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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018
STED : Bærum kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika
Møterom M4, 3e etasje
TID :

Onsdag 30.5.2018, kl. 18:30 - 20:00

1. ÅPNING
2. GODTKJENNING AV INNKALLINGEN
3. KONSTITUERING
a. Valg av møteleder
Styrets forslag: Leendert Combee Tomas Carlstrøm
b. Valg av referent
Styrets forslag: Eva KnudsenHanne Flaskerud Onstad
c. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
Styrets forslag: to av de fremmøtte medlemmene d. Valg av redaksjonskomité
4. STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2017
5. REGNSKAP FOR ÅRET 2017
6. INNKOMNE FORSLAG
7. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR ÅRET 2018
8. VALG
Det skal velges to styremedlemmer for to år, og et varamedlem for et år
a. 1 styremedlemmer for 2 år
9. AVSLUTNING
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4. Styrets berettning for året 2017
Styret har i denne perioden bestått av
Leder:
Styremedlem.:
Styremedlem.:
Styremedlem.:
Styremedlem.:
Varamedlem:

Leendert Combee1
Tomas Carlstrøm
Hanne Flaskerud Onstad
Andre Berg
Eva Irene Knudsen
Nina Bekkeng

Det har vært avviklet og deltatt i følgende arrangementer i perioden:
1 årsmøte og 6 styremøter
1 årsmøte i NNF (Bergen, i regi av VNF)
1 leder/utviklingsmøte (Bergen (VNF))
15 Badinger på onsdager på Landøya
3 Badinger på lørdager på Landøya

Medlemstallet i foreningen per 31.12.2017 var 235, det er nesten det samme antallet som
året før. Foreningen har tre æresmedlemmer. ABNF er fortsatt den nest største
naturistforening i Norge, etter ONF og foran RNF. ABNF, ONF og ØNF representerer til
sammen ca halvparten av alle naturistmedlemmer i Norge, og det er i vår region hvor de
fleste og beste naturistmuligheter finnes.
Medlemstallet og innbetalte kontingenter er helt essensielt for å kunne opprettholde vår
virksomhet og for å ha innflytelse i saker som gjelder naturisme i vårt satsingområde.
Foreningens økonomi er meget solid. Overskuddet for 2017 var likevel beskjedent. Dette
skyldes flere faktorer: blant annet en titalls medlemmer som ikke har betalt kontingenten
sin før først i 2018. Vi har i år valgt å bokføre disse inntekter i regnskapet for 2018. I
tillegg har vårt arrangement på The Well i mars 2017 blitt dyrere enn budsjettert. Hadde
det ikke vært for nesten 5,000kr i grasrotinntekter hadde foreningen hatt et underskudd.
Foreningen tatt i bruk betalingstjeneste Vipps i 2017. Vårt Vippsnummeret er 92312. 27
medlemmer betalte kontingenten sin via Vipps, halvparten var nye medlemmer i 2017.

1

Leendert er også regionsrepresentant/styremedlem i NNF samt utenlandskontakt ovenfor INF
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På tidligere årsmøter ble styret gitt som oppgave å finne gode naturistformål å bruke
penger på. Det er en utfordring: Innebadet er noe vi gjerne bruker penger på, men badet
på Landøya gikk allerede av seg selv i balanse. Budsjettet for bruk av penger på Kalvøya
ble satt til 10,000 kr. I praksis vises det seg vanskelig å bruke så mye penger på området.
Vedlikeholdskostnader for området er forholdsvis minimalt. Det var forventet at
foreningen kommet å bruke mere penger på et helt nytt badetilbud i 2017, men det
skjedde ikke.
Netto resultatet for foreningen i 2017 er litt over 1,600 kr i overskudd og nesten 160,000 i
egne midler hvorav 130,000 er fritt disponibelt. På mange måter er det alt for mye, men
det skyldes ikke noe annet enn år etter år med overskudd, fornuftig bruk av penger, stor
medlemsmasse og lave investeringskostnader. Styret ønsker dermed velkommen
innspill fra medlemmer hvordan vi kan øke bruket av våre midler på en måte som
kommer flest mulig naturister til gode og uten at det er spesielt ressurskrevende.
Sørlandets naturistforening (SNF) har blant annet foreslått å sponse førstegangs
dagsbesøk på de tre naturistsentre. Ideen er god men det er noen praktiske utfordringer,
så dette prosjektet står på vent. Foreninger forventer at en del av de oppsparte midler
må anvendes for å kunne opprettholde badetilbudet etter at Landøya badet ble stengt i
2017, men her er det fortsatt stor usikkerhet hva som kommer til å skje.
Gjennom vinteren har foreningen hatt som tilbud det ukentlige innebadet på Landøya
på onsdager. Landøyabadet har gått veldig bra i tidligere år og også i første halvåret av
2017. Besøket på onsdager har alltid vært stabilt rundt ca 10-12 badere. På lørdagsbadet
er det familier med barn som dominerer, og var vi opp mot 40 besøkende. Men desverre
ble det slutt med Landøyabadet i april pga riving av det gamle anlegget. Landøya
svømmehall ble erstattet av det nye Holmenbadet. Foreningen har vært i jevnlig dialog
med Asker kommune for å komme inn der som leietaker. Men slik ble det ikke, desverre.
Største utfordring var at det ble ikke noe leiemuligheter utenom de vanlige
åpningtidene. I tillegg har den nye svømmehallen også store vinduer og dermed mye
innsyn som kunne by på problemer. Vi fikk tilbud på Bondi terapibasseng i Asker, men
etter nærmere vurdering har foreningen valgt å ta et års badepause for å evaluare
alternative bademuligheter for vintersesongen. Det er garantert ikke enkelt å få et
alternativt badetilbud på plass for oss naturister på en dag og tid som er brukbar, og til
et pris som er akseptabelt.
I mars 2017 arrangerte ABNF et fellestur for naturister til «nakenspa» TheWell på
Sofiemyr, like sør for Oslo. Tanken var at vi skulle være en gruppe av maks 12 personer
hvor ABNF skulle sponse et felles sparitual og middag. Interessen for arrangementet var
såpass stor like etter det ble lagt ut på nettet at allerede før vi rakk å si “fullt” var det mer
enn 25 interesserte. Målet var hele tiden å lage et arrangement for alle, og ikke bare
medlemmer av ABNF. Resultatet ble at vi ble nødt å avvise flere interesserte, desverre
også noen få egne medlemmer. Vi skjønner at det har vekket en del reaskjoner i
etterkant, noe vi tar til etterretning. Til slutt var vi 19 deltakere. Arrangementer var
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meget vellykket med svært positive tilbakemeldinger fra alle. Konsekvensen derimot er
at vi brukte i underkant av 10,000 kr mens vi hadde regnet med ca 5,000-6,000 kr.
Sommersesongen og Kalvøya er mest viktig for foreningen, men sommeren 2017 var
ikke den beste sommeren. Likevel har det vært bra besøk med en god del “nye”
naturister, deriblant flere yngre mennesker. Vanligvis lager styret en grillfest en gang i
måneden i juni, juli og august, men også i 2017 ble det vanskelig å gjennomføre slike
arrangementer. Foreningen har mange leker til fellesbruk for barn. Stranden er dermed
veldig populær hos barnefamilier. Også i 2017 var det påfallende mange ungdom og
unge naturister på stranden. Ungdom tar med sine venner, og dermed ruller ballen
videre uten at man som forening behøver å gjøre så mye annet enn å gjøre en innsats for
å beholde miljøet så tryggt som mulig. På de fineste dager var det godt over 200
mennesker innom stranden på en dag. Vi kan si med hånden på hjertet at
naturiststranden har nok igjen vært den idyllen vi ønsker den skal være.
Naturiststranden på Kalvøya er et offentlig område som er åpent for alle men ABNF har
ansvaret for det daglige stell på stranden etter avtale med kommunen. Å skape og
beholde et tryggt miljø på alle dager og til alle tider kan være en utfordring, spesielt med
tanke på at stranden er såpass populært. Pinsehelgen 2017 var det første helg med svært
flott vær. Ingen av styret kunne da være tilstede i en styrende rolle. Helgen resulterte
med en del «bråk» og «murring»: blant annet måtte den store oppslagstavlen unngjelde
det, den gikk i bakken. Foreningen har aldri kommet til bunns hva som skjedde men alt
tyder på hærverk. Tavlen skal rehabiliteres før 2018 sesongen. Det var også mye
turbulens i forbindelse med et ønske å få et bord med benker på stranda. Det er en
gjenganger, hver sommer. Noen ønsker et bord, men vi vet at det er også mange som
ikke ønsker det på den måten som det var for mange år siden. Våre erfaringer er blandet.
Selv om vi skjønner ønsket og behovet har vi sett at sandstranden benyttes på et mye
bedre og mer innbydende måte uten et såpass stort bord rett ved grillplassen. Stranden
er ikke stort, og det kan blir ganske fullt på de fineste dagene. Foreningen fikk
kommunen til å sette et nytt bord på gresset nær sykkel- og lekeplassen, låst med
kjetting for å unngå mere problemer. Etter det har det blir rolig på stranden og med
naturistglede i fokus. Men vi fortsetter å evaluare behovet og eventuelle alternativer.
Uansett så kan vi garantere at også i 2018 vil naturiststranden på Kalvøya fremstå som
en idyll hvor det er garantert trivelig og tryggt å være. Vi ber likevel våre medlemmer og
deres gjester og familie å ta hensyn til at ikke alle besøkende på stranden har de samme
hensikter, og at ikke alle respekterer naturistens etikette.
Foreningen har en flott velkomstbanner som henges over adgangsstien de dager noen fra
styret er tilstede. På slike dager selges det også brusbokser og kaffe, samt at informasjon
om foreningen og naturismen legges ut på et informasjonbord på stranden. Disse
tiltakene er veldig populært. Likevel må styret konstatere at det er vanskelig å få på
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plass en kontinuerlig tilstedeværelse gjennom hele sommeren, hvor flere i styret har
mulighet å bidra.
I anledning av World Naked Hiking day 21.6.2017, gjennomførte ABNF en
nakenvandring med grilling og bading ved Holstfjorden. Det var en titalls deltakere og
turen var meget vellykket.
Styret står for utgivelse av medlemsbladet "Uten en Tråd". Også i 2017 ble det gitt ut bare
ett nummer av bladet. At det ikke har blitt flere blader i 2017 skyldes at portokostnader
har blitt svært høye samt at vi er flinkere til å bruke Facebook og Naturistnytt isteden.
Vår Facebookside er en av de mest populære i Norge med godt over femhundre ‘følgere’
og har blitt en viktig kommunikasjonskanal. I motsetning til Facebookgrupper til andre
naturistforeninger er vår gruppe åpen og synlig for alle. Vi synes det er prinsipielt viktig,
men ulempen er at det skal ikke mye til før eventuelle bilder med litt nakenhet blir
rapportert inn og man kan bli utestengt av Facebook i en kortere eller lengre periode. I
2017 har vi brukt betalt annonsering i tre tilfeller, totalt for 400kr. Dermed har
rekkevidden og popularitet økt betydelig.
Informasjon om foreningen, våre vedtekter og våre aktiviteter legges også ut på
naturistportalen på nettet: http://www.naturist.no/abnf.
Styret var representert på årsmøtet og leder/utviklingsmøtet i NNF i Bergen (arrangert
av VNF). ABNF deltok ikke på høstens leder/utviklingsmøte på Gjøvik.
Lederen i foreningen er godkjent som vararepresentant for region Oslo. Lederen er også
internasjonal kontaktperson og bindeledded mellom NNF og INF. Lederen deltok i det
Europeiske EUNAT møtet i mai 2017 i Danmark.

Asker og Bærum, mai 2018

Leendert Combee
Leder

Tomas Carlstrøm
styremedlem

Hanne Flaskerud Onstad
styremedlem

Eva Irene Knudsen
styremedlem

Andre Berg Johansen
styremedlem

Nina Bekkeng
varamedlem
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5. Regnskap for 2017

Resultatregnskap 2017

2017

2016

Budsjett
2017

Kontingentinngang

65,326

65,326

70,000

840

0

1,000

14,540

26,720

15,000

234

1,220

2,000

5,792

1,518

Sum driftsinntekter

82,216

94,784

88,000

Kontingent til NNF

35,925

35,925

36,000

0

0

500

Badeleie

14,900

18,504

15,000

Kalvøya

4,378

1,138

10,000

Andre arrangementer

9,710

775

5,000

759

3,494

3,500

Reiser/møter NNF

7,994

17,142

7,500

Telefonkostnader

2,408

2,073

2,500

Kontorrekvisita

1,073

30

1,000

Post og bankkostnader

1,430

1,050

1,500

Medlemsblad, porto

2,179

3,702

4,500

400

0

500

2,500

500

81,156

86,333

88,000

1,060

8,451

0

0

0

549

730

500

1,609

9,181

500

Varesalg
Badeinntekter
Andre arrangementer
Kalvøya
Gaver

Varekostnad

Styre og årsmøter

Markedsføring
Gaver ol
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Nedskrivninger
Renteinntekter
Renteutgifter
Årets resultat
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Balanse 2017

Kontantbeholding
Den Norske bank
Postbanken
DNB Rentefond

2017

2016

500

500

140,860

92,278

517

517

31,346

30,924

Tilgode fra medlemmer

4,325

Tilgode fra annet

1,958

Sum omløpsmidler

173,223

130,502

Andeler AL Sjøhaug

10,000

10,000

18,000

18,000

28,000

28,000

201,223

158,502

16,017

2,160

Andeler Naturistbo
Aksjer Isefjaer
Andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Sum eiendeler
Forskuddsbetalte kontigenten
Påløpt kontingent til NNF
Påløpt badeleie

2,600

Annen gjeld

29,855

Sum kortsiktig gjeld

45,872

4,760

153,742

144,561

1,609

9,181

Sum egenkapital per 31.12

155,351

153,742

Sum gjeld og egenkapital

201,223

158,502

Egenkapital per 1.1
Årets resultat
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6. Innkomne forslag
Styret foreslår at kontingenten for 2019 økes med 15 kr per medlem i de forskjellige
kontingentkategorier.
Begrunnelse: NNF har økt sin avgift per medlem med 15 kr fra og med 2018. Avgiften er
nå 165 kr per medlem.
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7. Forslag til budsjett for ABNF for 2018
Budsjett
2018
kontingentinngang

Budsjett
2017

Regnskap
2017

70,000

70,000

60,810

1,000

1,000

840

15,000

15,000

14,540

Kalvøya

2,000

2,000

234

Gaver

2,500

varesalg
badeinntekter
andre arrangementer

5,792

Sum driftsinntekter

90,500

88,000

82,216

Kontingent til NNF

39,000

36,000

35,925

0

500

0

Badeleie

20,000

15,000

14,900

Kalvøya

5,000

10,000

4,378

Andre arrangementer

5,000

5,000

9,710

Styre og årsmøter

2,500

3,500

759

Reiser/møter NNF

8,000

7,500

7,994

Telefonkostnader

2,500

2,500

2,408

Kontorrekvisita

1,000

1,000

1,073

Post og bankkostnader

1,500

1,500

1,430

Medlemsblad, porto

2,500

4,500

2,179

Markedsføring

500

500

400

Gaver ol

500

500

88,000

88,000

81,156

2,500

0

1,060

500

500

549

3,000

500

1,609

Varekostnad

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Nedskrivninger
Renteinntekter
Renteutgifter
Årets resultat
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8. Valg
Styrets forslag til kandidater for styreår 2018-2019 er følgende:

Styreverv

For

PR Dato

Forslag

Leder

2 år

Leendert Combee

ikke på valg

2017-2019

Styremedlem

2 år

Hanne Flaskerud Onstad

ikke på valg

2017-2019

Styreamedlem 2 år

Andre Berg

ikke valg

2017-2019

Styremedlem

2 år

Tomas Carlstrøm

på valg

Terje Knudsen

2018-2020

Styremedlem

2 år

Eva Irene Knudsen

på valg

Eva Irene Knudsen

2018-2020

Varamedlem

1år

Nina Bekkeng

på valg

Nina Bekkeng

2018-2019

Revisor

2 år

Tore Nystrom

på valg

2 år

Helge Vaagan

ikke på valg Halvard Eiken
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VEDTEKTER
Vedtekter for Asker og Bærum Naturistforening. Vedtatt: 06.12.1982 Rev: 04.12.1986 23.03.1988 - 02.04.1990 - 19.03.1991 - 26.04.2006 - 19.3.2012 – 6.3.2013 – 28.3.2017
1. Navn

Foreningens navn er "Asker og Bærum naturistforening".
2. Formål

Foreningens formål er å fremme naturismen gjennom naturlig nakenhet i sosialt
fellesskap, uten hensyn til kjønn, religion, politikk eller sosiale skillelinjer.
Våre verdier er likeverdighet og å være inkluderende, og er de grunnleggende
prinsipper som styrer vår virksomhet. Vi skal ikke lage eller støtte kunstlige skiller som
inkluderer eller eksluderer noen. Alle er like velkommen og vårt fellesskap er for alle, på
tvers av kjønn og alder.
Foreningen skal arbeide for at dens medlemmer skal gis anledning til å praktisere
naturisme.
3. Medlemskap

Som medlemmer tas opp personer over 18 år. Det tas også opp familier som medlem.
Familiemedlemmer under 18 år får automatisk familiemedlemskap uten kontingent.
Trygdede og studenter betaler redusert kontingent. Utmelding skal skje skriftlig og få
virkning fra den dagen styret mottar utmeldingen. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
Det gis mulighet å støtte foreningen uten et formelt medlemskap gjennom å bli
naturistvenn.
Medlemmer som handler i strid med naturismens ideer, kan ekskluderes av styret.
Vedtak om eksklusjon skal gis skriftlig med begrunnelse. Styrets avgjørelse kan ankes til
Norsk Naturist Forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen tre måneder
etter fristen blir automatisk strøket. Styret forbeholder rettet til: å avvise enhver søknad
om medlemskap. Vedtak om avvisning skal gis skriftlig med begrunnelse.
4. Organisasjonsmessig tilknytning

Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk Naturistforbund (NNF) samarbeide med
andre naturistforeninger i Norge og gjennom NNF stå tilsluttet Den internasjonale
Naturistføderasjonen INF/FNI.
5. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen
av mars. Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene skriftlig med minst 4 ukers
varsel, og med oppgitt dagsorden. Styrets beretning og regnskap legges ut på
foreningens hjemmeside på naturistportalen. Alle forslag til saker som skal behandles,
må være sendt styret innen 2 uker før Årsmøtet.
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Årsmøtet velger foreningens styre, 2 revisorer, hver for 2 år, men slik at kun én revisor
trer ut hver år; og valgkomité bestående av 3 medlemmer. Vedtak treffes med alminnelig
flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte innkallelse dersom
styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.
6. Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for 2 år ad
gangen. Hvert år skal 2 styremedlemmer tre ut, samtidig som nye velges inn. Gjenvalg
kan finne sted.
Ett varamedlem velges for 1 år ad gangen. Varamedlemmet har møteplikt. Styret er
vedtaksdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har
lederen dobbeltstemme.. For at styret skal være vedtaksdyktig, må alle
styremedlemmene være innkalt til styremøtet.
Styret er ansvarlig for foreningens drift. Styret skal føre regnskap for foreningen.
Regnskapet skal revideres og legges frem for årsmøtet sammen med budsjettforslag.
Styret kan nedsette arbeidsutvalg. det skal føres protokoll for alle styremøter.
Styret skal sende ut årsmøtereferat snarest mulig etter avholdt årsmøte.
7. Gjester

Styret og foreningens medlemmer kan innby gjester til foreningens aktiviteter.
8. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet. Ved oppløsning skal eiendelene
gå til NNF, som skal forvalte disse til naturismens fordel.
Årsmøtet kan bare treffe vedtak om oppløsning når 3/4 av de stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og det kreves 2/3 flertall.
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