
 
            Oslo, 12.03.2019 

 
 

ÅRSMØTE ONF 2019 
 
 
 
TID: Onsdag 27. mars kl. 18.30 
STED: Johan Castbergs vei 39 på Haugerud 
 
Denne gangen bytter vi ut servering i forkant av møtet med litt enkel møtemat underveis.  
 
Medlemskontingent 
Vi minner om at det kun er de medlemmene som har betalt medlemskontingenten for 2019 
som har stemmerett på årsmøtet. 
Husk å merke innbetalingen med navnet ditt og markere at innbetalingen gjelder 
medlemskontingenten for 2019. Dette gjelder enten du betaler via nettet, med giro eller 
over skranken i bank. Betaler du i kort tid før møtet, ta gjerne med kvittering. 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder  
3. Valg av referent 
4.  Valg av to møtedeltakere til å underskrive referatet 
5. Arsberetning 
6. Godkjenning av revidert regnskap 
7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 
8.  Arsplan 
8. Godkjenning av kontingenter og budsjett 
9. Vedtekter 
10. Valg  
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Årsberetning for ONF 2018 
 

Arsmøtet 2018 ble avholdt 07.03.2018. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

 

Helle Linné Eriksen Valgt for 1 år i 2018 

Dag Halfdan Bryn Valgt for 2 år i 2018 

Sten Strøm valgt for 2 år i 2018 

Ask Bjørlo Valgt for 2 år i 2018 

Frank Egelund Jensen valgt for 2 år i 2017 

Remy Møllerhagen, vara Valgt for 1 år i 2018 

Tor Magnus Kveldsvik, vara Valgt for 1 år i 2018 

I løpet av året har Tor Magnus Kveldsvik trukket seg.  

 

Styrets arbeid: Alle styre - og varamedlemmer har blitt innkalt til styremøtene. 

Arbeidsfordeling: 

Medlemsregister: Dag Halfdan Bryn 

Regnskap: Frank Egelund Jensen 

Linderud bad Dag Halfdan Bryn/Helle Linné Eriksen 

Huk Helle Linné Eriksen/Remy Møllerhagen 

Kontakt NNF Sten Strøm 

Hjemmeside/FB Varierende gjennom perioden 

 

Statistikk: 

ONF hadde i 2018 ca 300 betalende medlemmer. 
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Linderud Bad: 

 

Inngangsprisene ble hevet 1.2.2018.  Det har vært mulighet å betale både kontant og med 

Vipps, og medlemmer kan kjøpe klippekort. 

 

Ut over de ordinære badedagene har vi hatt påskebad, som var svært godt besøkt. I desember 

hadde vi julebad med utlodning, riskrem og kaker.  Vi utvidet badetiden på tirsdager med en 

halvtime, etter tilbakemelding fra medlemmer om at 90 minutter var for kort.  

 

Huk:  

Dialogen med Oslo kommune har dette året vært litt preget av en del utskiftinger av ansatte 

hos kommunen, og derfor manglende kontinuitet i dialog om skilting, garasjen osv.  

Aktiviteter: 

Vi arrangerte St.Hans med bål på Huk. På grunn av tørken og manglende avklaring fra 

brannvesen og kommune fikk vi ikke mobilisert så godt til arrangementet som vi hadde 

planlagt, men det ble likevel et fint arrangement.  

21. desember var det Solsnumarkering på Huk. Det ble feiret med sprakende bål og 

stemningsfullt samvær, og noen av de frammøtte markerte anledningen med et julebad. 

Media og synlighet: 

Vi er svært fornøye med vår deltakelse på Oslo Kulturnatt i september. Vi sto for en workshop i 

kroki i Vigelandsparken, og stilte med veiledning, tegnesaker og ikke minst sporty 

medlemmer som påtok seg jobben som aktmodeller. Vi ble intervjuet på radio, og det ble et 

fint oppslag i NaturistNytt. Minst like viktig var det store oppmøtet av tegneinteresserte og 

den positive tilbakemeldingen vi fikk både fra tegnende og nysgjerrige forbipasserende.  

NNF: 

ONF var arrangør av årsmøtet, og har ellers deltatt på ledermøter i perioden. Sentrale saker 

har vært NaturistNytt, Portalen og økonomi.  
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ÅRSPLAN 2019 
 

Huk 

 

Vi fortsetter dialogen med Oslo kommune om skilting og garasjen. Vi tar sikte på en befaring 
med ansvarlig fra kommunen medio april. Vi jobber med at kommunen skal stille redskaper 
for vedlikehold til disposisjon for medlemmer som ønsker å bidra til å gjøre stranda 
hyggeligere.  

Vi planlegger dugnad på forsommeren, og håper på godt oppmøte!  

St.Hansfeiring med bål og Solsnu med bål er aktiviteter vi ønsker å fortsette med.  

Vi trenger å etablere en bedre dugnadsordning blant medlemmene, med et kollektivt ansvar 
for førstehjelpssaker, leker og stell av stranda.  

 

Svartkulp og Langøyene 

 

Vi fortsetter å følge opp skiltingen av Svartkulp, og ønsker også å oppfordre medlemmer til å 
ta disse to andre fristrendene i bruk.  

 

Linderud bad 

Linderud bad er vår største ressurs, og vår største utgift. Uten Linderud bad forsvinner mye av 
grunnen til å være medlem i foreningen for mange, samtidig er kombinasjonen høye 
leieutgifter og varierende besøkstall ikke bærekraftig. Vi jobber med å snu dette, og fortsetter 
med følgende tiltak for 2019:  

 Dialog med Oslo kommune om leieprisene og samarbeid om drift 

 Bedre informasjon på Huk om vinterbading på Linderud 

 Informasjon rettet mot nye brukergrupper 

 

NNF 

 

Vi ønsker å ha en aktiv røst i NNF, særlig hva angår organisasjonsleddets prioriteringer, 
utgifter og framtida til Naturist-Nytt.  

 

Medlemsverving og synlighet 

 

I 2019 fortsetter vi arbeidet med å gjøre organisasjonen mer synlig, og gjennom dette bedre 
mulighetene for medlemsverving. Vi ønsker å være mer til stede i samfunnsdebatten om 
skjønnhetsidealer og kroppspress. Internasjonale naturistdager kan benyttes til markeringer 
og utspill. Vi bør også trykke opp verveinformasjon og ha tilgjengelig på Huk. Særlig ønsker vi 
å rekruttere flere unge medlemmer, for å ha et mer variert miljø å tilby interesserte. Vi har 
søkt midler fra Oslo kommune for å bidra til dette, søknaden er i skrivende stund under 
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behandling.  

Vi ønsker å ha mulighet til å slutte oss til større arrangementer der våre verdier naturlig kan 
komme til uttrykk, og der det kan gi oss positiv oppmerksomhet, som f.eks Oslo kulturnatt og 
Pride. Dette er selvfølgelig avhengig av at det er medlemmer som ønsker å gjennomføre dette.  

 

 

VALG 2019 
 

Valgkomitéen ønsker å gjøre oppmerksom på at det er levert forslag til vedtektsendringer som 
endrer sammensetningen av styret. Innstillingen baserer seg på gjeldende vedtekter. Dersom 
vedtektsendringen blir vedtatt vil foreslåtte varaer gå inn som ordinære medlemmer av styret 
og velges for to år.  

 

Leder: Helle Linné Eriksen (velges for ett år) 
 
Styremedlemmer: Tore Saastad Ehnebom (velges for to år) 
 
Dag Halfdan Bryn (valgt i 2018, ikke på valg) 
Ask Bjørlo (valgt i 2018, ikke på valg) 
Sten Strøm (valgt i 2018, ikke på valg) 
 
Varaer: 
Lene Guttulsrud (velges for ett år) 
Remy Møllerhagen (velges for ett år) 
 
Revisor: Hanne Solhaug  
 
Valgkomité: Innstilling kommer på møtet 
Delegater til årsmøte NNF: Innstilling kommer på møtet 
Representant på årsmøte på Sjøhaug: Magnus Robberstad 
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Oslo Naturistforening

Resultatregnskap

Resultat 
2016

Resultat 
2017

Resultat 
2018

Budsjett 
2018

Budsjett 
2019

Inntekter 2016 2017 2018 Bud. 2018 Bud. 2019
Medlemsavgifter     74 375     90 230          97 812        90 000      100 000 
Inngang bad     99 574   110 529        115 471      100 000      110 000 
Renteinntekter          483          456               578             500             500 
Gressrotsandel+Sjøhaug     13 017       9 205          13 806        10 000        10 000 
Varesalg bad       7 602 
Salg jubileumsbok

SUM inntekter   195 051   210 420        227 667      200 500      220 500 

Utgifter 2016 2017 2018 Bud. 2018 Bud. 2019
Varekjøp       7 075 
Leie Linderud bad   160 898   155 538        164 090      150 000      170 000 
Porto             -               -              1 353          1 000 
Gebyr bank          677       6 001               100          1 000             200 
Kontorrekvisita / data          159             -   
Trykking

Sum Kontorrekvisita / data
Leie post-/bankboks       1 117          880            1 130          1 000          1 200 
NNF-kontingent     46 305     40 853          48 420        45 000        50 000 
NNF-møter
Medlemsmøter
Dugnader/styremøter     14 162     15 986          18 884        20 000          5 000 
Telefon, Email          323 
Sosiale arrangementer
Sum styrearbeide
Utstyr
ONF rommet Sjøhaug
Anskaffelser 
Jubileumsbok
SUM utgifter   230 715   219 259        233 977      217 000      227 400 

Resultat    (35 664)      (8 839)          (6 310)       (16 500)         (6 900)

Sammendrag Linderud bad.
Inntekter 2016 2017 2018 Budsjett Budsjett
Inngang bad     99 574   110 529        115 471      100 000      110 000 
Varesalg bad       7 602             -          10 000 
Sum inntekt   107 176   110 529        115 471      110 000      110 000 

Utgifter
Varekjøp       7 075             -                   -          10 000 
Leie Linderud bad   160 898   155 538        164 090      155 000      170 000 
Sum utgift   167 973   155 538        164 090      165 000      170 000 

Resultat (60 797)   (45 009)   (48 619)       (55 000)      (60 000)      
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Oslo Naturistforening

Balanse

EIENDELER 2015 2016 2017

Kontantkasse 800         1 245         895,00
Postgiro (0531…)
DNB 0540.18.12182 62 035    65 835       30406,00
SpareBank1 9001.06.01672 56 559    124 276     8330,32
SpareBank1 9001.05.95362 63 832    64 163       64484,87
Sum omløpsmidler 183 226  255 520     104116,19

Aksjer Isefjærleiren 10 000     10 000        10000,00
Andeler Sjøhaug 230 500   230 500      230500,00
Til gode hos medlem 1500,00
Til gode hos NNF
Til gode Linderud 10 200    46215,00
Sum anleggsmidler: 250 700  240 500     288215,00

SUM EIENDELER: 433 926  496 020     392331,19

Passiva:
Egenkapital pr 01.01. 424 648  431 276     395612,22
Resultat 6 628      (35 664)      -8838,69
Egenkapital pr 31. 431 276  395 612     386773,53
Skyldig Sjøhaug
Skyldig diverse utlegg 1758,00
Skyldig Oslo kommune 83 898       
Skyldig NNF 13 860       
Skyldig medlem 2 650      2 650         3800,00
Sum gjeld 2 650      100 408     5558,00

Sum passiva: 433 926  496 020     392331,53
-          (0)               -0,34
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2018

895

35 415
34 949
65 041

136 299

10 000
230 500

9 915
250 415

386 714

386 774
-6 310

380 464

6 251

6 251

386 715
0
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Vedtekter for ONF 
Vedtekter for Oslo Naturistforening                            

Sist endret på årsmøtet 9. mars 2013. 

  

§ 1 NAVN 
Foreningens navn er Oslo Naturistforening (ONF). 

  

§ 2 FORMÅL 

ONFs formål er å fremme muligheter for naturisme. Med naturisme forstås nakenhet i 
fellesskap – når dette er naturlig – uten skille mellom kjønnene. Naturisme kan f.eks, 
praktiseres ved bading, solbad, sport, lek og annet opphold i friluft. 

ONF mener at naturisme er et viktig middel til å fremme menneskers fysiske og psykiske 
sunnhet, gjensidig respekt og toleranse. 

ONF legger vekt på naturismens sosiale og etiske side og skal arbeide for å skape gode og 
aktive naturistmiljøer ved å legge forholdene til rette for lek og sport, arrangere møter med 
f.eks foredrag osv. ONF skal arbeide for å bedre mulighetene for naturisme på 
friluftsområder, bad og idrettsanlegg. ONF skal gjøre naturismen kjent. 

  

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT 

Styret kan oppta medlemmer fra det kalenderåret de fyller 18 år. Ungdom mellom 16 og 18 år 
kan bli medlem med foresattes samtykke. Medlemmers barn under 18 år kan delta i 
foreningens aktiviteter. De kan få eget medlemsbevis. 

Utmelding skal skje skriftlig til styret, og har virkning fra den dag utmeldingen mottas. 
Kontingent refunderes ikke. Medlem som ikke har meldt seg ut innen 1. mars, må betale full 
kontingent for inneværende år. 

Medlem som bryter foreningens vedtekter eller ved sin atferd medvirker til å skade 
foreningen eller naturismens anseelse, kan ekskluderes av styret. Det ekskluderte medlem 
skal ha skriftlig, begrunnet melding om eksklusjonen. Styrets vedtak kan ankes til 
årsmøtet/styret i NNF. 

Kontingenten skal betales innen en frist fastsatt i forskrift til denne paragrafen. Etter denne 
frist og inntil kontingenten er betalt, kan medlemmet ikke gjøre krav på medlemsrettigheter. 

Alders- og uføretrygdede  betaler redusert kontingent. Den som kan gjøre krav på redusert 
kontingent neste år, må underrette styret skriftlig innen årets utgang. 

Medlem som ikke har betalt kontingent innen 1. september, kan styret stryke som medlem. 

Kommentert [HLE1]: E1: «Naturistforening» endres til 
«naturistforening». Begrunnelse: Anbefaling fra Språkrådet 

Kommentert [HLE2]: E2: «/styret» strykes. Begrunnelse: 
Uklart hva som er ankeinstans. Ettersom NNF er en 
paraplyorganisasjon bør ankeinstans være det høyeste 
organet.  

Kommentert [HLE3]: E3: Endres til «Alders- og 
uføretrygdede samt ungdom til og med 27 år»  Begrunnelse: 
Vi anser rekrutteringsbehovet fra yngre naturister som 
forholdsvis permanent.  
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Medlemmene har ikke noe ansvar for foreningens forpliktelser. 

  

§ 4 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING 
ONF er tilknyttet Norsk Naturistforbund (NNF) og gjennom dette Den Internasjonale 
Naturistføderasjon (INF). 

  

§ 5 ÅRSMØTET 
Årsmøtet er ONFs høyeste myndighet. 

Bare medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett på årsmøtet. 

Et medlem kan la seg representere ved fullmakt på årsmøtet. Hver frammøtt kan bare ha én 
fullmakt. 

Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det eller når minst 25 medlemmer utenfor 
styret ber om det for å behandle en eller flere bestemte angitte saker.  

Innkalling sendes medlemmene seinest seks uker før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde 
dato for årsmøtet og informasjon om aktuelle frister.  

Sakspapirene til årsmøtet skal legges ut på ONFs hjemmeside og sendes ut på e-post senest 
14 dager før årsmøtet. Sakspapirene omfatter minimum årsmelding, revidert regnskap, 
budsjettforslag og evnt. forslag/vedtektsendringer. Referat fra årsmøtet legges ut på ONFs 
hjemmeside. De som ikke har e-post skal innkalles pr. post med instruksjon om hvordan de 
kan skaffe sakspapirer og referat fra årsmøtet.  

Personvalg skal skje skriftlig dersom dette kreves av én person. Hvis en kandidat ikke oppnår 
halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de kandidatene som har fått flest 
stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

Styremedlemmer kan ikke delta i årsmøtets avstemming om godkjenning av årsmelding og 
regnskap. 

Saksliste for årsmøter er gitt som forskrift til disse vedtekter. Saker som et medlem ønsker 
satt opp på sakslisten, må være sendt styret innen 15. januar. 

§ 6 STYRETS SAMMENSETNING 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Det velges i tillegg 2 varamedlemmer 

Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Ved hvert ordinært årsmøte går to eller tre 
styremedlemmer ut av styret. 

Årsmøtet velger foreningens leder for ett år ved særskilt valg. Styret konstituerer ellers seg 
selv. 

Kommentert [HLE4]: E4: Setningen strykes. Begrunnelse: 
Man bør delta på årsmøtet for å ha stemmerett.  

Kommentert [HLE5]: E5: Ny setning: Fristen for å sende 
inn endringsforslag til vedtektene eller egne saker til 
dagsorden er fire uker før årsmøtet. Endringsforslag til øvrige 
saker eller innkomne forslag kan fremmes på årsmøtet. 

Kommentert [HLE6]: E6: Strykes. Begrunnelse: Det har 
ikke blitt praktisert, og vi prøver å begrense mengden e-
poster til medlemmene. Vi bruker hjemmeside og Facebook.  

Kommentert [HLE7]: E7: Strykes. Delvis ivaretatt i forslag 
E5.  

Kommentert [HLE8]: E8: Endres til «et styre på 7 
medlemmer».  

Kommentert [HLE9]: E9: Endres til «Det bør etterstrebes 
en rotasjon som gir kontinuitet».  Begrunnelse: Deskriptivt.  
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Årsmøtet velger ett varamedlem med ett års funksjonstid. Varamedlemmet har ikke 
møteplikt i styret. 

  

§ 7 STYRETS OPPGAVER 

Styret skal lede foreningens arbeid i samsvar med vedtektene og tilhørende forskrifter og 
etter de vedtak årsmøtet fatter. 

Styret har ansvar for foreningens økonomiske midler og eventuelle eiendom. Utbetalinger 
skal anvises av to styremedlemmer som er gitt slik fullmakt. 

Styret skal disponere foreningens midler i henhold til budsjett innen de respektive postene. 
For overskridelser ut over 10%  minimum 5 000 kr. av budsjettpostene eller til formål som 
ikke er budsjettert, må styret ha godkjenning av et ekstraordinært årsmøte. 

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer (leder og/eller nestleder + én eller to 
styremedlemmer) er til stede. Vedtak er gyldig når tre stemmer for det. Ved stemmelikhet har 
lederen dobbelstemme. 

Det skal føres referat fra styremøtene. 

Styret kan oppnevne eller ansette kasserer/registerfører/sekretær utenfor styret, og styret 
kan oppnevne enkeltpersoner eller utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver. 

Styrets medlemmer mottar ikke honorar, men slipper å betale medlemskontingent til 
foreningen i den perioden de er valgt for. 

  

§ 8 VALGKOMITE 

Valgkomiteen består av to medlemmer med to års funksjonstid og ett varamedlem med ett 
års funksjonstid. Ved ordinært årsmøte skal ett medlem og varamedlemmet velges. 

Valgkomiteen skal innen årets utgang legge frem forslag til kandidater til tillitsverv som 
nevnt i disse vedtektene. 

Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen. 

  

§ 9 REGNSKAP OG REVISJON 
Det ordinære årsmøtet godkjenner neste års kontingent og årets budsjett. 

Stifting av gjeld, pantsettelse eller salg av fast eiendom kan bare skje etter de samme regler 
som gjelder for oppløsning av foreningen, jfr § 11. 

To revisorer valgt av ordinært årsmøte skal gjennomgå styrets økonomiske disposisjoner og 
regnskap. For revisorene velges ett varamedlem. Revisorene velges for to år, varamedlemmet 
for ett år. Ved ordinært årsmøte skal én revisor og varamedlemmet velges. 

Kommentert [HLE10]: E10: Strykes.  

Kommentert [HLE11]: E11: Slettes. Ikke i tråd med 
moderne bankrutiner.  

Kommentert [HLE12]: E12: Endres til «I like mange år 
som de er oppnevnt til styret». Begrunnelse: Man må betalte 
kontingent for å ha stemmerett på årsmøtet hvor man først 
blir valgt.  

Kommentert [HLE13]: E13 a. Strykes. Det er tilstrekkelig 
at det står at man skal velge valgkomité.  
E13 b. Alternativt: Valgkomitéen består av to medlemmer 
med to års funksjonstid. Valgkomitéen skal seinest fjorten 
dager før årsmøtet legge fram innstilling til nytt styre og 
revisor. Styret legger fram forslag til medlemmer av 
valgkomitéen.  

Kommentert [HLE14]: E14. Endres til «Revisor valgt av 
ordinært årsmøte skal gjennomgå styrets økonomiske 
disposisjoner og regnskap.» 
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§ 10 VEDTEKTS- OG FORSKRIFTSENDRINGER 

Endringer av vedtektene med tilhørende forskrifter kan bare skje på et årsmøte. Det skal 
fremgå av innkallingen hva forslaget til endring(er) går ut på. 

For endring av vedtekter kreves 2/3 flertall. For endring av forskrifter kreves alminnelig 
flertall. 

  

§ 11 OPPLØSNING 
Vedtak om oppløsning kan bare treffes på foreningens ordinære årsmøte. Forslag om 
oppløsning må være sendt til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. 

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall og må, for å være gyldig, gjentas på ekstraordinært 
årsmøte innen åtte uker – også da med 2/3 flertall. 

Eventuelle midler foreningen disponerer ved oppløsningen overføres til NNF eller INF etter 
årsmøtets nærmere bestemmelse. 

  

FORSKRIFTER TIL VEDTEKTER 

  

TIL § 3 MEDLEMSSKAP OG KONTINGENT 
Kontingenten skal betales innen 1. mars. 
Personer som er utelukket fra foreninger tilsluttet INF kan ikke opptas som medlem. 

  

TIL § 5 ÅRSMØTET: 

Saksliste for ordinært årsmøte: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent 
4. Valg av to møtedeltakere til å underskrive referatet 
5. Årsberetning 
6. Godkjenning av revidert regnskap 
7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 
8. Godkjenning av kontingenter og budsjett 
9. Valg av styreleder 
10. Valg av styremedlemmer 
11. Valg av ett varamedlem til styret 
12. Valg av revisor og ett varamedlem 
13. Valg av ett medlem til valgkomité og ett varamedlem 
14. Valg av to deltakere til NNFs årsmøte 
15. Andre saker nevnt i innkallingen 

Kommentert [HLE15]: E15. Strykes. Er dekket av paragraf 
5.  

Kommentert [HLE16]: E16: Flyttes til paragraf 3.  

Kommentert [HLE17]: E17: Strykes. Begrunnelse: 
Varaordningen har ikke fungert.  

Kommentert [HLE18]: E18: Endres til «valg av revisor». 
Begrunnelse: I tråd med praksis og lovverk.  

Kommentert [HLE19]: E19: Endres til «valg av to 
medlemmer til valgkomitéen» 

Kommentert [HLE20]: E20: «to deltakere» endres til 
«delegater». Begrunnelse: Antallet varierer.  

Kommentert [HLE21]: E21: Endres til «sakspapirene». 
Begrunnelse: Innkalling går ut før fristen for å fremme saker.  
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Saksliste for ekstraordinært årsmøte må minst omfatte: 
Pkt. 1, 2, 3, 4 og 15 fra saklisten for ordinært årsmøte. 

  

Oslo, 9. mars  2013 
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