
Forslag til vedtektsendringer  
 

§ 02 Formål 

Foreningens formål er å gi medlemmene anledning til å praktisere naturisme, hvor dette er 
naturlig, i et sosialt trygt fellesskap. 

Naturisme defineres som en livsstil i harmoni med naturen. Dette uttrykt ved felles nakenhet 
uten skille mellom kjønn med den hensikt å øke selvrespekten, respekten for andre 
mennesker og andres meninger, og respekt for miljøet. Foreningen skal i sitt arbeide jobbe 
for kroppspositivitet og mangfold. 

§ 03 Foreningens arbeid og samarbeid 

Foreningen vil søke å erverve, eller disponere etter avtale med grunneier(e), områder hvor 
naturisme kan praktiseres. Foreningen ivaretar medlemmenes integritet på best mulig måte. 

Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk Naturistforbund (NNF) samarbeide med andre 
naturistforeninger i Norge, samt andre relevante samarbeidspartnere i Norge og Norden, og 
gjennom NNF stå tilsluttet Den Internasjonale Naturistføderasjon INF/FNI, for å søke å 
oppnå foreningens formål. 

For å oppnå formålet, skal foreningen gjennom sin tilslutning til NNF, sikre medlemmene 
tilgang til aktuelle og relevante nettsider og medlemstjenester, herunder medlemsblad. 

Foreningne skal gjennom tilslutning til NNF, legge til rette for og gjøre bruk av effektive 
verktøy for regnskap, medlemsadministrasjon og medlemskommunikasjon. 

Foreningen skal gjennom tilslutning til NNF og deltakelse i den aktuelle samfunnsdebatten, 
fremme naturistbevegelsens budskap overfor allmennheten, politiske myndigheter og andre 
samfunnsaktører, regionalt og nasjonalt. 

Bidra med andre tiltak for å oppfylle foreningen og naturistbevegelsens formål. 

Foreningen er partipolitisk og religiøst en nøytral og uavhengig organisasjon. 

NB! Foreslår at § 4 samles i § 3. Må eventuelt renummerere vedtektene.  

§ 07 Medlemskontigent 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Varsel om medlemskontigent gjøres kjent 
gjennom informasjon på foreningens hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale 
informasjonskanaler innen utgangen av januar. Denne skal betales innen utgangen av 
februar hvert år. Dersom et medlem ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av april og 
har mottatt to purringer, kan medlemmet strykes. Gjeninnmeldingsgebyr skal til enhver tid 
tilsvare en halv årskontingent. 

  



§ 11 Årsmøte 
 
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes senest i løpet av mars. Styret skal 
varsle medlemmene om berammelsen av årsmøtet gjennom informasjon på foreningens 
hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale informasjonskanaler innen utgangen av 
januar, med oppgitt frist for å sende inn saker. Kun saker som er innsendt styret på epost 
eller skriftlig per brev minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på 
valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.  

Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager 
før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på foreningens 
hjemmeside, samt som nyhetsmelding og e-postutsendelse til foreningens medlemmer.  

Sammen med innkallingen skal medfølge styrets årsberetning, utdrag av revidert 
årsregnskap og forslag til budsjett for neste driftsår, samt innkomne forslag med styrets 
innstilling.  

Dagsorden for det årlige ordinære årsmøtet skal inneholde følgende punkter : 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere samt 2 til tellekorps 
3. Årsberetning 
4. Årsregnskap med revisjonsberetning 
5. Ansvarsfrihet for styret 
6. Kontingent for kommende år 
7. Budsjettforslag 
8. Innkomne forslag med styrets innstilling 
9. Valg 

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, 
som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan 
et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt 
medlemskontingent. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før ekstraordinært årsmøtes start, kan et 
medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt 
medlemskontingent. 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 2/3 av medlemmene skriftlig 
krever det, med liste over de saker som ønskes behandlet. 

  
 


