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Ansv. Erik Sennesvik

-

Nytt om velarbeid i Norge

Vellenes Fellesorganisasjon
Landsmøtet 12. mars 2016:

Enstemmig
Landsmøtet sluttet seg enstemmig til
styrets forslag til vedtak: ”Vi vil ha en
paraplyorganisasjon for velforeninger i
Norge”. Drøftingene mellom VELforbundet
og Vellenes Fellesorganisasjon gir mulighet
for å samle kreftene.
Mange av representantene uttrykte lettelse over at flere
årsmed 2 konkurrerende organisasjoner ser ut til å være
over. Det var historisk sus over avstemmingen. Den videre
veien er imidlertid ikke uten ”svinger og farlige kryss”.

Det var mange kommentarer og gode råd på veien, men det ble full
tilslutning til styrets arbeid og forslag til framdrift. (Foto: Erik Sennesvik)

Vedtak:
Arbeide for et landsomfattende forbund for
velforeninger og
velarbeid i Norge:

Vedtak:
1. Landsmøtet er tilfreds
med at det nå er lagt et
grunnlag for en fellesorganisasjon for velforeninger og nærmiljøforeninger.
2. Landsmøtet gir styret
fullmakt til å sluttføre
forhandlingene med
VELforbundet basert på
intensjonen i den felles
konklusjon som er
formulert fra møtet 5.
mars 2016, men slik at
Vellenes Fellesorganisasjon består som den
samlende organisasjonen.
3. Styret får fullmakt til å
finne løsninger når det
gjelder bemanning av
sekretariatsfunksjonen
innenfor de økonomiske
rammene som ligger i
budsjettforslaget og den
økonomi en samlet
organisasjon tilføres
4. Landsmøtet gir sin tilslutning til at det valgte
styret kan tiltres av en
representant fra VELforbundet med tale- og
forslagsrett fram til neste
landsmøte.
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Lederens hjørne
Mer tid til arbeid for
medlemmene
I seks år har kreftene i norsk velbevegelse vært
splittet på 2 paraplyorganisasjoner. Med felles
mål og felles oppgaver har dette vært ressursødende og ødeleggende. Vellenes Fellesorganisasjon har siden den ble stiftet 23. mars
2010 vært opptatt av å gjenopprette en
hovedorganisasjon som tjener medlemmene,
som er demokratisk styrt og som konsentrer
innsatsen om å gjøre velarbeid enklere.
Dette har gitt resultater. På tross av
splittelsen, har medlemstallet økt jevnt og
trutt. Det er god kontakt med medlemmene i
viktige saker. Vi har et levende demokrati med
god og konstruktiv debatt på landsmøtene.
Landsmøtet i år var intet unntak. Styret fikk
med seg signaler om hvordan det videre
arbeidet bør innrettes.
Ledelsen i VELforbundet og Vellenes
Fellesorganisasjon har drøftet organisasjonssituasjonen de siste månedene. Konklusjonen
er oppløftende. Velforeningene bør samles i
Vellenes Fellesorganisasjon.
Vedtaket på landsmøtet er historisk i norsk
velbevegelse. Det er et godt grunnlag for
samling!
Dermed kan vi snart konsentrere ressursene om
godt velarbeid.

Uttalelse til Miljødirektoratet:

Lemping av støykrav for skytebaner
Miljødirektoratet har fremmet forslag om
å lempe på støykravene for utendørs
skytebaner. Vellenes Fellesorganisasjon
går i sin uttalelse mot dette:
Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende paraplyorganisasjon for
velforeninger i Norge. En rekke velforeninger
over hele landet har skytebaner i sin nærhet,
der skytestøy er en belastning for bomiljø og
trivsel.
Vi er kjent med Miljødirektoratets skriv datert
2015.12.9 med forslag om å lempe på
støykravene til skytebaner gitt som
grenseverdiene i T-1442/2012 Retningslinjer
for behandling av støy i arealplanlegging, med
tilhørende veiledning M-128. Forslaget er
basert på innspill fra Forsvarsbygg.
Vi er sterkt imot at boligområder rundt
skytebaner skal kunne utsettes for mere støy
enn i dag, noe som vil være konsekvensen av
forslaget. Begrunnelsen for forslaget er meget
svak og virkningen for folkehelsen er ikke
dokumentert. En lemping av støykravene til
skytebaner vil være i direkte strid med nasjonal
mål om å redusere den støybelastning
befolkningen utsettes for.
Vi slutter oss helt til innstillingen fra Norsk
forening mot støy. Miljødirektoratets forslag
bør avvises i sin helhet.

Hilsen Erik Sennesvik

Snart tid for MVA-kompensasjon:

Så finn fram bilag med
mva og vær klar
Mange velforeninger gjennomfører nå
sine årsmøter. Merk eller ta kopi av bilag
med merverdiavgift.
Dermed er det meste gjort for å hente
tilbake penger til velforeningen. Vi
kommer tilbake med nærmere beskrivelse
for søknaden. Fristen er slutten av juni.
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Ny fellesorganisasjon for vellene:

Mye må på plass i
tiden som kommer
Dette var leders redegjørelse til landsmøtet:
”I begynnelsen av mars 2010 meldte ledelsen i Norges
Velforbund oppbud. Økonomiske forhold førte til
anmeldelse. Da Vellenes Fellesorganisasjon ble stiftet 23.
mars 2010, fikk vi et klart og entydig råd om at det ikke
måtte være noen tilknytning mellom Norges Velforbund og
den nye organisasjonen.
10. juni 2010 ble det dannet en konkurrerende organisasjon,
VELforbundet. Det har under veis vært gjort henvendelser til
VELforbundet om nærmere samarbeid uten at dette førte
fram.
Det tør være kjent at VELforbundet i 2015 har hatt store
utfordringer i driften og den medlemsrettede aktiviteten i
forbundet. Det har vært forsøkt avholdt 2 landsmøter uten
at det er gjort vedtak i samsvar med vedtektene.

Leder Erik Sennesvik understreket at historie er historie, nå
må vi se framover (Foto: Jan-Morten Kjelstad)
At velforeningene i Norge nå kan komme under samme
paraply, er derfor et stort skritt framover. Det er viktig at vi
nå retter blikket framover og glemmer stridigheter og
uenighet, hva som er sagt og spekulert.. Velforeningene ute
i landet har i liten grad vært klar over at det var 2

organisasjoner, det har
skapt misforståelser og
andre har stilt seg
uforstående til
situasjonen
Vi kan nå legge til rette for
at dette er historie og
legge til rette for en
sterkere velbevegelse.
Sigvard Laurendz,
fungerende leder i
VELforbundet, og jeg har
hatt samtaler i desember,
januar og februar for å
sondere mulighetene for
en felles løsning, men da
slik at medlemmene i
VELforbundet på avtalte
vilkår opptas i Vellenes
Fellesorganisasjon.
Sonderingene har skjedd i
en fortrolig og god tone,
og det er en felles
forståelse at en slik
løsning vil tjene velbevegelsen og sikre
dagens medlemmer i
VELforbundet en demokratisk plattform og god
medlemsoppfølging.
Respektive styrer har vært
holdt orientert om
prosessen.
Styret i Vellenes
Fellesorganisasjon vedtok
i sitt møte 19. februar å
invitere til et
avklaringsmøte med
VELforbundet. Dette ble
avholdt 5. mars der
temaene var utviklingen i
organisasjonsforholdene
for de 2 organisasjonene og ønsket om en felles
organisasjon.
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Det var enighet om følgende konklusjoner fra drøftingene:
1. Det er ført drøftinger med formål å samle velforeningene i
Norge i en organisasjon
2. Det er enighet om at dette vil være den beste løsningen for
medlemmene i begge organisasjonene
3. Ulike løsninger ble drøftet for å nå målet før sommerferien
4. Vedtak må i så fall kunne fattes uten forsinkende behandling i
ekstraordinære landsmøter
5. Dette vil i så fall innebære at det kan sendes en samlet
søknad om momskompensasjon for 2015 innen fristen
6. Det legges til grunn at det utformes en felles informasjon til
medlemmene i VELforbundet i tråd løsningen som velges i
punkt 3
7. Det gjenstår å avklare flere organisasjonsmessige,
økonomiske og administrative forhold, men dette må ses i
sammenheng med løsningen som velges i punkt 3
8. En større organisasjon for velforeninger i Norge gir mulighet
til styrket medlemsstøtte og sekretariatshjelp. Det bør derfor

være mulig å finne
akseptable løsninger
med utgangspunkt i de
sekretariatsressurser de
2 organisasjonene rår
over i dag.
Dersom landsmøtet slutter
seg til styrets forslag, vil vi i
tiden som kommer, sammen
med VELforbundets ledelse,
arbeide fram en god løsning.

Lykke til med behandlingen.

Nyvalgt styre: Bak: Christine Holmen, Erik Sennesvik, Steinar Fjærvoll, Geir Sture Iversen, Eva Reistad.
Foran: Runa Helmersen, Søgnhild Østvold, Ruth Våpenstad, Eystein Lie. Odd Einar Dørum var ikke til
stede.(Foto: Jan-Morten Kjelstad)
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Noen glimt fra landsmøtet:

Styremedlem Christine Holmen minnet forsamlingen om betydningen av synlighet i velarbeidet. Og
Facebook er viktig for å synliggjøre VFO.. (Foto: Jan-Morten Kjelstad)

Harald Koht var myndig ordstyrer for landsmøtet. Han presenterte også den siste undersøkelsen om
velarbeid i Norge - den kommer vi tilbake til. (Foto Jan-Morten Kjelstad)
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Gruppearbeid om viktige veloppgaver . (Foto Jan-Morten Kjelstad)

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og administrasjonsleder i Vellenes
Fellesorganisasjon, Eivind Bødtker . I neste utgave får vi mer om Frivillighet Norge. (Foto Erik Sennesvik)
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Spennende innslag fra Søndre Jeløy Vel. Du får vite mer i neste utgave. (Foto: Erik Sennesvik)

Gruppearbeid under ledelse av Steinar Fjærvoll, styret i VFO. (Foto: Erik Sennesvik)
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Ta en titt: www.facebook.com Vellenes Fellesorganisasjon
Nytt for og fra velforeningene – fortløpende!

Gjensidigestiftelsen til inspirasjon

Årskonferanse med
inspirasjon til nærmiljøet
Stor deltakelse fra mange frivillige lag og
foreninger også i år. Gjensidigestiftelsen samlet
frivillige hender til konferanse i slutten av januar

Leder for samarbeidsrådet, Lisbeth Iversen, fortalte om
samarbeidsprosjektet ”Med hjerte for Arendal”. (Foto: Erik
Sennesvik)

Stiftelsen støtter blant
annet prosjekter som
bidrar til at flere er fysisk
aktive. Eksempler er
bygging og tilrettelegging
av anlegg og områder for
ulik fysisk aktivitet som
idrett og friluftsliv samt
aktivitetsutstyr.
”Med hjerte for Arendal”
Ja, hvem vil ikke bruke
dette uttrykket for
velarbeid i sitt område.
Dette er et 4 årig
prosjektsamarbeid som
støttes av stiftelsen. Dette
har over tid utviklet seg til
et nettverk på nærmere
100 lag, foreninger og
menigheter, samt
engasjerte enkeltindivider
som altså samarbeider
med kommunen.
Koordinator Lisbeth
Iversen fortalte om hva
samarbeid mellom
frivillige foreninger kan
bety for samhørighet,
omsorg og tilhørighet for
et sted eller en by.
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Ekstra inntekter for vel og andre frivillige

Landskonferansen

Flere kommuner vil
ha hjelp til å rydde

Trygghet og
fellesskap der
du bor

Alle liker at det er ryddig og pent i nærområdene. Når
vinteren forsvinner dukker det opp mye søppel. Flere
kommune setter ryddejobben ut til frivillige lag og
foreninger.

Landskonferansen ble
arrangert i tilknytning til
landsmøtet.
Arbeidsgrupper var i sving
med konkrete
problemstillinger. Vi vil i
neste utgave av Velposten
komme med gode råd og
synspunkter på de mange
temaene som kom opp.

Dette kan gi kjærkommen merinntekt samtidig som det er et flott
bidrag til å holde nærmiljøet rydding. Det kan kombineres med
vellets våraksjon. Sjekk hvordan det er i din egen kommune. Om
ikke vellet vil gjøre jobben, kan det være andre foreninger som
tenner på oppgaven.
Flere kommuner har også en egen meldingstjeneste for
meldinger om ”herreløst” søppel. Det kan være alt fra hageavfall
til utrangerte sofaer. Sjekke nærmere og legge
kontaktopplysningene inn på nettstedet til velforeningen.

Bergen betaler 25.000,I Bergen har kommunen invitert til dugnad, og belønningen er kr
25.000,-.

Kampanjer:

Vil du plukke boss i Bergen?

Høy aktivitet i arbeidsgruppene.
(Foto: Erik Sennesvik)

Landsmøtet
Trafikketaten arrangerer hvert år en
renholdskampanje, hvor lag og
organisasjoner plukker boss i bydelene.
Kampanjen annonseres vanligvis i februar.
Lag og organisasjoner søker om å få plukke i
boss i en bydel. Tildeling av område skjer
etter loddtrekning. Laget får 25 000 kr for å
plukke boss en gang i måneden i perioden
15.4 til 15.10.

Budsjettet ble
vedtatt
Det var et ekspansivt
budsjett som ble lagt
fram av kasserer Steinar
Fjærvoll
Det kom fram en viss
skepsis til underskuddsbudsjettet. Men overskudd gjennom flere år,
solid likviditet og omfattende oppgaver i 2016
gjorde ga tilslutning til
budsjettforslaget.
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Grendehus og sikkerhet

HMS og
internkontroll
Vi har for lengst akseptert at vellet må ha
kontroll av sine lekeplasser. Men har du
tenkt på at dette også gjelder grendehuset. Og mange velforeninger
disponerer, leier eller eier velhus.
Enten du eier eller disponerer lokaler som
andre, for eksempel kommunen, eier, må vellet
dokumentere sine HMS-rutiner. Dette er
særlig viktig når det gjelder brann og elsikkerhet.
Oppskrift for internkontroll
Det finnes ikke én bestemt løsning på hvordan
en internkontroll skal utformes. Omfanget og
innholdet i internkontrollen vil variere med
tanke på virksomhetenes størrelse. Ofte vil det
ikke være ansatte i grendehuset. Da må
ansvaret for oppfølging av brannvarsling og
elektrisk opplegg fordeles på styremedlemmer.
Avviksregistrering
Men dette må ikke være papirbestemmelser.
Det må gjennomføres kontroller, og må føres
protokoll på avvik. Det må foreligge rutiner på
avviksoppfølging og for varsling, slik at leietaker kan gi melding når noe ikke fungerer som
det skal.
Målet er sikkerhet
Målet om å forebygge branner og ulykker med
elektrisk årsak vil allikevel være det samme.
Internkontrollforskriften § 5 legger føringer for
hvordan virksomhetene skal arbeide for å
oppnå dette.
Ikke en bok
For enkelte virksomheter vil en dekkende
internkontroll få plass på noen få sider. For
andre blir det mer omfattende. For et
grendehus vil nok arbeidet ikke være
omfattende, men krever gjennomtenkning i
forhold til bygningens karakter. Unnsett
omfang om det er på papir eller elektronisk- er
det viktig å ha god orden i dokumentene. Dette
vil lette arbeidet, gjøre det mer oversiktlig for
de ansatte og gjøre det enklere for
tilsynsmyndighetene å forstå hvordan dere
jobber.

Vi samler
velforeningene i
Norge
Trivsel og medvirkning i
nærmiljøet
Velforeninger er viktig for et godt boog nærmiljø. De fleste oppgaver
løses lokalt av og innen vellet.
Kontakt med andre velforeninger og
samarbeid mellom velforeningen i
kommunen, kan gi bedre
gjennomslag for viktige saker.
Vellenes Fellesorganisasjon samler
velforeningene i Norge og arbeider
for gode vilkår og tjenester for
frivillig innsats i velforeningene

www.velnett.no
www.facebook.com - Vellenes
Fellesorganisasjon

Vellenes
Fellesorganisasjon
Paraplyorganisasjon for velforeninger i
Norge
Vellenes Fellesorganisasjon
Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.:
995 499 886
post.vfo@velforbundet.no
48090686
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Byliv på ny måte?

Velforeninga
dyrker
poteter
Trondheim kommune utlyste
tilskudd til urban dyrking.
Persaunet velforening søkte, fikk
penger, og har dyrket poteter og
grønnsaker. En ide for sesongen
2016?
Av Ruth Våpenstad
En liten annonse i lokalavisa om «Urban
dyrking» vekket formannen i Persaunet
velforening sin interesse. Om det var stemning
for å gjøre det, ble loddet via velforeningens
Facebook-side. Noen få meldte seg. Det var
nok til at formannen søkte kommunen om
noen få tusenlapper, og fikk dem.

Her blir gresset spadd opp for at jorda skal
bli en potetåker.
Dugnad
Kaldt vær og regn var det på dugnads-dagen i
juni. Men det skal som kjent en kule til en
trønder. I et hjørne av velforeningsområdet ble
gresset spadd opp og snudd. Vi kom ikke i mål
den dagen, og en ny dugnadsdag måtte
avtales. Gresstustene måtte vekk, det ble fylt
på med kjøpt jord, og tilslutt ble potetene satt.
En liten fot mellom hver potet, med groen

opp. Det trønderske været er slik at
vanning sjelden er nødvendig.

Blid dugnadsgjeng fra Persaunet
velforening.
Dyrkingskasser
De som ønsket det, fikk egne dyrkingskasser,
der de fikk ansvar for å så frø og evt luke selv. I
løpet av sommeren har det blitt sommerkål,
reddiker, gressløk, peppermynte,
blomkarseblomster (spiselig pynt på kaker)og
salat. Vårløk og gulrøtter er også høstet.
Potetåkeren ble vellykket!
Trondheim kommune ønsker å legge til rette
for dyrking av mat i byen. Fint for klima og
miljø. Og en kilde til samhold og livskvalitet i
lokalsamfunnet.

Planlegging
Vinteren kan være en fin tid for å planlegge
dyrking i regi av en velforening. Å dyrke
poteter er billig og enkelt, enten man får
kommunal støtte eller ei. Start i det små med
et lite areal. Har man ikke eget område kan
det være en ide å spørre kommunen om å få
bruke et hjørne av en park eller et
grøntområde.

Innspill til stortingsmelding
om integreringspolitikk
Frivillighet Norge sendte den 18. januar
dette innspill til stortingsmelding om
inkluderingspolitikk.
Se
http://www.frivillighetnorge.no/no/om_
oss/nyheter/Innspill+til+stortingsmelding
+om+integreringspolitikk.b7C_wtrY4_.ips
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2016 – 2017
Verv

Navn

Fra

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Erik Sennesvik
Søgnhild Østvold
Steinar Fjærvoll
Christine Holmen
Eystein Lie
Eva Reistad
Ruth Våpenstad
Geir Sture Iversen
Runa Helmersen
Odd Einar Dørum

Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Nesodden Velforbund
Asker Velforbund
Skillebekk vel, Nittedal
Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel
Hasle og Frydenberg vel, Oslo, Kontaktutv. for velfor. i Oslo
Persaunet velforening, Trondheim
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Slottet vel, Nordre Frogn
Hoffsbyen vel, Oslo

Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 995 499 886
Administrasjonsleder. Eivind Bødtker
post.vfo@velforbundet.no / www.velnett.no
www.facebook.com - Vellenes Fellesorganisasjon
Bank konto: 9235 32 79140

Strandrydde-dagen er i år
7. mai
Strandryddedagen er en årlig landsomfattende
miljøbe-givenhet der vi rydder alle Norges strender
frie fra plast og søppel. Mange velforeninger kan
bidra – og gjør det. Les mer på:
Kontakt

http://holdnorgerent.no/strandrydding/

Hjertesukk
fra VFO i
disse årsmøtetider:
Ikke glem å gi beskjed
om endringer i styre
og stell i ditt vel.
Velges nytt styre, så gi VFO
beskjed om ny kontaktperson; Navn, adresse,
telefonnummer og e-post
adresse.
Vi får for tiden mange
e.poster i retur. Det kan
tyde på at vi mangler riktige
kontaktopplysninger for
flere av våre medlemmer.
Kanskje sitter også
kommunen og venter på
adresseendring?

