
 
Referat fra Årsmøte 2015 for VVNF 11.03.15                                                                                  1                 

Protokoll fra ÅRSMØTE 2015 
for 

Vestviken Naturistforening 
11.03.15 

 

Leder Dag ønsket 25 stemmeberettigede medlemmer velkommen til årsmøtet på Sandefjord 

Motorhotell. Det forelå 1 fullmakt. Totalt 26 stemmer. 
 

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN 
Vedtak: Godkjent 

 

SAK 2: VALG AV MØTELEDER, REFERENT, TO 
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE, SAMT TO TIL TELLEKORPS 

Møteleder: Dag  
Referent: Roger  

Protokollunderskrivere: Tone Lise og Birger 
Tellekorps: Rune og Robert 

  

 SAK 3: ÅRSBERETNING 2014  
Møteleder leste årsberetningen. 

Vedtak: Godkjent  
 

SAK 4: ÅRSREGNSKAP 2014 M/ REVISJONSBERETNING  

Kasserer Birger la fram regnskapet som viste et underskudd på kr. 1838,49.  
Vedtak: Godkjent 

 
SAK 5: ANSVARSFRIHET FOR STYRET 

I og med at foreningens høyeste myndighet, årsmøtet, har godkjent regnskapet for 2014, 

ble styret gitt ansvarsfrihet for dette. 
 

SAK 6: KONTINGENT ÅR 2016 
 Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret: 

 

- Ufør / trygdet / pensjonist / student / skoleelev: Kr. 275,- 

- Enkeltmedlem Kr. 375,- 

- Par / familier Kr. 600,- 

         Vedtak: Enstemmig vedtatt 
  

SAK 7: BUDSJETT 2015 
 Kassereren la fram budsjettet for år 2015 med et antatt overskudd på kr. 2265,-. 

           Vedtak: Enstemmig vedtatt 

   
SAK 8: INNKOMNE FORSLAG 

 8.1 Vedtektsendring 
   Forslagsstiller: Styret i VVNF 

  Forslag om endring i vedtektene for eksklusjon. NNF har på ledermøter arbeidet 

  med dette og på årsmøtet i 2013 kommet frem til et forslag til behandling av 
  eksklusjoner og har kommet med et forslag til ny paragraftekst. Sakens kjerne er 

  at vedtak for ekskludering skal ligge på et høyt nivå, der det for eksempel 
  foreligger en politietterforskning. For mindre alvorlige hendelser foreslår NNF at 

  det skal benyttes en utestenging for en viss periode. En utestenging kan være fra 
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  et innebad eller for alle aktiviteter en naturistforening har. En ekskludering vil 

  være en hardere form, der det vil gjelde for alle de norske naturistforeningene. 
  En eksklusjon bør også ha en tidsbestemmelse. 

           Viser til NNF's Håndbok, kapittel 8: Felles retningslinjer for arbeid med 

           eksklusjon og vedtatte tilføyelser til disse på NNF's årsmøte 2013. 
 

§ 06  

Gammel tekst Ny tekst 

Utmelding skjer skriftlig, og får virkning fra den 

dag den mottas av styret. 

 
Medlem som bryter foreningens vedtekter eller 

ved sin adferd medvirker til å skade foreningen 
eller naturismens anseelse, kan ekskluderes av 

styret. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Styrets avgjørelse kan innen fire (4) uker ankes 
til styret i NNF. 

 
Innbetalt kontingent refunderes ikke. 

Utmelding skjer skriftlig, og får virkning fra den 

dag den mottas av styret. 

 
Medlemmer som handler i strid med 

foreningens vedtekter eller på annen måte 
skader foreningen utover alminnelig 

meningsytring, kan bli fratatt eventuelle verv 

og eventuelt bli utestengt fra foreningen for 
kortere eller lengre tid. Før en eventuell 

utestengning bør vedkommende få en skriftlig 
advarsel. En utestengning skal meldes skriftlig 

til vedkommende. Det skal oppgis grunn for 

utestengningen og for hvor lang tid 
utestengningen skal gjelde. Denne reaksjonen 

kan også tas i bruk overfor mildere usømmelig 
atferd. En utestengning innenfor disse rammer 

kan ankes inn til foreningens årsmøte. 
Ankefristen er 4 uker etter mottakelse av brev 

om utestengning. 

 
Et medlem som har utvist et alvorlig tillitsbrudd 

innenfor foreningen bør ekskluderes. 
Foreningen bør vurdere en utestengning mens 

saken eventuelt etterforskes av politiet og i så 

fall vente med eksklusjon til det foreligger 
rettskraftig dom. Vedkommende skal opplyses 

om at avgjørelsen innen 4 uker kan ankes inn 
til NNF 

 
Innbetalt kontingent refunderes ikke. 

Vedtak: 24 for og 2 mot : Vedtatt  

 

8.2 Opphevelse av eksklusjoner  
 Forslagsstiller: Styret i VVNF 

   Styret ber årsmøtet vurdere om det skal foretas en opphevelse av to 

   eksklusjoner som er vedtatt i 2011 som gjelder J. V. og V. F. 
   Styrets begrunnelse for dette er sakenes alvorlighetsgrad, og anser at en 

   tidsbegrenset utestengelse ville vært benyttet dersom vedtektene på det 
   tidspunktet hadde vært klare på en slik mulighet. 

   Vedtak: Ja 13… Nei 14 (Nytt styre prøver igjen). 
     

  

8.3 Oppsetting av informasjonstavler 
Forslagsstiller: Morten  

Har over noe tid lurt på om det kan være en idé å sette opp gjennomsiktige              
plastkasser/tavler med medlemsbrosjyrer/info på de uoffisielle strendene på  
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Moutmarka/Skåtangen og Yxeney (svaberga sør for Truber strand) for verving av nye 

medlemmer. 
 

Styrets innstilling:  

Vi foreslår at årsmøtet ber det nye styret vurdere om  
a) en   slik oppsetting kan la seg gjøre  

b) en slik oppsetting vil ha noen hensikt  
c) en slik oppsetting kan bli stående uten å bli gjenstand for hærverk eller bidra til 

forsøpling 
Vedtak:  9 for og 17 mot (Underkjent).    

 

 8.4 Deling av informasjon om arrangementer 
Forslagsstiller: Morten  

Opprettelse av side/gruppe for Vestviken NF på facebook for deling av info og 
arrangementer. Bruk av "Aktivitetskalenderne/Hva skjer?" i Sandefjords Blad, 

Østlandsposten mfl. Rett og slett at foreningen og dens aktiviteter er mere synlige 

 
Styrets innstilling: 

Det finnes allerede en gruppe på facebook som heter Vestviken naturistforenings venner. 
Dette er en lukket gruppe som gjør at man kan være medlem av denne uten at andre 

venner kan se dette. Man blir medlem ved å melde fra til webmaster. 
Vi foreslår at årsmøtet ber det nye styret vurdere om  

a) aktivitetskalenderne i avisene skal benyttes  

b) hvilke aviser man eventuelt skal benytte 
c) hvilken effekt dette har for arrangementer dersom dette tas i bruk ved en evaluering 

etter en tid 
Vedtak: Underkjent  

 

 8.5 Flytting av innebad til annen ukedag 
Forslagsstiller: Morten  

Flytting av innebad til helg eller annen ukedag, kanskje med større spenn i aktiviteter 
 

Styrets innstilling: 

Styret har allerede behandlet dette på et tidligere styremøte og vil ved neste søknad til 
Larvik Kommune høre om hvilke muligheter som finnes. 

Vi foreslår at årsmøtet lar styret fortsette sitt arbeide med å vurdere hvilke muligheter 
som finnes uten å risikere å miste det tilbudet vi har i dag. 

Vedtak: Nytt styre jobber med saken. Enstemmig vedtatt. 
 

 

SAK 9: VALG 
 Valgkomiteens innstilling: 

Leder Olav  2 år (ny) 

Sekretær: Kristin  1 år igjen 

Kasserer: Morten  2 år (ny) 

1. styremedlem: Hanne Mette  2 år (gjenvalg) 

2. styremedlem: Roger  1 år igjen 

1. varamedlem Rune  1 år (gjenvalg) 

2. varamedlem: Robert S 1 år (gjenvalg) 
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Vedtak: Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon 

 
 

 
 

______________________                                             _____________________                 

        Tone Lise                                                                             Birger  
 

 
Referent: Roger (12.03.15) 

Valgkomité 

Leder Bjørn  1 år (ny) 

 Bodil  1 år (ny) 

 Per  1 år (gjenvalg) 

2 Varamedlemmer Ikke valgt 1 år 

Revisorer 

 Robert D 1 år igjen 

 Anne  2 år (gjenvalg) 


