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Ansv. Erik Sennesvik

-

Nytt om velarbeid i Norge

Vellenes Fellesorganisasjon
VELforbundets landsmøte 18.
mai med klart vedtak:

Vel-Norge er
samlet
Landsmøtet i VELforbundet sluttet seg enstemmig
til styrets forslag til vedtak om å samle velkreftene igjennom Vellenes Fellesorganisasjon:
”VELforbundet avvikles og medlemmene
overføres til Vellenes Fellesorganisasjon”.
Samling i en felles organisasjon for nærmiljø- og velforeninger er dermed et faktum, og arbeidet med å samordne
organisatoriske og praktiske oppgaver pågår for fullt..

Det haster!
Søknaden
må være
sendt før 1.
juli
Søknad om kompensasjon for merverdiavgift må sendes inn før
1. juli.
Send søknaden til samme
adresse som sist år.
For medlemmer fra
VELforbundet:
VELforbundet/VFO
Myrstadvegen 5
2032 Maura
For dem som har vært
medlemmer i Vellenes
fellesorganisasjon:
Vellenes
Fellesorganisasjon
Postboks 6 Skøyen, 0212
Oslo

Sentrale representanter fra VELforbundet som ledet til samling:
Styremedlem Jan Bye Iversen, fungerende styreleder Sigvard
Laurendz og administrativ leder Irene Broholt. Disse ble også
valgt som avviklingsstyre i VELforbundet. (Foto: Erik Sennesvik)

Det blir sendt en samlet
søknad for alle
medlemmer til
Lotteritilsynet.
Du finner mer på side 13
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Lederens hjørne

Forsikringsordningene:

Velkommen under
paraplyen

Bedre ordninger for
medlemmer fra
VELforbundet

Så er vi endelig samlet igjen.
Landsmøtevedtaket i VELforbundet
18. mai var entydig og klart:
Velforeningene i Norge trenger en
sterk paraplyorganisasjon som
varetar interessene og er et felles
talerør for lokalt interessearbeid.
Dette sammenfaller med vedtaket i
Vellenes Fellesorganisasjon.
Vi er nå inne i en konsolideringsfase.
VELforbundet avvikles formelt og den
nye organisasjonen tilrettelegger sitt
arbeid for en dobling av
medlemstallet.
Ha litt tålmodighet med oss.
Det vil ta noen måneder å få alt på
plass. Og siden blir det bedre.

Avtalene for de 2 medlemsgruppene løper
uendret fram mot nyttår. Men så vil alle
være omfattet av ordningene for Vellenes
Fellesorganisasjon
Det tas sikte på at forsikringsdekningene skal
samkjøres seneste ved nyttår. Vi vil allerede
over sommeren drøfte med Gjensidige en
mulig samordning. Dersom svaret er positivt,
vil alle ha samme dekning på et tidligere
tidspunkt.
Du finner oversikt over dekningene på side 3.

www.velnett.no

Gratis hjemmeside
på www.velnett.no
Alle medlemsforeninger i Vellenes
Fellesorganisasjon, har muligheten for å
opprette egen hjemmeside på portalen
velnett.no. Ta kontakt med sekretariatet.
Hjemmesiden er enkel i bruk. Lagring på
server, gir mulighet for å linke egne
dokumenter og lage billedarkiv.
Gå gjerne inn på

God sommer!
www.bergerogrykkinnvel.no

Hilsen Erik Sennesvik

for å se nærmere på hvordan løsningen kan
brukes.

Kontingent 2016

Husk innbetaling av
kontingent for 2016
Vi må også få melding om ny leder og
endring når det gjelder adresse og e.mailadresse.
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Frivillighetsprisen:

Kjenner du en lokal
helt som fortjener
oppmerksomhet?
Frivillighetsprisen gis til en initiativrik person,
lokal forening eller gruppe som har gjort en
bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt
seg.
Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen
mennesker legger ned for andre, men også å skape
engasjement rundt frivillig innsats og å fremme
organisasjonene de nominerte tilhører.
Vil gi frivilligheten et ansikt
Frivillighetsprisen deles ut på FNs internasjonale
Frivillighetsdag 5. desember. Vinneren får 50 000 kroner fra
Norsk Tipping, som kan brukes på et ideelt formål eller
aktivitet.

– Frivillighet Norge deler
ut Frivillighetsprisen for å
gi frivilligheten et ansikt.
Dette er utrettelige
mennesker som står på
dag ut og dag inn, uten å
spørre om anerkjennelse
eller belønning. De ønsker
å løfte disse
hverdagsheltene frem.
Uten dem stopper Norge,
sier Frivillighet Norges
generalsekretær Stian
Slotterøy Johnsen.
Send inn din nominasjon
Hvem har gjort en ekstra
innsats i ditt lokalmiljø?
Send oss ditt forslag før 1.
september på
www.frivillighetsprisen.no
Frivillighetsprisen deles ut
av Frivillighet Norge i
samarbeid med Norsk
Tipping.
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Hva er frivillig arbeid for Lotteritilsynet?

Velarbeid eller
interessearbeid?
Lotteritilsynet i Førde snevrer etter vår mening inn
grunnlaget for kompensasjon for merverdiavgift.
Dette irriterer Vellenes Fellesorganisasjon, som
mener tradisjonelle veloppgaver må gi grunnlag
for tilbakebetaling av merverdiavgift på linje med
andre frivillige foreninger.
Velforeninger er blant de eldste, frivillige foreninger i
Norge. Hensikten med velforeninger er å vareta
allmennyttige oppgaver i sitt område som beboerne mener
er viktig, og som samfunnet ikke tar ansvaret for. Hvilke
oppgaver dette er, blir forskjellig fra kommune til
kommune, fra velforening til velforening.

Frivillig og allmennyttig arbeid
Det er imidlertid viktig å merke seg at innsatsen er frivillig
innsats, ikke en følge av pålegg, vedtak eller lover. Det er
viktig å merke seg at velforeninger i form av lokal innsats og
dugnadsarbeid, er særegent for Norge. Oppgavene har
endret seg gjennom tiden, ikke minst fordi det offentlige i
varierende grad har overtatt ansvaret for ivaretakelse av
oppgavene. Vi ser også at private virksomheter kan fatte
interesse for oppgaver i områder der dette kan være
bedriftsøkonomisk lønnsomt. Dette kan ikke uten videre

føre til at det frivillige
arbeidet faller utenfor
ordningen for mvakompensasjon.
Lokale variasjoner
Etter VFOs syn, er det
derfor viktig å vurdere
oppgavene, og dermed
grunnlaget for kompensasjon av merverdiavgift,
ut fra de lokale forhold og
hvilke oppgaver beboerne
ikke får tilgang til gjennom
det offentlige.
Manglende helhetssyn
VFO har gjennomgått
oversikten over foreninger
og lag som gis kompensasjon, og finner mange
som bygger på egeninteresser og på spesielle
verdisyn, egne interesser
og sektorbaserte innsats.
Det er merkverdig at
smale foreninger og lag
anses som frivillige
enheter, mens velforeninger møter økende
grad av utfordringer i
denne sammenheng.
Velforeningene er
samfunnsbyggere
I en tid der integrering og
tilhørighet er viktige
oppgaver, mener vi
velforeningenes frivillige
innsats er viktig i
oppbygging av fellesskap
og demokrati. Dette er
avgjørende for en
solidarisk og harmonisk
utvikling i Norge. VFO
reagerer derfor på at
Lotteri og stiftelsestilsynet
inntar en restriktiv og
innskrenkende holdning til
denne delen av den
frivillige sektoren.
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NOU 2016-4: Endringer i kommuneloven:

Hvor blir det av
innbyggernes
medinnflytelse?
Det er en tung murstein på over 400 sider som ble lagt
fram i vår – NOU 2016-4. Høringsfristen er 6. oktober 2016.
Vellenes Fellesorganisasjon vil konsentrere seg om kapittel
7 om Innbyggerdeltakelse. Dette er viktig for vellenes
samarbeid med kommunene.
Ved rask gjennomgang, blir en forundret over hvor restriktiv
utvalget er overfor innbyggerdeltakelse. De fremhever
stadig i innstillingen at innbyggerdeltakelse svekker det
representative demokratiet, det vil si de valgte politikernes
makt.
Fra 300 til 1000
Utvalget går inn for å opprettholde ordningen med
innbyggerforslag, men hever kravet til underskrifter fra 300
til 1000. Det i seg selv er vel ikke så dramatisk, men viser i
hvilken retning utvalget tenker om innbyggerdeltakelse.
Departementet:
Utvalget sier selv de har foretatt en helhetlig gjennomgang
av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å
lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og
enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til
dette selvstyret. Men en er tydeligvis redd for innblanding
fra innbyggerne. Dette blir viktig når Vellenes
Fellesorganisasjon nå starter arbeidet med innstillingen.
På grunnlag av utvalgets innstilling og høringsuttalelsene, vil
det vanligvis bli utarbeidet en stortingsmelding, og deretter
et lovforslag til Stortinget.
Høring i i kommunen?
Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om
saken bør sendes til underliggende etater eller
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.
Innspill fra dere?
Blant våre medlemmer er det sikkert noen med spesiell
interesse for saken. Send oss gjerne innspill.
Høringsfristen til departementet er 6. oktober 2016. Send
gjerne innspillene innen 15. september til Vellenes
Fellesorganisasjon vfo@velforbundet.no

Dugnad
billigere enn
treningssenter
Ikke det at vi ikke visste
det: Du trenger ikke være
medlem i idrettslag eller
ved et treningssenter for
å få god trening.
Dugnad er også effektivt.
Regelmessig kroppsarbeid i
hverdagen gjør susen! Det
sier førstelektor Bjørg
Oddrun Hallås ved Høgskolen i Bergen til VG.

Foto: Erik Sennesvik

”Å spa grus, kjøre trillebår,
rydde og sage gir mer variert
bruk av kroppen enn programmene på treningssenteret.
Vanskelig å få folk til å stille
til dugnad, da fikk du et tips
her.

Oslo Velforbund
KUV-Oslo hadde årsmøte
14. mars 2016 i Grefsen
og Disen velhus. Paraplyen for velforeninger i
Oslo skifter navn til Oslo
Velforbund.
Steinar Arnesen ble valgt til
første leder under det nye
navnet. Før navneendringen
trer i kraft gjenstår det imidlertid noen praktiske
oppgaver.
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Vellenes Fellesorganisasjon med over 2000 medlemmer

Medlemmenes
interesser i fokus
At VELforbundet valgte å gå sammen med Vellenes
Fellesorganisasjon innebærer at over 2000 velforeninger
og nærmiljøforeninger nå er medlemmer av en felles
paraplyorganisasjon. Det betyr at over 1 million
innbyggere kan dra nytte av felles innsats.
Dette gir et godt grunnlag for videre vekst og en sterkere
velbevegelse. Både administrasjonsleder Eivind Bødtker fra
Vellenes Fellesorganisasjon og administrativ leder Irene
Broholt fra VELforbundet fortsetter i stillingene. Bødtker vil
ha det koordinerende ansvaret. For øvrig har de 2 hatt en
gjennomgang av sekretariatets arbeidsoppgaver, og dette
følges opp reint praktisk. Se også www.velnett.no
Kontoradresse i Oslo
Det arbeides også med å finne en egnet kontorløsning i
Oslo. Styret mener dette er en forutsetning for å kunne
utnytte kunnskaper og erfaring i velarbeidet.

Det vil også gjøre det
enklere i forhold til møter.
Medlemsregisteret
Et samlet medlemsregister er under
etablering. Når det
gjelder avtalene med
kommunene, der
velforeningene har en
kollektiv tilslutning, vil
disse bli kontaktet slik at
vi kan få registrert de
konkrete velforeningene i
kommunen Dette kan ta
noe tid. Vi har tidligere
opplevd at disse oversiktene kan være
mangelfulle. Men ingen
skal ”falle mellom
stolene”.
Under: Irene Broholt og
Eivind Bødtker i gang med
planleggingen. (Foto: Erik
Sennesvik
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Brev til VELforbundets medlemmer i mai 2016
Til velforeninger og nærmiljøforeninger som er medlemmer i VELforbundet

Samling i en felles organisasjon for nærmiljø- og
velforeninger
VELforbundet ønsker en sterk felles organisasjon for velforeninger i Norge. Dette vil gi bedre
medlemstilbud og vil styrke påvirkning av myndigheter og politikere, slik at denne viktige
delen av det frivillige arbeidet i Norge kan få den plass det fortjener.
Styrene i VELforbundet og Vellenes Fellesorganisasjon har arbeidet med en ny løsning, og har
kommet til at velbevegelsen vil være best tjent med å være tilsluttet en felles organisasjon.
Medlemskapet for din velforening vil bli overført til Vellenes Fellesorganisasjon før sommeren.
Det betyr at søknader om kompensasjon for merverdiavgift vil bli behandlet samlet for alle
velforeninger. Regelverk omkring søknaden og retningslinjer sendes ut til alle velforeninger i
mai.
Forsikringer gjelder ut 2016, og blir overført til ordningen i Vellenes Fellesorganisasjon fra
1.1.2017. Omfanget i den nye ordningen er bedre enn den nåværende avtalen.
Betalt kontingent gjelder ut 2016.
Dere vil også få tilgang til gratis nettside på www.velnett.no.
Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger.
Velforeningen gjør at lokalbefolkningen kan fremme sine synspunkter med felles styrke
overfor de lokale myndighetene og utføre allmennyttig arbeid i sitt velområde. Oppgavene i
velforeningene varierer rundt om i landet. Vellenes Fellesorganisasjon er dannet for å gjøre
velforeningene bedre til å vareta disse oppgavene.
Velforeningen din får tilgang til:
 forsikringsordninger for vellets ansvar og aktiviteter
 avtale om juridisk bistand fra advokatfirma som har erfaring med saker i
nærmiljøsammenheng til gunstige priser
 støtte og hjelp i forbindelse med lekeplasser gjennom vår samarbeidspartner
 refusjonsordning for merverdiavgift
 medlemshjelp og støtte
 styrking av velarbeidet gjennom kommunale velforbund som gir større slagkraft
 hjemmeside på Velnett

Med hilsen fra
Sigvard Laurendz
Fungerende leder i VELforbundet
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Tema: Brunsnegler en velsak?

Sneglekrigen
Neppe utryddet denne vinteren heller, de kryper
allerede rundt i store deler av landet. Her er det
bare organisert krig som hjelper. Vi følger derfor
opp oppfordringen fra i fjor:
Velforeninger, huseierforeninger og boligsameier må
organisere felles aksjon for å holde bestanden i sjakk.
Ryddig utemiljø er en god metode for å holde bestanden
nede.
Brunskogsneglen, som også er blitt kalt mordersnegl og
iberiasnegl, koster samfunnet mellom 50 og 500 millioner i
året. Regnestykket er utført på vegne av Miljødirektoratet
av Vista Analyse og Norsk institutt for naturforskning.
- Kombinasjonen av plukke og drepe og å holde hagen
ryddig, er mest effektiv, anbefaler de.

Brunskogsneglen, vår nye landeplage
(Jon Aage Hveem- Berger og Rykkinn Vel)
Denne sneglearten har det latinske navnet Arion Vulgaris,
stammer fra Frankrike/Spania og ikke de Iberiske øyer som
man først trodde. Her i landet har den nå fått det formelle
navnet «Brunskogsnegl» og den er da selvfølgelig også
svartelistet.
Sneglen ble først registrert på Vestlandet i 1988 og har
spredd seg raskt over hele landet, mest som følge av
menneskers aktiviteter med transport av jord og planter.
Denne sneglearten formerer seg raskt og har få naturlige
fiender i vår natur. Den har blitt en alvorlig plage for

jordbruket og for all slags
hagevirksomhet, foruten
for all ferdsel i skog og
mark.
Brunskogsneglen er en
stor og kraftig snegle. Den
blir 7–15 cm lang. Den er
relativt jevnt brun med et
mørkere hode og svakt
rødaktig sålekant.
Undersiden av sålen er
gråbrun eller sølefarget.
Den kan skilles fra andre
lignende snegler i Norge,
som har en lysere såle,
nesten hvit. Slimet er
kraftig gult, dette ser man
tydelig hvis man avliver
sneglen i varmt vann.
Brunskog-sneglen finnes
på fuktige steder med
skygge. Den er aktiv om
natten når luftfuktigheten
er høyere. Om dagen
hviler den ofte under
steiner eller i tett vegetasjon. Selv om den som
andre snegler trives best
om natten, kan den også
sees om dagen i fuktig
vær.
Brunskogsneglen
foretrekker åpne landskap. Overvintringen skjer
ofte i komposthauger,
steinhauger eller jordhuler. Som de øvrige
skogsnegle-artene lever
den i første rekke av
levende planter og
hageavfall, men kan også
spise åtsler, særlig av
døde artsfrender. Dør en
brunskogsnegl, tar det
gjerne ikke lang tid før
andre brunskogsnegler
kommer og begynner å
spise av den.
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Brunskogsneglen er en uvanlig lite aggressiv art, og
størrelsen på territorier og leveområder justeres med
bestandtetthetene. I motsetning til svart-skogsnegl ser ikke
brun-skogsneglen ut til å ha noen øvre grense for hvor tette
bestander den vil tolerere. Dette er noe av bakgrunnen for
at brun-skogsneglen i motsetning til andre skogsnegler kan
ha masseforekomster om næringstilgangen er god nok.

Brunskogsneglens
livssyklus
Brunskogsneglen er hermafroditt (tvekjønnet). For
å kunne legge egg kreves allikevel to snegler, som
under paringen, befrukter hverandre.
Brunskogsneglen kan legge opptil 400 egg, i
grupper på 20-30 egg
Eggene legges på skyggefulle fuktige steder under mose og
kvist, i juli og august. Etter en til to uker klekkes så eggene.
De nyklekkede sneglene ser ut som miniatyrer av de voksne
individene. Utviklingstiden til et voksent individ kan variere,
men mellom seks og sju måneder er vanlig. De nye sneglene
er kjønnsmodne etter fire–fem uker.
Når høsten og kulden kommer, vil eldre individer normalt
stryke med. Egg og unge individer overlever på frostfrie
steder nede i jord, under steiner, i hule trestammer,
komposthauger, langs husvegger, ved avløpsrør eller
Hva kan gjøres for å redusere/utrydde bestanden
Det forskes nå på hvordan sneglens utbredelse kan hindres.
Regjeringen har tidligere bevilget penger til et
samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Universitetet i
Bergen for å finne fram til forebyggende og direkte tiltak
mot "mordersneglene". Samarbeidet og bevilgningene
trappes nå opp til også å gjelde Mattilsynet, Norsk
Gartnerforbund og Hageselskapet. Sneglen gjør også skade
innenfor landbruket ettersom den er giftig. I Sverige
spekuleres det i hvorvidt brunskogsnegler i foret kan ha
forårsaket sterilitet hos kyr. Sneglemidler er tilgjengelig i
hagesentrene, men disse midlene tar livet av alle snegler.
Forebyggende tiltak
Brunskogsneglen trives under kvist og stein i skyggefulle og
fuktige steder. Det er derfor viktig å rydde mest mulig i
hager og friområder, slik at vekstforholdene reduseres mest
mulig. At hageeiere legger hageavfallet sitt ute i
friområdene må det bli slutt på.

Det hjelper også om
grunneiere langs veier,
turveier og friarealer
pleier grøftekanter og
grøntstriper langs eiendommen sin og ikke
forutsetter at kommunen
skal rydde opp på
kommunal grunn. Og
selvfølgelig er det viktig at
hageeiere holder sine
egne arealer kortklippet
og holder orden i hekker
og kompostbinger, som er
yndede gjemmesteder for
brunskogsneglen.

Boasnegl eller kjellersnegl.
(Foto: Didier Descouens)

Men ikke drep
Boasneglen,
eller Tigersneglen som
den også kalles. Den er en
naturlig fiende og forsvarer sitt område mot
Brunskogsneglen.
Har du gode råd?
Barna har økonomisk teft
og konkurranseinstinkt.
En velforening ga kr 10,pr snegl som barna samlet
inn under aksjonen. Noen
ble ”rike”. Har din
velforening gode råd, så
send dem til oss. Snart er
det for seint for i år. I juli
og august legger sneglen
til rette for neste
generasjon.
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Slutt på søppeldugnad?

Lag og foreninger
tjener tusener på å
rydde, men….
Alle liker at det er ryddig og pent i nærområdene.
Når vinteren forsvinner dukker det opp mye
søppel. Flere kommune og Statens Vegvesen har
satt ryddejobben ut til frivillige lag og foreninger.
Dette gjelder blant annet langs veiene. Dette kan
det bli slutt på.
Det er imidlertid i år meldt om at kommuner og vegvesenet
mener det er en sikkerhetsrisiko å la foreningsmedlemmer gå
langs veiene å plukke søppel. De setter arbeidet bort til
profesjonelle aktører.
Har dere hatt slike avtaler, bør du sjekke om det blir endringer til
neste år.
Fremdeles vil antakelig dugnadsgjengen kunne ta ryddejobber i
friområder og lignende. I Bergen kan for eksempel lag og
organisasjoner søker om å få plukke i søppel rundt om i bydelene.
Tildeling av område skjer der etter loddtrekning. Laget får 25 000
kr for å plukke søppel en gang i måneden fra 15.4 til 15.10.
Søppelplukking langs veiene anses som farlig arbeid. (Foto:Erik
Sennesvik)

Hjertesukk
fra
sekretariatet
i disse
årsmøtetider:

Endringer?

Ikke glem å gi beskjed
om endringer i styre
og stell i ditt vel. Alle
har nytte av et
oppdatert
medlemsregister.
Velges nytt styre så gi
VFO beskjed om ny
kontakt-person;
Navn, adresse,
telefonnummer og epost adresse.

post.vfo@velforbundet.no
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Ta en titt: www.facebook.com Vellenes Fellesorganisasjon
Nytt for og fra velforeningene – fortløpende!

Innbyggerinnflytelse i Romania

VFO fikk besøk av
frivillige fra Romania
I begynnelsen av april møttes representanter for
frivillige i Romania og VFO i Oslo. De ville vite mer
om hvordan innbyggerinnflytelse og lokalt
velarbeid fungerte i Norge.

Delegasjonen fra Romania, unge og pågående. (Foto: Erik
Sennesvik)

Fra Norge møtte professor
Harald Koht fra Høgskolen
i Oslo/Akershus, Eivind
Bødtker og Erik Sennesvik.
Det ble imidlertid ikke
bare enveisinformasjon.
Vilkårene for lokalt
nærmiljøarbeid og innbyggerinnflytelse er
vesens forskjellig i
Romania fra det vi kjenner
i Norge. VFO følger opp.
Offisiell frivillighet - NGO
Gruppen fra Romania
representerte et såkalt
offisielt NGO-prosjekt med
finansiering av EØS-midler
for å fremme demokrati
og samarbeid i EUlandene.
Non-governmental
organization (NGO)
NGO, ikke-statlig
organisasjon, er en
samlebetegnelse på
frivillige organisasjoner. I
internasjonal sammen-heng
betyr NGO at
organisasjonen(e) har
offisiell status i FN.
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Trivselstiltak i Slottet Vel

Hyblifisering

Velkommen til
”Slottsplassen”!

Stadig flere steder møter
velforeningene
utfordringen:

Slottet vel har sendt oss noen bilder fra friområdet
sitt med det klingende navnet ”Slottsplassen”. Her
er det blitt en hyggelig møteplass for store og for
små.
Selvgjort er velgjort, både når det gjelder møte- og
lekeplassen, og når det gjelder kosematen.
(Foto: Runa Helmeresen)

Omgjøring av
boliger til
næringsvirksomhet?
VFO vil se nærmere på
problemstillingen. Kan
eneboliger brukes som
institusjon eller
næringsvirksomhet uten
tillatelse? Her er en historie
fra Bergen (Bergens
Tidende):
Den siste uken har det
flyttet inn syv leietakere i
Stølegaten 1 i Bergen. Det
skal komme tre til. Det som
var hjemmet til én kvinne,
inneholder nå 11 mindre
rom. Sumo Eiendom har ikke
søkt om bruksendring.
Det er fortsatt en vanlig
enebolig. Den er ikke delt
opp i leiligheter, sier
medeier Åsmund Garfors.
Tyra Vaagland er nabo og
aktiv i Bergen byliv.
Paraplyorganisasjonen
Bergen Byliv, som består av
en rekke velforeninger i
sentrum, krever dagbøter.
- Det er et stort problem at
aktører tar seg til rette fordi
det tilsynelatende ikke får
konsekvenser, sier Tormod
Carlsen i Sydnes og Nøstet
vel.
Han startet tidligere i år
Bergen Byliv sammen med
Trinelise Toska og Tyra
Vaagland, som bor i
Stølegaten.
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Søknad om
kompensasjon for
merverdiavgift for
regnskapsåret 2015
Ønsker vellet å få tilbake momsen som
velforeningen betalte i 2015?
Sett deg inn i «Oppskriften», fyll ut listen
med kostnader dere har hatt og send inn de
nødvendige dokumentene til VFO, så snart
som mulig og innen 1 juli.
Reglene er detaljerte, men enkle å følge.
Pengene kommer i desember!
Også i år vil VFO sette opp en samlet søknad
om MVA-kompensasjon på vegne av de
medlems-vellene som ønsker det. Denne
veiledningen beskriver søknadsprosessen
gjennom VFO. Søknadsprosessen styres av
forskrift om mva-kompensasjon for frivillige
foreninger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Prosessen er omtrent som i fjor, men det er
innført noen avklarende presiseringer i samråd
med Lotteritilsynet. Se egen e-post til alle
velforeninger som er med i VFO og
www.velnett.no
Søknaden sendes til: post.vfo@velforbundet.no
eller til: Vellenes Fellesorganisasjon, postboks
6 Skøyen, 0212 Oslo. For medlemmer som
tidligere var medlem i VELforbundet, sendes
den til VELforbundet/VFO
Myrstadvegen 5
2032 Maura
Et typisk eksempel fra i fjor:
Velforening :

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

X

Driftsutgifter totalt:
145.932
Herav utgifter med MVA
som kan kompenseres
99.852
Mva søknad:
19.971
Omfattet: Containerleie, kontor og datautgifter,
utgifter til lekeplass, jul- og sommerarrangement,
nyhetsbrev
Tildelt beløp:

Vi samler
velforeningene i
Norge

16.409

Dette kommer vel bra med!

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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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, Oslo
Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel
Hasle og Frydenberg vel, Oslo Velforbund
Persaunet velforening, Trondheim
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Slottet vel, Nordre Frogn
Hoffsbyen vel, Oslo

Tiltredende

Jan Bye Iversen

Fra tidligere VELforbundets styre

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

Styret i Vellenes Fellesorganisasjon
ønsker alle

en riktig god sommer

Hilsen fra Flatdal i Telemark. (Foto: Erik Sennesvik)

