert om man kan gå over til en ren nettversjon. Hvor mange må lese bladet på nett før 

man kan kutte ut papirversjonen?  Noen medlemmer har ikke e-postadresse og vil da ikke få noe blad. 

Nå er også Sverige interessert i å lage en nettversjon forsine medlemmer. Det er interssant også for oss.  

Det er viktig å prøve ut nettversjonen en god stund før man konkluderer.  Man kan også årlig gjennom 

flere år sende ut spørreskjema på nett om hva medlemmene ønsker. 

Det kom også forslag om å jobbe for å kunne gi digitale tilbakemeldinger når man har lest bladet på nett. 

Gjerne mulighet for å gi tilbakemelding på innholdet artikkel for artikkel. Dette vil naturligvis også være 

veldig interessant for redaktøren. Hvilket stoff blir lest, hva ønskes mer av, hva er ikke interssant. 

Sak/ tema 2. Sex on the beach. 
MNF innledet saken  og ønsket en diskusjon.  Til tider kan det skje alle steder at noen prøver seg på 

seksuelle handlinger på eller ved strendene. Foreningene begynner å få gode rutiner på at man  sier fra 

til personene det gjelder selv om dette er offentlige steder og vi har ingen politimyndighet.  

Men hva gjør vi når det oppstår rykter om det det foregår mye mer enn det som er tilfelle? 

Vi må snakke naturisme opp, og ikke bidra til bidra til ryktespredning. Vi skal være ærlige om det som 

kan forkomme, men ikke forstørre sakene. 

Vi kan også være enige med naboer som klager over cruising eller annet ved strendene. Dette er også 

ett problem for naturistforeningen, for dette er ikke en del av oss, men vi naturistene  får skylda! 

Vi kan prøve å få inn positive artikler i media Det ble vist en veldig godt vinklet artikkel om Skovly i 

Halden arbeiderblad. Her kom det frem at dette  varet  trygt å være, mange familier  og idylliske 

omgivelser. Artikkelen førte til rekordbesøk i godværsdagene etterpå. 

Det finnes også en skyggeverden på nettet, mye avtales av uønsket trafikk. Dette er en evigvarende 

kamp for naturistbevegelsen.  Noen har gått inn, og fjernet saker eller dementert at strendene er 

møteplasser og lignende. . Det kan man godt gjøre, men man vil aldri klare å få fjernet problemet. 

 



Sak/ tema 3   Fra VVNF 
Det stilles stadig større krav til foreningene om oversikt over medlemsskap, kommunikasjon med 

medlemmer, og det er diskusjoner om hva skal man tilby mdlemmer i dag. Ting har endret seg mye i vår 

digitale hverdag. VVNF har vært veldig aktive i å få sine medlemmer digitale, bare noen få medlemmer 

er i dag uten epostadresse. 

Morten Thorvaldsen fra VVNF orienterte om foreningens arbeid med å å ta ibruk et nytt digitalt verktøy 

for blant annet kontingentinnkreving og medlemsregister.  Foreningen samarbeider tett med Hannemyr 

som har utviklet en ny løsning til nettside  for frivillige orrganisasjoner. VVNF har kommet med innspill 

om sine ønsker, og de prøver ut mange spennende løsninger. Det innebærer blant annet en kobling 

mellom medlemsliste og kontingentinnkreving. Dette er en stor oppgave for foreningene, og mye arbeid 

kan spares hvis det blir digitale løsninger. 

Foreningene var veldig interesserte i det som ble lagt frem, og ser frem til å få vite mer om erfaringene 

som gjøres.  Det er mange som ønsker seg bedre løsninger enn i dag. 

Det ble også en kort runde om dagens kontingenter. Det varierer mellom foreningenel i dag . For ett 

vanlig medlem varierer prisen fra 300 til 375. Det er også en del foreninger som har familiemedlemskap 

eller pensjonistpris. Noen ønsker også å kunne ta i mot støttemedlemsskap, i dag er noen medlemmer i 

flere foreninger for å støtte opp  lokalt der man oppholder seg. 

 

Sak/tema 4      Orientering fra UNG ved Tommy 
I november er det 3 år siden oppstart av UNG. Nå er det 144 medlemmer. Nå skal tur nr 15 

gjennomføres, over 100 personer har deltatt på turene . Nå er gjennomsnittsalderen 27,4 år. UNG 

jobber aktivt med rekruttering av nye medlemmer til foreningene. Medlemmer i UNG er også 

administratorer for mange av foreningenes nettsider. UNG er opptatt av at det skal være trygt å delta på 

arrangenementer , og personer som har vist uønsket adferd nektes adgang til arrangementer. 

Ungdomshelg på Roppestad og på Sjøhaug har blitt faste arrangementer. Alle medlemmer er 

velkommen, men ved måltidene er UNG samlet i egen gruppe. 

Tommy orienterte også om svært alvorlig hets og personanklager fra ett tidligere medlem i sommer. Det 

var svært intens og pågående over lang tid. Vedkommede ble nektet å delta på treffet på Roppestad pga 

tidligere oppførsel. Det ble også en vanskelig sak for VVNF på Roppestad og flere i ONF og UNG. 

For Tommy ble saken ekstremt belastende, både for ham og hans familie, og han opplevde at han måtte 

stå mye alene i det. 

Vi snakket på møtet om at vi må passe på hverandre og hjelpe hverandre når slikt skjer. 

Det er viktig å skrive rapporter om det som skjer, vi må ha dokumentasjon. 



Vi skal sende bekymringsmelding til foreningen hvor den som har uønsket adferd, er medlem.  Denne 

foreningen skal iverksette sanksjoner. NNF er ankemydighet i slike saker. 

I sommer kom det ikke noen reaksjon fra foreningen der vedkommede var medlem. Det ble derfor sendt  

ett brev fra leder i NNF. 

Noen saker er så alvorlige at de bør politianmeldes. 

 

Annet. 
Viktig spørsmål fra Mona Anita, vet noen hvor nøkkelen til postboksen i Oslo befinner seg??? 

MNF ønsker velkommen til NNFs årsmøte på Gjøvik 17 – 19. april 2020. 

Husk også å sende reiseregninger og å  betale for dette utviklingsmøtet. Det koster kr 675 for hver 

deltager. 

 

Referent Hanne F Onstad 

 

 


