
 

 

 

 

Landsmøte Norsk Bobilforening 

Lørdag 21.september 2019 kl. 11.00 

Sted: Ogna Skule 



 

 

  

Landsmøte 21.09.19 
Sted: Ogna Skule 
Klokka: 11.00 – 15.00 
                                                                          
  
Saksliste 
 
LM Sak 1/19: Åpning – og godkjenning av stemmeberettigede 
 
LM Sak 2/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og 
forretningsorden 
 
LM Sak 3/19: Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt to-2 
representanter til å underskrive protokollen. 
 
LM Sak 4/19: Årsberetningene. 
 
LM Sak 5/19: Regnskapene i revidert stand med revisors beretning 
 
LM Sak 6/19: Innkomne forslag og saker 
 

1. Forslag til LM – Vedtektsendringer  
2. Forslag til LM – Ildsjelpris og Æresmedlemskap 
3. Forslag til LM – Gjeninnføring av 5-års medaljen 
4. Forslag til LM – Forslag til vedtektsendringer -Region Vest 

 
LM Sak 7/19: Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift 
 



LM Sak 8/19: Fastsette godtgjørelser 
 
LM Sak 9/19: NBs organisasjonsplan 
 
LM sak 10/19: Budsjett 
 
LM sak 11/19: Valg* 
 
*Valgkomiteens innstilling vil offentliggjøres 3 uker før LM på vår 
nettside og i vårt medlemsblad Bobilen 194 
 

 
   



Forretningsorden Landsmøtet i Ogna 21.09.19 

 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

 Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

 Foreningens medlemmer har adgang til ledige plasser som tilhørere. Landsmøtet beslutter om 

en sak skal holdes for lukkede dører. De stemmeberettigede representantene; navngitte 

delegater, medlemmer av AU og regionledere, må vise gyldig medlemskort ved ankomst. 

 De stemmeberettigede representantene som ønsker ordet viser det til dirigentbordet. 

 Ingen representant gis rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. 

 Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 

- 5 min. første gang og 2 min. andre gang. 

- Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

 Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 

 Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn og nummer. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, 

eller når saken er tatt opp til votering.  

 Med unntak av vedtektsendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

 I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot. 

 



Beretning i valgperioden 2017 
 

 

Landsstyret i Norsk Bobilforening har bestått av: 

President   2289   Kurt Jenssen 

Visepresident           10887  Marit Asbjørnsen 

Styremedlem   114  Tor Henriksen       

Region Nord  3539  Arnold Pedersen 

Region Nordland      14793   Eivind Krokmo 

Region Midt  8510  Karl S Olsen 

Region Vest   777             Knut Riple 

Region Sør  7788  Odd Ørstavik 

Region Øst             8541   Ottar Lehre 

 

 

Medlemmer 

Det var pr. 31.12.17 12009 medlemmer. 

Nye medlemmer i 2017 er 1501 stk. Noe NB er meget fornøyd med. 

I 2017 som i alle andre år er det også utmeldinger. Disse utmeldingene går hovedsakelig på sykdom, 

solgt bobil eller dødsfall. Tallet er 1350 stk. Det reelle tallet for NB er da en fin økning på 151 

medlemmer. 

 

 

Slik ser medlemsoversikten for regionene. 

Region Øst  inn   484  ut   476  økning   8 

Region Vest  inn   241 ut   180     ....  61 

Region Sør  inn   269 ut   236     ....  33 

Region Nordland inn   119 ut   127     ....  -8 

Region Nord  inn   152 ut   115                ....      37 

Region Midt  inn   234 ut   210     ....      24 

 

 

Møter 

Det har i denne valgperioden vært avholdt 4 Landsstyremøter. I tillegg har AU hatt flere møter på 

Skype. 

 

Det har blitt behandlet i alt 67 saker i Landsstyret. 

 

Landsstyret har deltatt aktivt på de sakene som er kommet inn til NB.  

Alle beslutninger er vel ikke alltid like godt mottatt blant medlemmene, men slik er nå et demokrati. 

 

 

Behandlede saker 

 

Her nevnes noen av de viktigste sakene som Landsmøtet/Landsstyret har lagt vekt på: 

 

Vedtektsendringer har vært et tema som har vært heftig debattert i Landsstyret og på Landsmøtet i 

Mosjøen. Flere små endringer ble gjort, men også store og historiske vedtektsendringer kom på 

plass. 

 

Det ble gjort vedtektsendring i paragraf 10 om delegater, og som til slutt ble vedtatt på Landsmøtet 

med overveldende flertall. 



 

Paragraf 11 om valgbarhet ble vedtatt, slik at tillitsvalgte nå kan sitte i styret så lenge Landsmøtet 

ønsker det.  

 

Det ble vedtatt at regionene skal få en større andel av kontingenten. 

 

Det ble vedtatt på Landsmøtet at kontingenten ikke skal økes i 2018. 

 

Vi har også hatt møte med Masse Media om en evt. forlengelse av gjeldene kontrakt for produksjon 

av Bobilen. Det er viktig for oss å levere et blad som våre medlemmer er fornøyd med, og vi ser at 

med profesjonelt samarbeid er dette på plass. 

 

Arbeidet med å få til endrede takster på ferjer for bobiler og en eventuell endring på B96-sertifikatet 

slik at man kan kjøre bobil opp til 4250 t, fortsetter inn i 2018. Dette er saker som tar tid, men NB 

er aktive. 

 

Det ble oppnevnt et utvalg som skulle se på administrasjonen og som skulle komme med forslag til 

ansettelse av ny daglig leder. Utvalget la dette prosjektet på is da vår konstituerte daglige leder 

Heidi Nilsen gikk ut i barselpermisjon. Permisjonen varer til slutten av juli 2018, og da vil det bli 

tatt initiativ fra utvalget for å få på plass daglig leder i NB. 

 

Andre saker som har hatt stort fokus er medlemsverving, årsplaner, retningslinjer, struktur osv. 

 

 

Avtaler 

 

NB jobber kontinuerlig for å få på plass gode avtaler for våre medlemmer. 

 

KNA og NAF er noen av de vi har hovedfokus på nå, og vi håper å få på plass gode avtaler der. 

Her er det nå kommet opp forslag fra begge organisasjonene om fordeler som våre medlemmer kan 

få ved evt. samarbeid. 

 

I perioden ble NB invitert til Sveriges campingorganisasjon for å holde et foredrag. Presidenten var 

til stede og holdt foredrag. Det er viktig å gjøre seg synlig i utlandet slik at våre medlemmer kan dra 

nytte av også dette. Tilbakemeldingene var positive og foreningen ønsket å invitere NB til å holde 

foredrag i den sørligste delen av Sverige også. 

 

Ildsjelprisen 

I 2017 ble Heidi Agerup hedret for sin innsats i Norsk Bobilforening, dette er en utmerkelse som 

henger høyt og som et samlet Landsstyre utnevner hvert år. 

 

Landsmøtet som ble avholdt i Mosjøen dette året, ja byen midt i Norge samlet i alt 231 bobiler til 

en flott opplevelse i nordnorsk regnværshelg. All honnør til Region Nordland for en flott innsats 

under vanskelige værforhold. Det var et flott program som alle kunne være med på, selv om været 

ikke var på vår side. 

 

Andre saker 

Etter at strategiplanen ble vedtatt, har flere utvalg som ble oppnevnt kommet med sine innstillinger, 

der noen av dem er godkjent i Landsstyret.   

 

Caravanmessen på Lillestrøm ble også i år gjennomført på en fortreffelig måte i samarbeid med AU 

og Region Øst. Det har også, etter en evaluering, kommet frem at standen ikke var optimal. Dette 



spesielt med tanke på vår plassering og synlighet. Dette skal administrasjonen se nærmere på til 

neste caravanmesse. 

 

Regnskap: Se eget skriv. 

 

Her kan vi se god økonomi. 

Til info er bladet satt ut eksternt i deler av 2017. Derfor er posten på redaksjonelt arbeid høyere enn 

budsjettert. 

 

  

 

På vegne av Landsstyret i NB 

Kurt Jenssen                                                           Heidi Nilsen 

President                                                                 Konstituert daglig leder.  
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Til årsmøtet i Norsk Bobilforening  

Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Norsk Bobilforening s årsregnskap som viser et underskudd på kr 468 065,54. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2018 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon 
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
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feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av stiftelsens organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, 
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold 
kan imidlertid medføre at stiftelsen organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Sandefjord, 28. mars 2019 
KPMG AS 

 
Frode Bohlin Lea 
Statsautorisert revisor  







Noter 

 

*1 Faste lønninger 

Sykemeldinger, vikarutgifter, regnskapsbyrå 

 

*2 Honorar andre 

Advokatutgifter 

 

*3 Bilgodtgj. 

Ekstraordinært landsmøte 2018 

 

*4 Reise 

Ekstraordinært landsmøte 2018 

 

*5 Styre, lands, andre møter 

Landsstyremøte 2018 kostnadsført 2019 – kr 74.126,- 

 

*6 Overføring til regioner 

Økte overføringer ift vedtak LM 2017 

 

*7 Andre kostnader 

Tap på usikre fordringer - kr. 220 000,- 

 

Ekstraordinært Landsmøte – se *3,*4, og *5 

Kostnader knyttet til ekstraordinært landsmøte 2018 

    

Garder konferansesenter    

Reiseregninger   

    

Totalt   138.800,- 
 

 



Til Sakslisten 

 

Sak 6 - Innkomne forslag og saker. 

 

Forslag 1 – Vedtekter og styrende dokumenter for NB 
Utgreiing: 

Ihht Landsstyre vedtak vinteren 2018/2019 skal NBs styrende dokumenter revideres ved Landsmøte 

2019 

NBs Landsstyret nedsatte et utvalg som har jobbet med dette. Utkast på revidert styrende dokument 

ble sendt ut til regionene mars 04.03.2019 med den hensikt å få en meget god gjennomgang av 

dokumentene blant våre medlemmer ute i regionene. Ut fra denne prosessen er det kommet inn 

flere kommentarer. 

Utvalget har så tatt inn de kommentarer som vi mener skal inn.  

Kommentarer som ikke er tatt inn vil ligge som vedlegg til dokumentene i saken. 

Framlegg til vedtak: 

Styrende dokumenter vedtas slik som de er lagt fram til Landsmøte 2019 og godkjent av Landsstyre i 

sitt møte 9.5.2019. 

 

Forslag 2 – Ildsjelpris og Æresmedlemskap 
Utgreiing: 

Da var det tid for Ildsjelspris igjen.  Hvor er det blitt av æresmedlemsskap? Eksisterer det ikke lenger?  

Hvis ilsdsjelsprisen henger høyere, hva tenker stifterne og øvrige æresmedlemmer? Teller ikke 

æresmedlemskapet vårt noe lenger? 

Æresmedlemsskap bør gjeninnføres, men det bør ikke deles ut hvert år. Det skal henge høyt å bli 

æresmedlem. 

Det samme gjelder ildsjelspris. Den bør heller ikke deles ut hvert år. Den er noe man skal strekke seg 

etter. Skal den deles ut hvert år, blir den jo ikke noe å streve for. 

Mvh Heidi Agerup 

 

Fremlegg til vedtak: 

Viser til tidligere vedtak, om at ildsjelprisen utdeles når landsstyret bestemmer det. 

Æresmedlemskap utnevnes av Landsmøte etter innstilling fra LS. 

 

 



Forslag 3 – Gjeninnføring av 5-års medaljen 
Utgreiing: 

Alle mennesker setter pris på en anerkjennelse og en oppmerksomhet. Derfor ble det på 

årsmøtet i 2001 etablert en tradisjon med å dele ut års-merker fra fem års medlemskap og 

oppover. 

Et årsmerke vil for mange øke en tilhørighetsfølelse og lojalitet til en forening. 

Dessverre er 5-årsmedaljene /merket falt ut etter hvert, men det er jo en kjensgjerning at 

mange av foreningens ny-vervede medlemmer er i godt voksen alder og kanskje ikke får med 

seg så mange års-merker når man får den første medaljen/merket først etter 10 år? 

Landsmøtet bør også ta stilling til hvem som har ansvar for utsendelse/overlevering av års-

medaljene/merkene, regionalt eller sentralt. 

Forslags stiller: Tormod Holand, Medlemsnummer 0006 
 
Fremlegg til vedtak: 

Medaljen gjeninnføres, men deles ut ved personlig fremmøte ifm treff eller andre aktiviteter 

i regionen. 

 

 

Forslag 4 – Forslag til vedtektsendringer -Region Vest 
Utgreiing: 

Forslag til endringer i vedtektene til Norsk Bobilforening.  

 Innsender er styret i Region Vest 

 

Fremlegg til vedtak: 

Alternativt forslag til endring av vedtektene legges frem for LM. 

Forslaget til Region Vest er basert på de gamle vedtektene. 

 

LS har behandlet forslag til nye styrende dokumenter fra vedtektsutvalget under 

landsstyremøte 9. mai 2019 og stiller seg bak forslag 1.  

 

 

 



Sak 7 - Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift. 
 

Utgreiing: 

Landsstyret har diskutert i sak 14/19 i hvordan vi kan få en bedre måte å ta imot nye medlemmer og 

gi dagens medlemmer det samme gode tilbudet som i dag 

Vi ha hatt noen prøveordninger rundt dette med innmeldingsavgiften de siste 2 årene. Det har 

fungert fint, men det har ikke gitt oss flere medlemmer. Likevel får Landsstyret og regionen 

tilbakemeldinger på at innmeldings avgiften ikke bør være der. En flat kontingent for alle som blir 

medlemmer. 

Kontingent er ikke blitt endret på de siste 2-4 årene. Kanskje enda lenger tilbake. Landsstyret mener 

at en kontingent økning på 50,- kroner ikke er så mye, og ber om en tilslutning på dette. 

Overføring til regionene står som den ble vedtatt i Mosjøen på kr. 75 pr. medlem 

 

Fremlegg til vedtak: 

Landsstyret innstiller til følgende ending fra 1.1.2020: 

Innmeldings avgiften tas helt bort 

Kontingent pr. år settes til kr. 550,- pr. medlem 

Overføring til regionene på kr. 75,- pr. medlem (som tidligere vedtatt av LM) 

 

 

Sak 8 - Fastsette godtgjørelser 

 
Det er ingen forslag til endringer i godtgjørelser 

 

Sak 9 - NBs organisasjonsplan 

 

Det er ingen forslag til endringer. Vi forholder oss til organisasjonsplanen som løper til 2020. 

 



 

Vedtekter Norsk Bobilforening 
som ble godkjent av Landsmøtet 2017. 

 
Vedtatt på Årsmøtet 29. mai 1993.  
Justert på Årsmøtet 21. mai 1994.  

Justert på Landsmøtet 3. juni 1995  

Justert på Landsmøtet 25. mai 1996  

Justert på Landsmøtet 30. mai 1998  
Justert på Landsmøtet 2. juni 2001.  

Justert på Landsmøtet 7. juni 2003.  

Justert på Landsmøtet 21. juni 2008.  
Justert på Landsmøtet 24. mai 2010.  

Justert på Landsmøtet 12. juni 2011  

Justert på Landsmøtet 22. juni 2012  
Justert på Landsmøtet 15. juni 2013  

Justert på Landsmøtet 23. mai 2015  

Justert på Landsmøtet 12. august 2017 

 

Innhold:  
§ 1 Foreningens navn er Norsk Bobilforening  

§ 2 Formål  

§ 3 Organisasjon  
§ 4 Medlemmer  

§ 5 Medlemskontingent og avgifter  

§ 6 Stemmerett og valgbarhet  
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse  

§ 8 Kjønnsfordeling  

§ 9 Inhabilitet  

§ 10 Landsmøte  
§ 11 Landsmøtets oppgaver  

§ 12 Ekstraordinært landsmøte i Norsk Bobilforening  

§ 13 Norsk Bobilforenings styre  
§ 14 Regioner, komiteer og ledermøte  

§ 15 Logo og signatur  

§ 16 NBs Ildsjel-pris  
§ 17 Vedtekter og endring av styrende dokumenter  

§ 18 Eksklusjon  

§ 19 Oppløsning  
 
§ 1 Foreningens navn er Norsk Bobilforening  

Norsk Bobilforening er heretter forkortet til NB.  

NB er stiftet 1. mars 1984.  

 

§ 2 Formål  

NB er en interesseorganisasjon som har til formål å skape trygge og trivelige forhold for sine medlemmer, og å arbeide for å bedre 

rammebetingelsene for medlemmene ved samarbeid med myndigheter og andre instanser som har innflytelse. All aktivitet skal ha en 

sosial profil og preges av miljøhensyn, frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd og ærlighet.  

 

§ 3 Organisasjon  

NB er en selveid og frittstående organisasjon med utelukkende personlige medlemmer.  

1. Landsmøtet  

2. Landsstyret  

3. Arbeidsutvalget  

4. Regioner/Årsmøter  

5. Ledermøte  



 

§ 4 Medlemmer  

Alle som aksepterer NBs vedtekter og andre bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.  

Medlemskapet gjelder for inntil to navngitte personer. Disse må være ektefeller eller samboere og være oppført  

i medlemslista.  

Medlemskap i NB er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingent er betalt.  

Medlemskapet gjelder til det skriftlig er sagt opp.  

Medlemmer som innen 3 måneder etter mottatt krav om medlemskontingent ikke har betalt, anses som utmeldt.  

 

§ 5 Medlemskontingent og avgifter  

Medlemskontingenten og innmeldingsavgift fastsettes av landsmøtet.  

  

§ 6 Stemmerett og valgbarhet  

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 - en måned. Gyldig medlemskort må forevises.  

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i NB og som representant til overordnede organisasjonsledd.  

Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i NB.  

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt.  

Tillitsvalgt valgt av landsmøtet til landsstyret, kan ikke ha et valgt verv i egen region. 

  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse  

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til NBs tillitsvalgte gjelder:  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige og dokumenterte utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.  

Størrelsen på godtgjøringen skal vedtas på hvert landsmøte/årsmøte, og fremgå av budsjett og regnskap.  

 

§ 8 Kjønnsfordeling  

Ved valg/oppnevning av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NBs organisasjonsledd, skal det tilstrebes valg av representanter 

fra begge kjønn.  

Sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det bør være minst to 

representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg med mer enn 3 medlemmer.  

I råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, bør begge kjønn være representert.  

Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

§ 9 Inhabilitet  

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å t reffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part.  

c) når vedkommende er gift med eller samboer med en part  

d) når vedkommende er leder for, eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.  

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold foreligger, som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,  tap 

eller ulempe for vedkommende selv, eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelser er reist av noen part.  

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.  

Dette skal protokollføres.  

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke 

vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt, og at NBs interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.  

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part 

menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken 

ellers direkte gjelder.  

 

§ 10 Landsmøte  

NB´s øverste organ er landsmøtet og består av landsstyre og valgte delegater. 

Landsmøtet avholdes annethvert år. Dato og sted fastsettes av landsstyret. 

 

Fordelingsnøkkelen: 

 

3 delegater for 1-1500 medlemmer 

1 delegat    for  1501-2500 medlemmer 

1 delegat    for  2501-3500 medlemmer osv. 

 

Landsmøtet innkalles med minst 2-to måneders varsel. Kunngjøringen skjer direkte til medlemmene og/eller i «Bobilen» og på NB´s 

internettsider. 

Lovlig innkalt landsmøte er vedtaksført når minst halvparten av valgte landsmøterepresentanter møter. 

Dersom landsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til nytt landsmøte. 

På landsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. 

Innkomne forslag skal være skriftlige og landsstyret ihende til dato fastsatt av landsstyret. 

Landsstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne fristen. 

Valgkomitéens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før landsmøtet. 

Innstillingen skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i NB. 

Dersom komitéen ikke når tidsfristen, skal landsstyret/regionsstyret og alle medlemmene nasjonalt/regionalt orienteres om dette. 



 

Stemmegivning på landsmøtet 

Med mindre annet er vedtektsfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 

bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 

ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis, og et resultat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 

resultater som har oppnådd flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning 

 

Dersom landsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til nytt landsmøte, uten krav om minimumsdeltakelse.  

På landsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste.  

 

§ 11 Landsmøtets oppgaver  

Landsmøtet ledes av valgt dirigent/er.  

Landsmøtet skal:  

01. Godkjenne de stemmeberettigede.  

02. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.  

03. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  

04. Behandle årsberetning.  

05. Behandle regnskap i revidert stand med revisors beretning.  

06. Behandle innkomne forslag og saker.  

07. Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift.  

08. Fastsette godtgjørelser.  

09. Behandle NBs organisasjonsplan.  

10. Vedta budsjett.  

11. Foreta følgende valg:  

a) President, visepresident, styremedlem, kontrollutvalg - 3 personer. Alle velges for to - 2 år.  

b) Øvrige valg i henhold til landsmøtevedtatt organisasjonsplan.  

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd, er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

relevant ansettelse i perioden, plikter å fratre tillitsvervet.  

 

§ 12 Ekstraordinært landsmøte i Norsk Bobilforening  

Ekstraordinært landsmøte i NB, innkalles av landsstyret med minst 14 - fjorten dagers varsel etter:  

a) Vedtak i landsstyret.  

b) Skriftlig krav fra 1/4 av registrerte medlemmer.  

Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket, eller i kravet om innkalling av landsmøtet.  

Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.  

 

§ 13 Norsk Bobilforenings styre  

NB ledes og forpliktes av landsstyret, som er NBs høyeste myndighet mellom landsmøtene.  

Landsstyret består av president, visepresident, et valgt styremedlem samt leder fra hver av regionene.  

Daglig leder er landsstyrets sekretær.  

Arbeidsutvalg  

Et arbeidsutvalg bestående av president, visepresident og et valgt styremedlem skal følge opp drift av foreningen og sammen med 

daglig leder forberede styresaker. 

Arbeidsutvalget utarbeider kvartalsvis møteplan, slik at regionslederne gis mulighet til innspill til møtene om de ønsker det. 

Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter, og protokollen distribueres til landsstyrets medlemmer senest 1 - en uke etter møtet.  

Landsstyret har følgende oppgave:  

1. Iverksette landsmøtets vedtak og bestemmelser.  

2. Påse at NBs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet av landsmøtet.  

3. Landsstyret skal videre påse at NB har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett-funksjonen og en forsvarlig 

økonomistyring  

4. Utarbeide budsjett og behandle revidert regnskap i mellomåret i landsmøteperioden.  

5. Oppnevne etter behov utvalg, komiteer og personer for spesielle oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse, samt 

delegere andre fullmakter der dette er nødvendig.  

6. Fastsette stillingsrammer og ansette daglig leder og utarbeide instruks for stillingen.  

7. Representere NB utad.  

8. Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner NB er tilsluttet.  

9. Påse at regler og instrukser til enhver tid er funksjonelle, og foreta nødvendige justeringer.  

10. Innstille til dirigent, sekretær, tellekorps, samt 2 representanter til å underskrive protokollen for kommende landsmøte.  

11. Landsstyret har delegeringsrett.  

 

Landsstyret skal holde møte når president bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  

Det skal minimum avholdes 2 - to møter pr. år.  

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.  

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  

 

§ 14 Regioner, komiteer og ledermøte  

NB organiseres i regioner. Landsmøtet bestemmer opprettelse av regioner, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 

forbindelse med behandling av NBs organisasjonsplan.  



NB er solidarisk ansvarlig i økonomiske forhold. Regionene har økonomisk handlefrihet i henhold til gjeldende årsmøtevedtak. 

Regionene kan representere egne regioner utad. 

Lederne av de regionale valgkomiteer utgjør sentral valgkomite, og valgkomitéen ledes av komitémedlem fra den region hvor 

landsmøtet holdes. Dette skal gjøres senest 6 - seks måneder før landsmøtet. Ledermøtet består av leder i hver region. 

 

§ 15 Logo og signatur  

Bruk av foreningens logo, og retten til å signere brev og post, bestemmes av landsstyret. All post skal journalføres i sekretariatet.  

NBs logo kan kun benyttes på foreningens papirer og effekter godkjent av landsstyret. All privat bruk av NBs logo skal godkjennes 

av styret.  

 

§ 16 NBs Ildsjel-pris  

NB Ildsjel-pris deles ut etter vedtak i landsstyret.  

 

§17 Vedtekter og endring av styrende dokumenter  

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte i NB, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 

flertall av de gitte stemmer. Vedtektsendringer gjort av landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte, trer i kraft umiddelbart etter 

landsmøtet, hvis ikke annet er vedtatt.  

Endring av andre styrende dokumenter, gjøres av landsstyret.  

 

§ 18 Eksklusjon  

Et medlem som skader NB, internt eller i det offentlige rom, herunder alle medier, kan ekskluderes av AU. Ankeinstans er 

landsstyret.  

Avsettes et regionsstyre, overtar landsstyret driften fram til et nytt styre er valgt.  

 

§ 19 Oppløsning  

Oppløsning av NB kan bare behandles på ordinært landsmøte.  

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært landsmøte 3 - tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, 

må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NB. NBs eiendeler og 

innestående midler, vil ved oppløsning eller annet opphør, tilfalle en veldedighetsorganisasjon slik landsmøtet bestemmer.  
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§ 1 Foreningens navn er Norsk Bobilforening  
Norsk Bobilforening er heretter forkortet til NB.  

NB ble stiftet 1. mars 1984. 

Styrende dokumenter: 

1. Vedtekter for NB – vedtas av Landsmøtet 

2. Vedtekter for regionene – vedtas av Landsmøtet 

3. Etiske retningslinjer – vedtas av Landsmøtet 

4. Retningslinjer for sentrale funksjoner – vedtas av Landsstyret 

5. Retningslinjer for regioner – vedtas av Landsstyret 

6. Strategiplan for NB – vedtas av Landsstyret 

7. Handlingsplan for NB – vedtas av Landsstyret 

§ 2 Formål 
1) NB er en interesseorganisasjon som har til formål å skape trygge og trivelige forhold for sine 

medlemmer, og å arbeide for å bedre rammebetingelsene for medlemmene ved samarbeid 

med myndigheter og andre instanser som har innflytelse.  

2) All aktivitet skal ha en sosial profil og preges av miljøhensyn, frivillighet, demokrati, lojalitet, 

likeverd og ærlighet. 

§ 3 Organisasjon 
NB er en selveid og frittstående organisasjon med utelukkende personlige medlemmer. NB er 

organisert med følgende: 

1. Landsmøtet 

2. Landsstyret 

3. Arbeidsutvalg 

4. Ledermøtet 

5. Kontrollkomité 

6. Valgkomité 

7. Regioner – Nord, Nordland, Midt, Vest, Øst og Sør (vedtekter for regioner)  

§ 4 Medlemmer 
1) For å bli medlem av NB, må en aksepterer NBs styrende dokumenter og medlemsvalgte 

organer (ref paragraf 3). 

2) Medlemskapet gjelder for inntil to navngitte personer med hver sin stemmerett. Disse må 

være ektefeller eller samboere og være oppført i medlemslista. 

3) Medlemskap i NB er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Medlemskapet gjelder til det skriftlig er sagt opp. Medlemmer som innen 3 måneder etter 

mottatt krav om medlemskontingent ikke har betalt, anses som utmeldt. 

4) Ved overgang til annen region er det en karenstid på 6 måneder for å bli valgbar i den nye 

regionen. 
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§ 5 Medlemskontingent og avgifter 
1) Medlemskontingenten og innmeldingsavgift fastsettes av landsmøtet. 

§ 6 Stemmerett og valgbarhet 
1. For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 - en måned. Gyldig 

medlemskort må forevises. 

2. For å være valgbar til tillitsverv i NB må en ha minst 6 mnd. medlemskap. 

3. Tillitsvalgte innen samme region kan ikke være ektefelle, samboer, barn og foreldre. 

4. Tillitsvalgt kan heller ikke samtidig være arbeidstaker i NB. 

5. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt. 

6. Tillitsvalgt valgt av landsmøtet til landsstyret, kan ikke ha et valgt verv i egen region. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
1) For refusjon av utgifter følger NB statens satser. 

§ 8 Kjønnsfordeling 
1) Ved valg/oppnevning av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NBs organisasjonsledd, skal 

det tilstrebes valg av representanter fra begge kjønn. 

2) Sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 

dog slik at det bør være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg med 

mer enn 3 medlemmer. 

3) I råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, bør begge kjønn være representert. 

Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

§ 9 Inhabilitet 
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en 

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

1) når vedkommende selv er part i saken. 

2) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part. 

3) når vedkommende er gift med eller samboer med en part. 

4) når vedkommende er leder for, eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

selskap som er part i saken. 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold 

foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det 

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 

vedkommende selv, eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om inhabilitetsinnsigelser er reist av noen part. 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det øverste organ i NB, ref. paragraf 13. 

§ 10 Landsmøte 
1) NBs øverste organ er landsmøtet og består av Landsstyre og valgte Delegater.  

2) Landsmøtet avholdes annethvert år. Dato og sted fastsettes av landsstyret. 
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3) Landsmøtet innkalles med minst 2-to måneders varsel. Kunngjøringen skjer direkte til 

medlemmene og/eller i «Bobilen» og på NBs internettsider. 

4) Lovlig innkalt landsmøte er vedtaksført når minst halvparten av valgte 

landsmøterepresentanter møter. 

5) Dersom landsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til nytt landsmøte. 

6) På landsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort saksliste. Innkomne forslag skal være skriftlige og landsstyret i hende til 

dato fastsatt av landsstyret. 

7) Landsstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne 

fristen.  

8) Dersom landsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til nytt landsmøte, uten krav om 

minimumsdeltakelse. 

Delegater 

1) Offisiell telledato er 1. januar i landsmøteåret. 

2) Delegater velges i regionen for et år om gangen og det gjøres på hvert regions årsmøte. 

Fordelingsnøkkelen: 

• 3 delegater for 1 - 1500 medlemmer 

• 1 delegat    for 1501 - 2500 medlemmer 

• 1 delegat     for 2501 - 3500 medlemmer osv. 

Stemmegivning på landsmøtet 

1. Med mindre annet er vedtektsfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  

2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke 

inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

3. Når et valg foregår enkeltvis, og et resultat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to resultater som har oppnådd flest stemmer. 

4. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 11 Landsmøtets oppgaver  
Landsmøtet ledes av valgt dirigent/er.  

1. Landsmøtet skal: 

2. Godkjenne de stemmeberettigede. 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

4. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

5. Behandle årsberetning. 

6. Behandle regnskap i revidert stand med revisors beretning. 

7. Behandle innkomne forslag og saker. 

8. Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift. 
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9. Fastsette godtgjørelser. 

10. Behandle NBs styrende dokumenter 

11. Vedta budsjett. 

12. Foreta følgende valg: 

1. President, visepresident, styremedlem velges for to-2 år 

2. Kontrollkomité – leder, nesteleder, et medlem og 1 varamedlem. Alle velges for to - 2 år. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden, plikter å fratre tillitsvervet. 

Tillitsvalgte i region som blir politisk valgt av Landsmøtet, fratrer sine regionale tillitsverv. 

§ 12 Ekstraordinært landsmøte i Norsk Bobilforening 
1. Ekstraordinært landsmøte i NB, innkalles av landsstyret med minst 14 - fjorten dagers varsel 

etter: 

a. Vedtak i landsstyret. 

b. Skriftlig krav fra 1/4 av registrerte medlemmer. 

2. Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de saker som var årsaken og er angitt i 

innkalling. 

3. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 

§ 13 Norsk Bobilforening styre 
1. NB ledes og forpliktes av landsstyret, som er NBs høyeste myndighet mellom landsmøtene.  

2. Landsstyret består av president, visepresident, et valgt styremedlem samt leder fra hver av 

regionene, ref. paragraf 3. 

3. Daglig leder er landsstyrets sekretær. 

4. Landsstyret har delegeringsrett. 

5. Landsstyret skal holde møte når president bestemmer det, eller et flertall av 

styremedlemmene forlanger det. Det skal minimum avholdes 2 - to møter pr. år. 

6. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 

med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 

avgjørende. 

Landsstyret har følgende oppgave:  

a) Iverksette landsmøtets vedtak og bestemmelser. 

b) Påse at NBs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er 

fattet av landsmøtet. 

c) Landsstyret skal videre påse at NB har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjett-funksjonen og en forsvarlig økonomistyring. 

d) Utarbeide budsjett og behandle revidert regnskap i mellomåret i landsmøteperioden. 

e) Oppnevne etter behov utvalg, komitéer og personer for spesielle oppgaver, og utarbeide 

mandat/instruks for disse, samt delegere andre fullmakter der dette er nødvendig. 

f) Arbeid mot politisk miljø på saker som påvirker NBs virksomhet. 

g) Fastsette stillingsrammer, ansette daglig leder og utarbeide instruks for stillingen. 

h) Representere NB utad. 

i) Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner NB er tilsluttet. 
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j) Påse at regler og instrukser til enhver tid er funksjonelle, og foreta nødvendige justeringer. 

1. Innstille til dirigent, sekretær, tellekorps, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

for kommende landsmøte.  

§ 14 Arbeidsutvalg 
2. Et arbeidsutvalg bestående av president, visepresident og et valgt styremedlem skal følge 

opp driften av foreningen. 

3. Sammen med daglig leder forberede styresaker. Ref. «Retningslinjer for sentrale 

funksjoner». 

4. Arbeidsutvalget utarbeider kvartalsvis møteplan, slik at regionlederne gis mulighet til 

innspill til møtene om de ønsker det.  

5. Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter, og protokollen distribueres til landsstyret 

innen en uke etter avholdt møte. 

Arbeidsutvalget har følgende oppgave:  

• Skal behandle oppgaver gitt av landsstyret samt behandle saker før sluttbehandling.  

• Utarbeide forslag til handlingsplan for godkjenning av landsstyret. 

• Kan ta avgjørelser etter fullmakt gitt av landsstyret. 

• Skal være virksomhetsfremmende for foreningens drift. 

• Kan kontakte eller innhente resurspersoner i spesielle saker.  

• Være ansvarlig for kartlegging og samordning av bobil- og campingplasser. Være 

initiativtaker for opprettelse av bobilplasser i samarbeid med regionene. 

• Gjennomføre lønnsforhandlinger. 

§ 15 Ledermøtet 
1. Ledermøtet er et samarbeidsutvalg som har som mål å få en god samhandling i NB. 

2. Ledermøtet består av leder fra hver region. 

3. Ledervervet i forumet går på omgang mellom regionene. 

4. Kostnader ved drift av ledermøtet dekkes sentralt. 

5. Møtet avholdes 3 uker før landsstyremøter. 

Ledermøtet har følgende oppgave:  

• Ledermøtet skal møtes i forkant av hvert landsstyremøte for å fremme regionenes saker til 

behandling i landsstyret. 

§ 16 Kontrollkomité 
1. Velges iht. Paragraf 11 punkt 12.2 

2. Representanter i kontrollkomitéen kan ikke inneha andre verv i styrende organer i NB eller i 

NBs regioner deriblant valgkomiteer. 

3. Ved leders avgang velger landsstyret ny leder. 

4. Kontrollkomitéen er beslutningsdyktig når alle er til stede. 

5. Kontrollkomiteen har tilgang til alle dokumenter som behandles av styrende organer. 

6. Kontrollkomiteens leder kan møte på Landsmøte og ekstra ordinære landsmøter. 

7. All post som kommer til kontrollutvalg skal sendes til servicekontoret for journalføring. 
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Kontrollkomitéen har følgende oppgave:  

• Kontrollkomitéen har i oppgave å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner 

som blir gjort er i samsvar med NBs vedtekter og vedtak. 

• Føre tilsyn med at vedtak fattet av landsstyret blir iverksatt iht. vedtekter 

• Ha oversikt over foreningens eiendeler 

• De har ikke tilsynsmyndighet overfor NBs regioner 

• Kontinuerlig følge med i organisasjonens virksomhet og ved behov gi styret råd og 

anvisninger 

• Avgi rapport til Landsstyret som behandler denne innen den framlegges til Landsmøte 

§ 17 Valgkomité 
1. Lederne av de regionale valgkomitéer utgjør sentral valgkomité, 6 personer. 

2. Valgkomitéen ledes av komitémedlem fra den region hvor landsmøtet holdes.  

3. Det skal innkalles til oppstartsmøte for nasjonal valgkomité senest 6 - seks måneder før 

landsmøtet.  

4. Dersom valgkomitéen ikke når tidsfristen, skal landsstyret/regionstyret og alle medlemmene 
nasjonalt orienteres om dette. 

5. Ved utvelgelse av kandidater skal det tas hensyn til kjønnsfordeling iht. paragraf 8 og at styret 
får en fornuftig fordeling innen foreningens geografiske områder. 

Valgkomitéen har følgende oppgave:  

• Alle komitéens medlemmer plikter å sette seg godt inn i valgkomitéens oppgaver.  

• Valgkomitéens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før landsmøtet. Innstillingen skal 
gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i NB. 

§ 18 Regioner 
1. NB organiseres i regioner iht. paragraf 3 punkt 7.  

2. Landsmøtet bestemmer opprettelse av regioner, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

Dette vedtas i forbindelse med behandling av NBs styrende dokumenter 

3. NB er solidarisk ansvarlig i økonomiske forhold.  

4. Regionene har økonomisk handlefrihet i henhold til gjeldende årsmøtevedtak.  

5. Regionene kan representere egne regioner utad.  

6. Dersom en region kommer i en situasjon der en ikke har et beslutningsdyktig styre, overtar 

landsstyret driften fram til et nytt styre er valgt, ref. «Vedtekter for regioner». 

7. Ved brudd på vedtekter og/eller økonomiske misligheter i forhold til det som er vedtatt i 

regionen, kan landsstyret overta en region. 

Inndeling av regioner 

• Regionenes navn er NB, Region Øst, Vest, Sør, Midt, Nordland og Nord. Regionene har 

følgende geografiske inndeling: 

• Region Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  

• Region Sør: Rogaland, Aust- og Vest-Agder. 

• Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane. 

• Region Midt: Møre og Romsdal og Trøndelag 



 

Side 9 av 10 
 

• Region Nordland: Nordland 

• Region Nord: Troms og Finnmark 

§ 19 Logo og signatur 
1. Bruk av foreningens logo, og retten til å signere brev og post, bestemmes av landsstyret.  

2. All post skal journalføres i sekretariatet.  

3. NBs logo kan kun benyttes på foreningens papirer og effekter godkjent av landsstyret. All 

privat bruk av NBs logo skal godkjennes av styret. 

§ 20 NBs Ildsjel-pris 
1. NBs Ildsjel-pris deles ut etter enstemmig vedtak i landsstyret. 

2. Ildsjels-prisen er NBs høyeste utmerkelse, og kan tildeles et medlem hvert år som har: 

a. Minst 6 års medlemskap. 

b. 6 års aktiv innsats for NB og utvist særlig engasjement for NB lokalt og nasjonalt noe 

som gjenspeiler seg i resultater for medlemmene. 

3. Prisen kan foreslås av medlemmer gjennom sin region, av regionstyrene eller av 

medlemmene i landsstyre. 

4. Alle forslag som fremmes skal behandles i Landsstyret 

5. Det tilstrebes at prisen utdeles på sentrale arrangement/treff. 

6. Utmerkelsen skal markeres med et diplom og en gave til en verdi på maks kr 5000,- 

§ 21 Vedtekter og endring av styrende dokumenter 
1. Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte i NB, etter å ha 

vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de gitte stemmer.  

2. Vedtektsendringer gjort av landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte, trer i kraft 

umiddelbart etter landsmøtet, hvis ikke annet er vedtatt. 

3. Endring av andre styrende dokumenter med unntak av vedtekter, gjøres av landsstyret (Ref. 

paragraf 1) 

§ 22 Eksklusjon 
1. Medlemmer som handler i strid med NBs vedtekter eller medlemmer som handler uhederlig 

eller ukollegialt kan utelukkes som medlem. 

2. Den som skader NB, internt eller i det offentlige rom, herunder alle medier, kan ekskluderes. 

3. Ved en ankebehandling av eksklusjon, er landsstyret ankeinstans. Landsstyret følger vanlige 

rettsprinsipper ved ankesaker. 

§ 23 Oppløsning 
1. Oppløsning av NB kan bare behandles på ordinært landsmøte. 

2. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært landsmøte 3 - tre 

måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

3. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NB.  

4. NBs eiendeler og innestående midler, vil ved oppløsning eller annet opphør, tilfalle en 

veldedighetsorganisasjon slik landsmøtet bestemmer. 
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Endringshistorie 

• Vedtatt på Årsmøtet 29. mai 1993.  

• Justert på Årsmøtet 21. mai 1994.  

• Justert på Landsmøtet 3. juni 1995 

• Justert på Landsmøtet 25. mai 1996 

• Justert på Landsmøtet 30. mai 1998 

• Justert på Landsmøtet 2. juni 2001.  

• Justert på Landsmøtet 7. juni 2003.  

• Justert på Landsmøtet 21. juni 2008.  

• Justert på Landsmøtet 24. mai 2010.  

• Justert på Landsmøtet 12. juni 2011 

• Justert på Landsmøtet 22. juni 2012 

• Justert på Landsmøtet 15. juni 2013 

• Justert på Landsmøtet 23. mai 2015 

• Justert på Landsmøtet 12. august 2017 

• Vedtatt på Landsmøte 2019 
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§ 1 Regioner 

1. Regionenes navn er Norsk Bobilforening, Region Øst, Vest, Sør, Midt, Nordland og 
Nord.  

2. Regionene har følgende geografiske inndeling: 
a. Region Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og 

Oppland.  
b. Region Sør: Rogaland, Aust- og Vest-Agder. 
c. Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane. 
d. Region Midt: Møre og Romsdal og Trøndelag 
e. Region Nordland: Nordland 
f. Region Nord: Troms og Finnmark 

 

 

§ 2 Organisering 
1. Årsmøte 

2. Regionstyret 

3. Regionforum  

4. Medlemsmøte 

5. Valgkomité 

 

 

§ 3 Regionstyrets sammensetning 

Regionen ledes og forpliktes av regionstyret, som er regionens høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. 

1. Regionstyret skal dekke følgende funksjoner: Leder, nestleder og andre funksjoner. 
2. Regionstyret konstituerer seg selv. 
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3. Styret skal minimum bestå av 5 medlemmer. 
4. Leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg. 

 

 

§ 4 Regionstyrets oppgaver 

Regionstyret skal: 
1. Ivareta medlemmenes interesser innen regionens geografiske område for å 

fremme foreningens formål. 
2. Konstituere styret snarest etter årsmøtet samt påse at alle nødvendige funksjoner 

blir besatt. 
3. Utpeke eks. treffkoordinatorer, referent og andre funksjoner. 
4. Lede den daglige virksomhet i samsvar med NBs gjeldende vedtekter og 

regler. Påse at regionen har en tilfredsstillende, sunn og forsvarlig 
økonomistyring. 

5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, samt 
utarbeide mandat/instruks for disse. Disse skal avgi rapport til regionstyret. 

6. Planlegge, samt gjennomføre årsmøte. 
7. Sende styrets beretning og årsregnskap, samt protokoll fra årsmøtet til 

landsstyret. Regionens beretning gjelder for perioden mellom to årsmøter. 
8. Regionens regnskap gjelder for kalenderåret.  

9. Oppnevne web ansvarlig. 
10. Webansvarlig har møterett og rapporterer til styret. 
11. Bidra til at treff og medlemsmøter blir arrangert i regionen. 

a. Medlemsmøter skal være geografisk fordelt i regionen og legges fortrinnsvis til 
treff.  

b. Medlemsmøtene skal annonseres i trefflisten. Regionstyret bør være representert 
på møtet med minst ett styremedlem. 

c. Medlemsmøtet og programmet for dette skal offentliggjøres på websiden senest 1- 
en – uke før møtet. 

12. Innstille 3 medlemmer til valgkomiteen, samt ta hensyn til kjønnsfordeling og en 
fornuftig fordeling innen regionens geografiske område, også fylker der en region består 
av flere. Det skal avholdes møter når lederen bestemmer det, eller når et flertall av 
styremedlemmene krever det. 

13. Det bør utarbeides en møteplan, slik at alle i styret gis mulighet til innspill til møtene. 
Det skal minimum avholdes 2 – to møter pr. år. 

14. Protokoll skal føres fra alle møter, denne skal distribueres til styrets medlemmer senest 
1- en uke etter møtet. 

15. Etter at protokollen er godkjent av styret skal denne settes inn på regionens web side. 
 
 

§ 5 Regional valgkomite 

a. Alle komiteens medlemmer plikter å sette seg godt inn i valgkomiteens oppgaver.  
b. Valgkomiteen skal være aktiv gjennom hele valgperioden.  
c. Komiteens leder skal i god tid før årsmøtet sette i gang en prosess som fører til innstilling 

av kandidater som vil kunne være til det beste for regionen. 
d. Ved utvelgelse av kandidater skal det tas hensyn til kjønnsfordeling og at styret får en 

fornuftig fordeling innen regionens geografiske område, også der en region består av 
flere fylker. 

e. Leder i regional valgkomite er representant i sentral valgkomite. Sekretariatet 
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innkaller valgkomite. 
 
Valgkomiteen innstiller følgende: 

• Leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter og revisorer.  

• Komiteen skal også innstille delegater til landsmøtet i samarbeid med 
regionstyret. 

•  Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før årsmøtet. 

 

§ 6 Årsmøtet 
a. Regionens øverste organ er årsmøtet.  

b. Årsmøtet avholdes i løpet av andre kvartal.  

c. Dato for årsmøtet fastsettes av regionstyret. 

d. Årsmøtet innkalles av regionstyret med minst 1- en måneds varsel, ved kunngjøring i 

”Bobilen”, og på NBs internettside. 

e. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være tilgjengelig 

for medlemmene ved ankomst til årsmøtet. 

f. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst 

tilsvarer antallet regionstyremedlemmer. 

g. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til nytt årsmøte.  

h. På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring, dette tilligger NBs 

Landsmøte iht. vedtekter for NB. 

i. Innkomne forslag skal være skriftlige og regionstyret i hende senest 2 - to uker før årsmøtet. 

j. Regionstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne 

fristen.      

Årsmøtet skal: 

01. Godkjenne de stemmeberettigede. 
02. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsordenen. 
03. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
04. Behandle årsberetning. 
05. Behandle revidert regnskap. 
06. Behandle innkomne forslag og saker. 
07. Vedta budsjett. 
08. Foreta følgende valg: 

a. Leder, nestleder og styrerepresentanter og vararepresentanter, alle velges for 2 -to 
år. 

b. Delegater til landsmøte, ref. vedtekter for NB, paragraf 10. Velges for et-1 år 
c. Valgkomité med 3 medlemmer der leder der leder velges ved 

særskilt valg. Komiteens medlemmer velges for 1 – et år.  
d. Det velges 2 revisorer for regionen. Velges for 2 – to år. 
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§ 9 Økonomi 
1. Overføring av midler fra NB sentralt skal skje etter retningslinjer gitt av landsstyret 

2. Aktiviteter skal holdes innenfor regionens vedtatte budsjett. 

3. Regionens regnskap og budsjett skal oversendes landsstyret til orientering.  

4. Regionstyrets godtgjørelse godkjennes av årsmøtet gjennom godkjent budsjett. 

Godtgjørelsen fordeles av og blant styrets medlemmer iht. arbeidsmengde.  

5. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske og dokumenterte utgifter, som 

påføres vedkommende i utførelsen av vervet etter avtale med leder. 

 

 

§ 10 Revisjon 

1. Kasserer skal sende årsregnskap med bilag til revisor etter at det er godkjent av 
styret.  

2. Revidert årsregnskap skal fremlegges for årsmøtet til godkjenning. 
 

 

Endringshistorie 

• Vedtatt på Landsmøte 2019 
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Innledning 
Etiske retningslinjer for NB er utarbeidet med tanke på å klargjør og bygge opp om de verdier som 
foreningen skal stå for både internt og eksternt.  

Retningslinjene skal bygge opp om foreningens holdninger til medlemmer, ansatte, 
samarbeidspartnere og konkurrenter, og bidra til å opptre ryddig og forutsigbart i alle relasjoner. 

Hovedprinsipper 
Virksomheten skal opptre i overenstemmelse med følgende hovedprinsipper:  

• Vi skal følge alle lover og regler for virksomheten. 
• Vi skal opptre ærlig, redelig og pålitelig. 
• Vi skal være ambisiøse, nytenkende, lojale og tydelige.  
• Vi skal unngå konflikter mellom foreningens interesser og personlige interesser.  
• Vi skal ta vare på liv, helse og miljø.  
• Vi skal respektere likeverd og mangfold.  
• Vi skal bidra aktivt til at NBs virksomhet er en velrennomert forening 

Vi skal følge alle lover og regler for foreningen 

• Det er et ufravikelig krav at alle lokale, nasjonale og internasjonale regler, lover og 
konvensjoner som er relevante for vår forening overholdes.  

• Det er også et ufravikelig krav at alle interne vedtekter og regler følges.  

• I situasjoner der det er avvik mellom lokale lover og regler og foreningens egne regler skal 
det strengeste prinsipp legges til grunn. 

Vi skal opptre ærlig, redelig og pålitelig 

• Tillit er avgjørende. For å gjøre oss fortjent til tilliten må vi til enhver tid stille strenge krav til 
etisk atferd, integritet og ærlighet.  
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Vi forplikter oss til å:  

• Møte våre medlemmer med omtanke og god personlig service. 

• Samarbeide med medlemmer, leverandører og konkurrenter på en ærlig, redelig og pålitelig 
måte. 

• Unnlate å dele informasjon som ikke skal distribueres, av personlige, forretningsmessige eller 
konkurransemessige hensyn.  

• Uttalelser til pressen eller i sosiale medier på vegne av virksomheten skal gjøres av styrets 
leder eller daglig leder, eller den som gis fullmakt til dette.  

• Når informasjon skal deles, gi pålitelig og riktig informasjon til lokalsamfunn, våre partnere, 
medlemmer og andre. 

• Avstå fra å gi eller motta varer, tjenester eller betalinger som et ledd i å oppnå en 
urettmessig fordel.   

• Forebygge hvitvasking.  

• Håndtere foreningens eiendeler på en forsvarlig måte og til foreningens beste og bare drive 
etter lovlige og etiske metoder. Dette gjelder også samarbeid med medlemmer og 
leverandører i alle deler av foreningen.  

• Den informasjon vi gir til våre partnere, medlemmer eller andre skal være innenfor det som 
er lov å informere om, og den skal være korrekt og fullstendig.  

• Ansatte skal ikke tilby eller motta noe som er av verdi for å oppnå en urettmessig fordel. 
Gaver eller tjenester av symbolsk verdi som er mottatt åpenlyst kan være akseptabelt.  

• Hver enkelt ansatt kan ikke selv gi gaver (hverken symbolske eller større gaver) eller 
sponsing, uten at det er godkjent av daglig leder eller etter fullmakt. 

• Foreningen forplikter seg til å opptre på åpne og rettferdige forretningsmessige vilkår.  

• Ethvert krav eller tilbud om tvilsomme vare- eller pengetransaksjoner, uansett form og 
omfang, skal avvises og umiddelbart rapporteres linjevei.  

Vi skal være ambisiøse, nytenkende, lojale og tydelige 

• Foreningen setter høye mål og arbeider hardt i felleskap for å nå målene. Vi er åpne for 
innspill, ulike meninger og bidrar positivt til nødvendige endringer.  

• Vi ønsker at alle meninger skal komme frem, vi respekterer ulike holdninger og faglige 
standpunkt, og mener at ulikheter beriker oss og bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag.  

• Når beslutninger er tatt - jobber vi lojalt og i fellesskap for å støtte opp om det som er 
bestemt.  

• Som ansatt respekterer og støtter vi våre medlemmer, styrende organer og hverandre.  

• Internt er vi tydelige på våre forventninger og krav til hverandre, og er konsekvente i 
oppfølging og tilbakemelding.  

Vi skal unngå konflikter mellom foreningens interesser og personlige interesser 

• Ansatte skal alltid opptre til foreningens beste og søke å unngå interessekonflikter.  

• Ansatte skal ikke ta del i transaksjoner eller andre forretningsopplegg på vegne av 
virksomheten, der den ansatte har økonomiske eller personlige interesser.  

• Hvis det er en mulighet for at det kan oppstå interessekonflikt, skal dette rapporteres slik at 
nærmeste overordnede kan foreta den videre vurdering og om nødvendig unnta den 
involverte fra deltagelse i videre beslutninger knyttet til interessekonflikten.  
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Vi skal ta vare på liv, helse og miljø 

• I NB er sikkerhet og helse viktig.  

• Foreningens prinsipper for Helse, Miljø og Sikkerhet skal også følges av tjenesteleverandører 
som arbeider på vegne av virksomheten eller på virksomhetens områder.  

• Det kreves ikke eget dokument for internkontroll. 

Vi skal respektere likeverd og mangfold 

• Foreningen tilbyr et inkluderende arbeidsfellesskap. Vi legger vekt på mangfold som 
inspirerer til økt innsats, entusiasme, omtanke og kvalitet.  

Vi forplikter oss til å 

• Ha en ansettelsesfilosofi som er åpen og som ikke diskriminerer  

• Respektere den enkelte medarbeiders rett til personvern  

• Arbeide for å ha en åpen og løsningsorientert kultur  

• La våre verdier gjenspeiles i holdninger og omtanke for våre kunder  

• Respektere den enkeltes privatliv og behandle personlige opplysninger på en ansvarlig måte.   

• Foreningen arbeider for en kultur der alle meninger kan fremmes og der uenigheter kan tas 
opp. Uenigheter skal tas opp internt.  

• Våre verdier skal prege arbeidet internt i forhold til egne ansatte, kollegaer og overordnede, 
like mye som i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, medlemmer og leverandører.  

 Vi skal bidra aktivt til at bobilforeningen får et godt renommé 

• God medlemsstyring og ledelse er sentralt i det å bygge tillit og å være en velrennomert 
forening.  

• NB forplikter seg til å sikre at styrende organer og ledelse opprettholder den nødvendige 
uavhengigheten  

• Foreningen følger anerkjente standarder for god regnskapspraksis. 

• NB ønsker å være en positiv kraft i sine lokalmiljø. Vi vil arbeide for gode relasjoner til vårt 
nærmiljø.  

• Levere gode og hensiktsmessige tjenester til våre medlemmer. 

• Ansatte er velkomne til å bruke sosiale medier for positiv omtale av foreningen 

 

Endringshistorie 

• Vedtatt på Landsmøte 2019 

 



Forslag til endringer i vedtektene til Norsk Bobilforening. 

 Innsender er styret i Region Vest 

 

§ 8 Kjønnsfordeling 

Ved valg/oppnevning av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NBs organisasjonsledd, skal det tilstrebes valg av representanter 

fra begge kjønn. 

Sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det bør være minst to 

representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg med mer enn 3 medlemmer. 

I råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, bør begge kjønn være representert. 

Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

Forslag til endring 2. avsnitt: Endres fra: «sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen» til: «sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen» 

Ordet bør byttes ut med ordet skal. Dette for å legge tyngre føring på vekting av kjønnsfordeling i styre og utval. 

 

§ 9 Inhabilitet 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken 

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part. 

c) når vedkommende er gift med eller samboer med en part 

d) når vedkommende er leder for, eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken. 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold foreligger, som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 

eller ulempe for vedkommende selv, eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelser er reist av noen part. 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. 

Dette skal protokollføres. 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke 

vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt, og at NBs interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part 

menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken 

ellers direkte gjelder. 

 

Forslag til endring: følgende del av §9 foreslås slettet; «Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpent at den 

tillitsvalgte eller ansattes tilknytting til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende sitt standpunkt, og at NBs interesser 

ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet 

i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en 

avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder» 

 

§ 10 Landsmøte 

NB´s øverste organ er landsmøtet og består av landsstyre og valgte delegater. 

Landsmøtet avholdes annethvert år. Dato og sted fastsettes av landsstyret. 

Fordelingsnøkkelen: 

3 delegater for 1-1500 medlemmer 

1 delegat for 1501-2500 medlemmer 

1 delegat for 2501-3500 medlemmer osv. 

Landsmøtet innkalles med minst 2-to måneders varsel. Kunngjøringen skjer direkte til medlemmene og/eller i «Bobilen» og på NB´s 

internettsider. 

Lovlig innkalt landsmøte er vedtaksført når minst halvparten av valgte landsmøterepresentanter møter. 

Dersom landsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til nytt landsmøte. 

På landsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. 

Innkomne forslag skal være skriftlige og landsstyret i hende til dato fastsatt av landsstyret. 

Landsstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne fristen. 

Valgkomitéens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før landsmøtet. 

Innstillingen skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i NB. 

Dersom komitéen ikke når tidsfristen, skal landsstyret/regionstyret og alle medlemmene nasjonalt/regionalt orienteres om dette. 

Stemmegivning på landsmøtet 

Med mindre annet er vedtektsfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 

bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 

ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 



Når et valg foregår enkeltvis, og et resultat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 

resultater som har oppnådd flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning 

Dersom landsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til nytt landsmøte, uten krav om minimumsdeltakelse. 

På landsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. 

 

Forslag til endring: Det foreslås å endre fordelingsnøkkel på delegater, slik at antallet delegater kan økes og gjøres representativt 

for den totale medlemsmassen.  

Begrunnelse: Slik fordelingen er i dag utgjør landsstyret 8 stemmer dvs. ca. 30% av det totale stemmeantall, og med det så blir 

fordelingen ikke rettferdig da det er landsstyret som normalt er saks fremstiller. I tillegg så er andelen delegater liten i forhold til at 

25 delegater skal representere alle medlemmene i regionene. 

 

§ 11 Landsmøtets oppgaver 

Landsmøtet ledes av valgt dirigent/er. 

Landsmøtet skal: 

01. Godkjenne de stemmeberettigede. 

02. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

03. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

04. Behandle årsberetning. 

05. Behandle regnskap i revidert stand med revisors beretning. 

06. Behandle innkomne forslag og saker. 

07. Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift. 

08. Fastsette godtgjørelser. 

09. Behandle NBs organisasjonsplan. 

10. Vedta budsjett. 

11. Foreta følgende valg: 

a) President, visepresident, styremedlem, kontrollutvalg - 3 personer. Alle velges for to - 2 år. 

b) Øvrige valg i henhold til landsmøtevedtatt organisasjonsplan. 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd, er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

relevant ansettelse i perioden, plikter å fratre tillitsvervet. 

Forslag til endring:  - pkt 11 a) det foreslås å endre titler fra President og visepresident til Leder og Nestleder.   

Begrunnelse: Gjøre disse posisjonene mer «folkelige» og inkluderende. 

Nytt punkt: 11 c) Ingen valgte medlemmer i styrende organ kan sitte i same verv lenger en -6-år. 

Begrunnelse: Norsk Bobilforening bør stadig være i fornyelse og søke nye tilskudd til organisasjonen for å 

fremstå som en attraktiv og inkluderende organisasjon. 

 

§ 12 Ekstraordinært landsmøte i Norsk Bobilforening 

Ekstraordinært landsmøte i NB, innkalles av landsstyret med minst 14 - fjorten dagers varsel etter: 

a) Vedtak i landsstyret. 

b) Skriftlig krav fra 1/4 av registrerte medlemmer. 

Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket, eller i kravet om innkalling av landsmøtet. 

Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

Forslag til endring: Nytt punkt som øverste setning: Ekstra ordinært landsmøte skal kunngjøres på same måte som landsmøte med 

minst 2-to måneders varsel. Kunngjøringen skjer direkte til medlemmene og/eller i «Bobilen» og på NB´s 

internettsider. 

Begrunnelse: Ekstraordinært landsmøte har samme viktighet som ordinært landsmøte, og det bør gis korrekt informasjon med god 

frist til alle medlemmer. 

 

Forslag til endring i setning nr 1: fra» Ekstraordinært landsmøte i NB, innkalles av landsstyret med minst 14 - fjorten dagers varsel 

etter:»  

Til: » Ekstraordinært landsmøte i NB, innkalles av landsstyret  eller KU med minst 14 - fjorten dagers varsel etter:» 

 

Begrunnelse: Ved tvist i landsstyret eller innmeldte saker til KU, kan det være nødvendig med ekstraordinært landsmøte.  

 

 

 



§ 13 Norsk Bobilforenings styre 

NB ledes og forpliktes av landsstyret, som er NBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

Landsstyret består av president, visepresident, et valgt styremedlem samt leder fra hver av regionene. 

Daglig leder er landsstyrets sekretær. 

Arbeidsutvalg 

Et arbeidsutvalg bestående av president, visepresident og et valgt styremedlem skal følge opp drift av foreningen og sammen med 

daglig leder forberede styresaker. 

Arbeidsutvalget utarbeider kvartalsvis møteplan, slik at regionslederne gis mulighet til innspill til møtene om de ønsker det. 

Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter, og protokollen distribueres til landsstyrets medlemmer senest 1 - en uke etter møtet. 

Landsstyret har følgende oppgave: 

1. Iverksette landsmøtets vedtak og bestemmelser. 

2. Påse at NBs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet av landsmøtet. 

3. Landsstyret skal videre påse at NB har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett-funksjonen og en forsvarlig 

økonomistyring 

4. Utarbeide budsjett og behandle revidert regnskap i mellomåret i landsmøteperioden. 

5. Oppnevne etter behov utvalg, komiteer og personer for spesielle oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse, samt 

delegere andre fullmakter der dette er nødvendig. 

6. Fastsette stillingsrammer og ansette daglig leder og utarbeide instruks for stillingen. 

7. Representere NB utad. 

8. Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner NB er tilsluttet. 

9. Påse at regler og instrukser til enhver tid er funksjonelle, og foreta nødvendige justeringer. 

10. Innstille til dirigent, sekretær, tellekorps, samt 2 representanter til å underskrive protokollen for kommende landsmøte. 

11. Landsstyret har delegeringsrett. 

Landsstyret skal holde møte når president bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Det skal minimum avholdes 2 - to møter pr. år. 

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Forslag til endring: Nytt punkt om KU tilføres: 

Kontrollutvalg (KU) 

KU består av 3 medlemmer valt på Landsmøte for en periode på 2 år om gangen.  Kriterier i §8 brukes i utvelgelse. 

KU har som mandat å vurdere om NB følger gjeldende vedtekter og regelverk. 

KU har mandat til å få oversendt dokumenter fra Landsstyret på forespørsel. Dette kan være møteinnkallinger / saksdokument samt 

protokoll og vedlegg.  

KU har møterett til møter i foreningen dersom dette ansees som nødvendig. 

KU rapporterer om sitt arbeid og resultat av dette til Landsmøtet. 

Landsstyret eller regionsstyre kan initiere KU 
 

Begrunnelse: Det er i vedtektene ingenting som sier noe om KU sin sammensetning eller oppgaver. 

 

 



Norsk Bobilforening budsjett 2019

Budsjett Resultatregnskap Budsjett
Kontonr Kontonavn 2019 pr 30.11.2018 2 018

Driftsinntekter
Salgsinntekter

3006 Salg av CKE 500 000    487 130,00              500 000,00     
3008 Salg nettbutikk 400 000    239 256,00              500 000,00     
3010 Salgsinnt annonser, høy mva 800 000    528 050,00              800 000,00     
3110 Salgsinnt annonser, avg.frie 100 000    73 151,00                200 000,00     
3112 Forhandlermedlem 10 000      12 000,00                

Sum salgsinntekter 1 810 000 1 339 587,00           2 000 000,00 

Annen driftsinntekt
3600 Årskontigent 5 553 900 5 112 065,00           5 440 000,00 
3601 Kontingent region 980 100    892 935,00              960 000,00     
3700 Innmelding -                 30 900,00                30 000,00       
3705 Bonus - provisjon 40 000      37 569,00                40 000,00       
3900 Purregebyr -                 116 026,00              -                   
3910 Annen inntekt -                 2 145,39                  -

Sum annen driftsinntekt 6 574 000 6 187 349,99           6 470 000,00 
Sum driftsinntekter 8 384 000 7 526 936,99           8 470 000,00 

Driftskostnader
Varekostnad

4010 Kjøp nettbutikk 120 000    97 671,00                200 000,00     
4041 CKE kort 350 000    270 000,00              400 000,00     
4045 Acsi 61 000      84 477,00                90 000,00       
4040 Ficc kort 7 162,65                  
4170 Frakt/toll spedisjon, avg.fritt
4110 Varekjøp avgiftsfritt 70 000      61 603,00                70 000,00       

Sum varekostnad 601 000    520 913,73              760 000,00     

4190 Beholdningsendring

Lønnskostnad
5010 Faste lønninger 1 406 563 1 212 732,00           1 359 000,00 
5190 Påløpne feriepenger 187 000    165 405,11              168 000,00     
5220 Fri telefon 6 900        4 026,00                  4 392,00         
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold
5291 Motkonto gruppe 52 -4 392       -4 026                       -4 392              
5330 Godtgj.styre 120 000    127 770,00              130 000,00     
5410 Arbeidsgiveravgift 200 661    177 634,62              191 619,00     
5411 Arb.g. avg av pål. Feriepenger 26 328      23 322,16                23 688,00       



5420 Pensjonskost. Innberetn.pl. 60 500      55 332,74                60 000,00       
5520 Kantinekostnader 5 000        5 431,24                  5 000,00         
5530 Sosiale kostnader 10 000      8 392,00                  10 000,00       
5800 Refusjon sykepenger 10 528,00
5810 Refusjon fødselspenger -115 833,00 115 000,00-     
5940 HMS 13 000      2 494,00                  13 000,00       
5950 Personal/yrkesskadeforsikring 10 500      10 351,00                8 500,00         
5960 Gaver ansatte 2 500        736,60                      2 500,00         

Sum lønnskostnad 2 044 560 1 663 240,47           1 856 307,00 

Avskrivning
6010 Avskrivninger, mask,transpmidl 36 915      57 403,50                62 622,00       

Sum avskrivning 36 915      57 403,50                62 622,00       

Annen driftkostnad
6300 Leie av lokaler 144 000    132 000,00              144 000,00     
6340 Lys, varme 20 000      16 544,03                20 000,00       
6430 Leie av maskiner 70 000      63 653,83                70 000,00       
6360 Renhold 25 000      24 826,00                25 000,00       
6540 Div. utstyr 5 000        -                            5 000,00         
6550 Driftsmaterialer -                 
6551 Datautstyr 15 000      312,62                      20 000,00       
6552 Programvare 10 000      -                            10 000,00       
6555 Bobiltreff.no, kostn 10 000      -                            20 000,00       
6560 Rekvisita 15 000      -                            20 000,00       
6600 Rep/vedlikehold bygn -                            
6620 Rep/vedlikehold utstyr -                            
6705 Revisjonshonorar 75 000      58 953,12                75 000,00       
6711 Advokathonorar -                 7 875,00                  -                   
6730 Kontorkostnader 10 000      400,00                      10 000,00       
6800 Kontorrekv. 30 000      29 814,95                35 000,00       
6801 Trykk av medl. 680 000    577 852,67              720 000,00     
6802 Grafisk og red. arb Bobilen 700 000    622 657,75              700 000,00     
6803 Trykksaker 30 000      750,00                      30 000,00       
6804 Domenekostnad 10 000      3 513,12                  10 000,00       
6805 Adressering/klargjør Bobilen 80 000      54 333,49                90 000,00       
6806 Medlemslisteblad, trykk -                 -                            
6810 Lisens Website 500 000    378 633,34              500 000,00     
6815 Nettbutikk-kost 20 000      10 654,07                40 000,00       
6820 Lisenser/software 70 000      71 453,25                45 000,00       
6840 Avis,tidsskrit,bøker 2 000        807,16                      2 000,00         
6860 Kurs 20 000      3 960,00                  30 000,00       
6900 Telefon/mobil 65 000      48 820,25                65 000,00       
6940 Porto 300 000    266 120,75              300 000,00     
6941 Porto medlemsbl. 750 000    643 013,45              750 000,00     
6942 Porto medlemsliste -                            
7100 Bilgodtgj. oppg.pl. 130 000    149 884,00              130 000,00     
7110 Bom, park., ferge 15 000      15 117,00                20 000,00       
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pl 160 000    208 603,00              150 000,00     



7150 Diettkost. oppg.pl. 20 000      14 862,00                30 000,00       
7160 Diettkost. ikke oppg.pl. 2 000        2 248,00                  1 000,00         
7300 Annonser 200 000    220 466,25              230 000,00     
7320 Reklamekostnader/markedsføring 30 000      4 376,00                  50 000,00       
7340 Medlemsgaver 50 000      199 921,00              50 000,00       
7350 Representasjon, fradragsberet. 5 000        -                            5 000,00         
7400 Messeutgifter 200 000    209 620,06              200 000,00     
7405 Medlemsskap and.org 38 000      23 828,72                20 000,00       
7410 Utlegg for medl.,Bobiltreff osv 5 000        -                            5 000,00         
7430 Gaver, fradragsber. 5 000        530,00                      5 000,00         
7500 Forsikring, kontor, treff 10 000      4 227,00                  10 000,00       
7550 Overføring til regionene, kont 972 525    759 975,00              960 000,00     
7711 Styremøter 30 000      15 034,00                50 000,00       
7715 Andre møter 15 000      3 654,00                  50 000,00       
7716 Strategi-arbeid -                 
7720 Landsmøte/treff 250 000    104 401,50              50 000,00       
7770 Bank og kort, gebyr 35 000      29 029,25                35 000,00       
7790 Div driftsutg.
7830 Tap på fordringer -                 
7850 Endring delkredere

Sum annen driftskostnad 5 828 525 5 013 985,34           5 787 000,00 
Sum driftskostnader 8 511 000 7 255 543,04           8 465 929,00 

Driftsresultat -127 000   271 393,95              4 071               

Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter  

8050 Renteinntekter bank 25 000      1 035,00-                  25 000,00       
8090 Andre finansinntekter

Sum finansinntekter 25 000      25 000,00       

Finanskostnader
8150 Annen rentekostnad 23,81                        
8160 Purregebyr leverandører 70,00                        
8170 Rentekostnader leverandører 81,17                        
8175 Gebyr inkasso 1 050,00                  
8190 Gebyr kredittkort 22000 17 092,98                22 000,00       

Sum finanskostnader 22000 18 317,96                22 000,00       

Finansresultat -3 000       3 000,00-         

Resultat før exo innt/kostn -130 000 254 210,99           1 071,00       



VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL LANDSMØTET 2019 

 

Det nærmer seg Landsmøte i Ogna hvor det skal velges ny president, visepresident, 
styremedlem og Kontrollutvalg. 

 

Slik lyder Valgkomiteens innstilling: 

President - 107788 Odd Ørstavik, Region Sør. 
Visepresident - 108510 Karl S. Olsen, Region Midt. 
Styremedlem - 104593 Hill Selliseth, Region Midt. 

 

Kontrollutvalg: 

108687 Jan Magnar Leinum, Region Midt. 
103191 Børild Dubland, Region Sør. 
101075 Guri Steinsholt, Region Øst. 

 


