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Ansv. Erik Sennesvik

-

Nytt om velarbeid i Norge

Vellenes Fellesorganisasjon
Kompensasjon for
merverdiavgift?

Glemt å
sende
søknad?
Fristen for ordinær
søknadsbehandling for
Vellenes Fellesorganisasjon var 17. mai. Klarte
du ikke dette, har du
muligheter for å komme
med om søknaden sendes
i juni.
Administrasjonen trenger tid
til å behandle søknadene
som kommer inn. Vi legger
stor vekt på at den endelige
søknaden til Lotteritilsynet
følger de regler som er satt
opp for å søke kompensasjon. Denne prosessen tar
noe tid, og vi ønsker derfor
søknadene inn så tidlig som
mulig.

Første styremøte:

Innsats for gode bo- og
oppvekstmiljøer må
verdsettes bedre
Flere saker styret hadde til behandling viser en
snever definisjon av frivillig innsats i Norge. Styret
vil derfor legge vekt på å profilere velarbeidet
bedre og krever tilskudd på linje med andre
fellesorganisasjoner i Norge
Endring i tilskuddsreglene for frivillig arbeid i Norge er stort sett
innrettet slik at de som er stor i når det gjelder tilskudd, blir
større, og de som er små forblir små. Her ligger en hovedoppgave
for VFO. Grunnarbeid i frivilligheten må støttes.
Du kan lese mer om enkeltsaker på de neste siden.

Noen forsinkelser tåler vi
Søknader som var sendt inn
innen fristen ble stort sett
behandlet i mai, men det vil
for enkelte være behov for
ytterligere dokumentasjon.

Ta kontakt
Et det problemer knyttet til
søknaden, så ta kontakt på
post.vfo@velforbundet.no

Ikke alle kunne møte i det første styremøtet, 13. mai. Fra venstre:
Ingvar Hognestad, Geir Sture Iversen, Ruth Våpenstad, Eystein Lie,
Eivind Bødtker (administrasjonsleder) Jan Bye Iversen, Erik
Sennesvik (leder), Søgnhild Østvold (nestleder)
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Lederens hjørne
Innsyn og
medvirkning på
defensiven?
I Norge har vi god plass. Det kunne vært
langt til nærmeste nabo.
Likevel føler mange at nye naboer kommer
tett inn på, de tar utsikten, og solen når
ikke lenger fram til deg.
Vi snakker om fortetting i tettsteder og
byer. Knutepunktutbygging forvandler gode
bomiljøer til bomaskiner.
Mange føler seg overkjørt i planprosessene. Styrkeforholdet mellom
utbyggere og velforeningene er som David
mot Goliat.
Det blir ikke bedre av at plan- og
bygningsloven er forenklet og hindrer
innsyn. Medvirkning i utviklingen av egne
bomiljøer blir ofte en floskel.
Landsmøtet ba derfor om at styret
prioriterer arbeidet for styrket medvirkning
i kommende periode.
Hilsen Erik Sennesvik

Frivillighet Norge:

Hvem fortjener
Frivillighetsprisen
2017?
Alle kan nominere en kandidat som
har gjort en ekstraordinær frivillig
innsats til den nasjonale
Frivillighetsprisen 2017 på
www.frivillighetsprisen.no
Fristen for nominasjon er 1. september.
Norsk Tipping gir 50 000 kroner til et ideelt
formål utpekt av vinneren.
Tildeling skjer 5. desember
Frivillighet Norge lager film om 10 utvalgte
finalister og man kan stemme fram sin
favoritt blant dem i november.
Frivillighetsprisen deles ut på Sentralen i
Oslo på FNs internasjonale dag for
frivillighet den 5. desember.
Utdeling for 23. gang
Hvert år deler Frivillighet Norge
Frivillighetsprisen ut til en person, lokal
forening eller en gruppe som har gjort en
bemerkelsesverdig innsats for samfunnet
rundt seg. Prisen deles i 2017 ut for 23.
gang.

«Årets Nykommer» i
frivilligheten?
Priser er ofte forbeholdt de som har gjort
en ekstraordinær innsats over lang tid.
Dette er flott, men Frivillig.no ønsker også
å løfte frem de nye frivillige. Vi inviterer
derfor frivillige organisasjoner til å
nominere nye frivillige i deres
organisasjoner til "Årets Nykommer"
Årets nykommer i frivilligheten er
Frivillig.no sin utmerkelse som deles ut til
en person som har begynt med frivillighet
etter 1.august 2016.
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Demokratibygging i Romania:

«Dele, lære, feire»
I slutten av mars ble det avholdt
oppsummeringskonferanse i
Bucuresti for frivillige organisasjoner
som har mottatt prosjektstøtte
gjennom EØS-finansiering.
Harald Koht og Ruth Våpenstad
Vellenes Fellesorganisasjon har vært
prosjektpartner i samarbeid med en rumensk
NGO-organisasjon for å hjelpe til med å bygge
opp innbyggerinnflytelse og lokalt demokrati i
Romania. (NGO står for Non- Governmental
Organisation.) På evalueringskonferansen i vår
deltok Ruth Våpenstad og Harald Koht som
representanter for VFO.

Avslutningskonferanse for fondet for
frivillige organisasjoner
Konferansen 30. mars omfattet omkring 150
deltakere, hvorav 50 fra giverlandene Norge og
Island og en rekke mottakerland (Portugal,
Hellas, Slovakia, Polen, Latvia, Litauen). De
rumenske deltakerne kom stort sett fra
organisasjoner som hadde gjennomført
prosjekter med EØS-støtte.

Kontroll nødvendig
Det var noen synspunkter på omstendelige
rapporteringskrav og noe misnøye med at
enkelte norske partnere av den grunn hadde
trukket seg ut av enkelte prosjekter.
Konferansen ble avsluttet med en rekke
sluttappeller, blant annet av den norske
ambassadøren, Tove Bruvik Westberg, som
sterkt oppfordret rumenerne til å satse på
dugnadsarbeid og styrke foreninger med
personlig medlemskap. Det lyder liflig i norske
ører, men møter både historiske og kulturelle
hindringer i Romania.
Møtte SAR – ønsker samarbeide
VFOs samarbeidsparter, SAR, er en
paraplyorganisasjon som arbeider for å styrke
folks muligheter for innsyn og påvirkning på
offentlige beslutninger, og ikke minst bekjempe
utbredt korrupsjon. Ruth Våpenstad og Harald
Koht hadde et eget møte i SARs kontorlokaler
31.mars. Der deltok SARs administrative leder,
Simona Ernu, og to medarbeidere, foruten
Simona Popescu, som var prosjektleder i
perioden 2014-16.
Det er ønske om fortsatt samarbeide.

Dele, lære, feire
Konferansemottoet «Dele, lære, feire» tilsa at
arrangørene vektla suksesser og positive
resultater. Fondul ONG în România har i løpet
av perioden 2009-14 fordelt 330 millioner
kroner til 390 prosjekter innenfor områder som
demokrati, menneskerettigheter, sosiale
ulikheter, kjønns- og minoritetsdiskriminering.
Mange av prosjektene har vært små, men til
gjengjeld gjerne knyttet til lokale problemer og
mottakergrupper.

Norge bidrar mest
Det aller meste av pengene kommer fra norske
myndigheter. Konferansedagen ble innledet
med nokså uformelle «stands» der en kunne
møte representanter for de enkelte NGOprosjektene. Det var stort sett folk som var
stolte over hva de hadde fått til, for eksempel
tiltak for ungdom med Downs syndrom og
bekjempelse av diskriminering av minoritetsgrupper generelt.

Ambassadør Tove Bruvik Westberg med VFOs
delegater Harald Koht og Ruth Våpenstad
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Lotteritilsynet:

Ingen barn i
velforeningene?
Vellenes Fellesorganisasjon har søkt
om driftstilskudd fra Norsk Tippings
overskudd til samfunnsnyttige og
humanitære formål. For å bli
omfattet av denne ordningen må en
betegnes som «lotteriverdig» og
dessuten arbeide for et
samfunnsnyttig formål.

Spillautomater som utgangspunkt
VFO mener fordelingen av betydelige midler
ikke tar utgangspunkt i forskriftens hovedmål,
å støtte samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner, men vektlegger organisasjoner
som på en samfunnsmessig, uheldig måte –
historisk sett - har samlet inn penger til driften
gjennom pengespill og «enarmete banditter».

Uheldig for dagens ordning
Det har også den uheldige virkning at
organisasjoner som på denne måten har fått en
høy omsetning, blir enda større ved hjelp av
midlene som fordeles i tilskuddsordningen.

Beboere eller innbyggere

Lotteritilsynet har ansvaret for behandlingen
av slike saker, og mener at velforeninger og
VFO verken er lotteriverdig eller
samfunnsnyttig.

Vi mener videre at det er uheldig at Lotteri- og
stiftelsestilsynet bruker begrepet «beboeres
nytte» om frivillig arbeid på dette området som
om dette skulle være særegent. At det frivillige
arbeidet også er til medlemmenes nytte, vil
gjelde mange frivillige foreninger, selv om
foreningen ofte ikke har klart å verve alle
beboere som medlemmer, som likevel drar
nytte av foreningens arbeid.

Ikke velforeninger

Medlem og beboere

«Det gis etter fast praksis ikke godkjenning til
velforeninger eller lignende sammenslutninger
der virksomheten i hovedsak ivaretar beboernes egne behov. Det stilles strenge krav til
foreningens sosiale betydning for andre enn
foreningens egne medlemmer dersom det skal
gis tillatelse på dette grunnlag», sier
Lotteritilsynet.

Slik er det også i et stort antall velforeninger
hvor alle har nytte, men ikke alle er medlem.

Innbyggere, beboere, medlemmer
Vellenes Fellesorganisasjon mener imidlertid at
Lotteritilsynet går opp grenser uten å kjenne
godt nok til det frivillige arbeidet. Ettersom
selve regelverket sannsynligvis nå blir endret,
har VFO nøyd seg med å sende en del
kommentarer til Lotteritilsynets svar.

Ingen barn i velforeningene
Tilsynets konklusjon om at VFO har 2.075
medlemmer, hvorav 0 er under 18 år viser i
beste fall manglende vilje til å forstå hva
velforeningene er. Det skulle være unødvendig
å peke på at medlemmene er velforeninger
som igjen dekker boligene med dem som bor
der, det vil si nærmere 1 million mennesker i
ulike aldersgrupper landet rundt.
Tilrettelegging og aktivitet i velforeningene
dekker et mangfold fra kultur, friluftsliv,
trivselstiltak og et demokratisk beslutningssystem på lokalt nivå.

Velarbeid må være støtteberettiget
Lotteritilsynet peker på at «det gjøres unntak
for virksomhet som har sosial betydning av et
visst omfang, eller som er virksomme blant
barn og unge».

Nettopp!
Ja, dette passer jo godt for oppgavene til det
store antall velforeninger i Norge, mener styret
i Vellenes Fellesorganisasjon. Dette blir derfor
grunnlaget for det videre arbeidet.
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Her er Lotteritilsynets barn:

Oppvekstmiljø –
barn og unge i fokus
Vi har sett litt på det mangfold av tiltak og
aktiviteter for barn og barnefamilier som
norsk velforeninger står for.

Mer aktivitet i nærmiljøet for Store
Brevik Vel, Vestbyhagen Velforening
og Hølen og Såner vel
Etter fordeling av nærmiljøtilskuddet for 2016,
fikk følgende tiltak støtte av tilskuddet:
- Store Brevik Vel – skateanlegg kr 24 000,- Vestbyhagen Velforening – rollelekapparat
kr 15 000,- Hølen og Såner Vel –
informasjonstavle/turkart kr 11 000,-

Velforeningen nedlagt:
– Hvem har nå ansvaret for
lekeplassene?
I Helmikhagen på Sandved står tre lekeplasser
til forfall. Velforeningen, som skulle ha
ansvaret, er nedlagt og nå spør beboerne om
hva som vil skje med lekeutstyret. Det er
Sandnesposten som forteller denne sørgelige
historien.

God, gammeldags pinsefeiring
I Nessbakkan holdes pinsetradisjonene i hevd.
God stemning rådet da Nessbakkan vel i
Hommelvik inviterte til pinsefering lørdag
kveld. Pinsefesten er en gammel tradisjon som
holdes i hevd hvert eneste år. På menyen står
god mat og drikke, aktiviteter for barn og
voksne, og selvsagt et sprakende pinsebål.
Et populært samlingspunkt, forteller leder i
Nessbakkan vel, Tony Beck.

Snarøen Vel:
Eier og driver lekeplasser:

Fra VFOs medlemsundersøkelse

Figuren viser at det stort sett er velforeninger
som driver og eier lekeapparater i
nærområdene. Andre eiere kan være
borettslag, sameier eller kommunen. I stor
grad er det også vellene som bekoster
apparatene og sørger for vedlikehold og tilsyn
på lekeplassene. Som kjent er standardkravene
til utstyr og vedlikehold blitt strengere med
årene.

Som vi annonserte på vellets årsmøte,
arbeider vi også med å få til et stupebrett
på Slippen, alternativt en flytebrygge med
et lite stupetårn.
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Landsmøtet 2017:

Fra debatten:

Vellykket samling og kamp
for anerkjennelse

«Sammenslutningen med

Landsmøtet 2017 møttes på vegne av en samlet
velbevegelse i Norge. Blikket ble rettet framover
– anerkjennelse av velforeningenes betydning og
økonomisk støtte på linje med andre frivillige
organisasjoner er hovedoppgavene

utgifter»

Styreleder i Vellenes Fellesorganisasjon åpnet landsmøtet med å
gratulere alle med en vellykket samling av VFO og Velforbundet.
Fra januar 2017 har alle de samme rettigheter og
medlemsfordeler. «Vi kan med styrke si at vi representerer
velforeninger og nærmiljøforeninger i Norge når vi har kontakt
med offentlige myndigheter og andre instanser. Med over 2.000
medlemsforeninger som arbeider for om lag 1 million innbyggere
bør VFO bli en interessant samarbeidspartner for alle som er
opptatt av frivillighet og allmennyttig arbeid», understreket han.

Tæring etter næring
Med «null» i offentlig tilskudd, må aktiviteten i
paraplyorganisasjonen også i 2017 baseres på en stor porsjon
frivillig arbeid. Men økonomien er på trygg grunn, konstaterte
landsmøtet. Ønske om et bedre servicetilbud til
medlemsforeningene, gjør likevel at økonomisk tilskudd på linje
med andre frivillige hovedorganisasjoner, må bli prioritert i
styrearbeidet kommende periode.
Landsmøtet behandlet også styrets strategidokument.

VELforbundet gir oss nye
muligheter, men også nye

«Vellenes juridisk stilling er i
en del sammenhenger uklar.
Dette vil det arbeides med»
«Vellenes rolle i samfunnet og
bevisstheten om deres betydning må tydeliggjøres i alle
sammenhenger»
«Bidra til å gjøre velforeningene mer synlige»
«Vi ser fram til et mer
profesjonelt opplegg for
Vellenes Fellesorganisasjon
med fast kontor»
«Det vil bli gjort fremstøt for å
få etablert konkret prosjektstøtte og driftsstøtte.»
3

«Vi vil stadig søke å bli bedre i
våre tjenester for de enkelte
velforeningene»
3

«Støtte velforeninger i arbeidet
med gode bo- og
42 representanter fra 38 velforeninger hadde møtt fram til landsmøtet i
Oslo 4. mars. (Foto: Erik Sennesvik)

oppvekstmiljøer»
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Landskonferansen
«Kommuner og
velforeninger har
samme mål»

Rådgiver i Kommunenes Sentralforbund – KS – Christian Hellevang

Rådgiver i KS – Christian
Hellevang, var invitert til å
fortelle om kommunenes
frivillighetspolitikk, om
velforeningenes plass og
samarbeide i tiden som
kommer. «Under forberedelsene til foredraget
oppdaget jeg hvor stor likhet
det er mellom kommunenes
mål og velforeningenes
arbeid», sa han blant annet.
Han inviterte til dialog og
videre-utvikling av
samarbeidet.

«Lekeplasser er ok,
men barns engasjement for sitt lokalmiljø er viktig»

Erland Frydenlund, Sidsel Vogt, Christine Holmen om barn og
rettigheter – og lekeplasser

Erland Frydendal fra
«Sertifiseringskomiteen» ga
gruppen god oversikt over
rutiner og krav til dem som
har ansvar for lekeplasser.
Like interessant var det å
høre på Sidsel Vogt fortelle
om sin nye app-ide hvor
målet er å sikre barns
rettigheter og få dem
interessert i sitt nærmiljø.

Hun følte hun kom
til likesinnede
Brit Kandal snakket om
nærmiljøskoler, og følte hun
kom til sine egne!
Det var ikke vanskelig å
vinne gehør for temaet blant
foreninger som har gode
oppvekst- og nærmiljøer
som sin hovedoppgave.
Brit Kandal, Landslaget for nærmiljøskoler
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Kompensasjon til
flere

Administrasjonsleder Eivind Bødtker veileder i mva-kompensasjon

Eivind Bødtker ga en grundig
gjennomgang av ordningen
med kompensasjon for
merverdiavgift. Her kan
mange flere hente tusener
av kroner med en kort
intensiv innsats i mai. VFO
har valgt «dokumentert
modell». Det vil si at hver
enkelt forening får refusjon i
forhold til betalte avgifter.
Udokumentert modell er
enklere, men gir ikke
tilbakeføring i forhold til
avgiftsbelastningen.

Styreweb – enkel
løsning for
velforeningene
Geir Ove Svinø fra Styreweb
orienterte om utviklingsarbeidet som gir bedre
løsninger for velforeningene.
VFO har avtale om
spesialpriser for sine
medlemmer.
Det foreligger nå også en
egen løsning for de
kommunale vel-forbundene.
Geir Ove Svinø fra Styreweb fortalte om utviklingsarbeidet for
organisasjonsløsningen

Leder Erik Sennesvik orienterte om arbeidet med å kartlegge
friluftsområdene i Norge

Friluftsområder og
friluftsliv
Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder er et
viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere,
utvikle og ivareta arealer for
friluftslivet. Metoden vil
kunne bidra til å oppnå det
nasjonale målet om å sikre
befolkningen mulighet til å
drive et variert friluftsliv
både i nærmiljøet og
naturen for øvrig. Sennesvik
understreket hvor viktig det
er at velforeningene deltar
aktivt i denne kartleggingen.
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Noen glimt fra landsmøtet og landskonferansen:

Christine Holmen (i midten) og Eva Reistad (høyre) får velfortjent ros for sitt styrearbeid i en
viktig periode for VFO, etter at de begge hadde takket nei til gjenvalg. Med det forsvant 2
engasjerte og kunnskapsrike styremedlemmer. Leder Erik Sennesvik takker for innsatsen, men
kunne samtidig fortelle at de begge fortsatt vil være aktive på lokalt plan. Runa Helmersen ble
også takket, men var ikke til stede

Organisasjonssekretær Irene Broholt holder styr på delegatene under landsmøtet.
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Geir Ove Svinø fra Styreweb fikk mange spørsmål. Her i samtaler med Kåre Lindemann, Rigmor
Arnkværn og Wenche Ryager som er innstilt på å prøve løsningene.

Det nye styret i Vellenes Fellesorganisasjon.
Øverst: Søgnhild Østvold, Irene Broholt, Eivind Bødtker, Steinar Fjærvoll, Ruth Våpenstad, Geir Sture
Iversen, Jan Bye Iversen.
Under: Erik Sennesvik, Ingvar Hognestad, Karl Jørgen Gurandsrud. Arno Rasmussen var ikke til stede.,
(Fotos fra landsmøtet: Jan morten Kjelstad og Erik Sennesvik)
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Eivind Bødtker takket for seg
Eivind Bødtker tar sikte på at dette var det siste landsmøtet der han møtte
som administrasjonsleder. Skjønt han vil nok ha oppgaver for Vellenes
Fellesorganisasjon ennå en tid. Etter mange år som kunnskapsrik og støttende
«velmenneske» og sentral i Vellenes Fellesorganisasjon, ønsker han nå å
prioritere tiden på en annen måte. Han går av som administrasjonsleder.
Leder Erik Sennesvik overtar dette ansvaret inntil det er etablert kontor og
økonomien tillater nytilsetting.
Han vil nok ikke ligge på latsiden. I egen velforening på Skøyen i Oslo, er nærmiljøarbeid
gjennom Skøyen miljøforum blitt en tilleggsoppgave for velforeningen: Fortetting i byområder
med lav bebyggelse eller eneboliger er en utfordring mange steder i landet. Han var også i
mange år leder for det kommunale samarbeidsorganet for velforeninger i Oslo, Kontaktutvalget
for velforeninger – KUV, som nå er blitt til Oslo Velforbund.

Lang fartstid
Eivind var sentral sammen med Harald Koht og andre i dannelsen av Vellenes
Fellesorganisasjon i 2010. De første periodene var han sekretær i styret, men ble i 2012
engasjert som administrasjonsleder. Arbeidet hans gjennom disse årene har vært helt
avgjørende for den positive utviklingen for Vellenes Fellesorganisasjon.
Takket under avslutningsmiddagen
Det var ikke bare leder Erik Sennesvik – men mange flere som følte behov for noen velvalgte
ord til Eivind under avslutningsmiddagen.

Eivind Bødtker med ansvar for nok et landsmøte. (Foto: Jan Morten Kjelstad)
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Endring av byggesaksforskriften:

Forslag om forenkling av
saksbehandlingsregler når
bygg er skadet etter brann,
naturskade eller ulykke
Langdryg og byråkratisk behandling av byggesaker
når bygninger er ødelagt av brann, har irritert
mange. Dette gjelder også kulturminner som ikke
har vært holdt i hevd. Enklere saksbehandlingsregler må imidlertid ikke gå på bekostning av
nærmiljøets informasjonsbehov og synspunkter
Dette mener Vellenes Fellesorganisasjon i sin uttalelse til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forenkling i Planog bygningsloven har fram til nå stort sett gjort det enklere for
utbyggere. Nærmiljøene har fått tilsvarende mindre mulighet til
å gjøre sitt syn gjeldende.

Bakgrunn
Departementet har satt i gang et lovarbeid med sikte på å
forenkle og tydeliggjøre kapittel 31 i plan- og bygningsloven om
tiltak på eksisterende byggverk. Et viktig mål er å redusere
uforutsigbarhet og forskjellsbehandling i byggesaksbehandlingen,

og på den måten sikre mer
effektive saksbehandlingsog byggeprosesser. Men
forenklingene reduserer
nærmiljøets medvirkning og
kunnskap om hva som skjer
videre. VFO mener det må
være mulig å forenkle uten å
forringe!

Dette foreslås
For det første foreslås en
forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er
skadet etter brann,
naturskade, ulykke mv. De
viser til at uforutsigbar og
ulik byggesaksbehandling
medfører unødige
kostnader, både for bolig- og
bygningseiere som er
rammet av den akutte
hendelsen og samfunnet for
øvrig.

Bevaringsverdige bygg
Høringsforslaget foreslår å
fjerne kommunens mulighet
til å gi pålegg etter en
skjønnsmessig vurdering, slik
at det kun kan gis pålegg til
eier av bygg som er gitt
bevaringsstatus i plan. Dette
betyr at kommunene må
være flinkere til å definere i
planene sine hva som er
bevaringsverdige bygg. Det
vil ikke være mulig å foreta
en skjønnsmessig vurdering
fra kommunens side.

Bruksendring
For det tredje foreslår
høringen endringer i
byggesaksforskriften når det
gjelder begrepet bruksendring presiseres til å
omfatte både varig og
tidsbestemt bruksendring

Styrets uttalelse
Mange har reagert på at det tar lang tid før branntomter blir ryddet. Nå
foreslår Regjeringen tiltak som forenkler saksbehandlingen i slike saker.
Men det er selvsagt avhengig av at eier ønsker å gjennomføre en slik
opprydding. (Foto: Erik Sennesvik)

Styret i VFO behandler
endelig uttalelse i sitt møte
9. juni. Du vil finne den på
velnett.no.
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Nærmiljø og et sterkt sivilsamfunn:

Friluftsliv:

«Sammen om et sterkt
sivilt samfunn i Europa»

Vil dere være
med på
Friluftslivets
uke 2017?

Vellenes Fellesorganisasjon har ønsket å bidra til
utvikling av lokalsamfunnet i de nye europeiske
landene. Vi har erfaring å bidra med, men vi har
også mye å lære. VFO er invitert til en konferanse
om nettopp dette nå i juni.
Det er Utenriksdepartementet som har invitert organisasjoner,
institusjoner og andre interesserte til konferansen «Sammen om
et sterkt sivilt samfunn i Europa».
Et sterkt sivilt samfunn er avgjørende for et levedyktig demokrati.
Frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle i å skape
engasjement, delta i politikkutvikling og øke bevisstheten rundt
viktige spørsmål i samfunnet, står det i invitasjonen fra
Departementet.

EØS midler til demokratibygging
Gjennom EØS-midlene bidrar Norge, Island og Liechtenstein til å
styrke sivilt samfunn i Europa. Støtten gis gjennom egne NGOprogrammer i de 15 mottakerlandene.

Erfaringer
Vellenes Fellesorganisasjon er representert ved Ruth Våpenstad
og Harald Koht som vil fortelle om våre erfaringer når det gjelder
europeisk demokratibygging.

Styremedlem Ruth Våpenstad. (Foto: Erik Sennesvik)

Friluftslivets uke er i 2017
fra 2. – 10. september.
Uka starter offisielt med
Friluftslivets dag 2.
september
www.friluftslivetsuke.no
GODE GRUNNER TIL Å VÆRE
MED
• Du og ditt lokallag er
med på å sette friluftsliv
på agendaen over hele
Norge
• Din organisasjon blir
synlig og får nye
medlemmer
• Dere gjøre noe positivt
for lokalmiljøet og vil
glede mange
• Dere blir kjent med
politikere og andre
viktige beslutningstakere
• Dere får gratis
markedsføring/drahjelp
fra kampanjen
Friluftslivets uke
Forslag til type aktiviteter
Velforeningen kan gjøre
akkurat hva dere ønsker i
Friluftslivets uke 2.-10.
september – det viktigste er
at det handler om
friluftsliv/være ute, at det er
gøy og åpent for alle. Det er
kun fantasien som setter
grenser. Arrangementene
kan være store eller små,
være faste eller nye, og de
kan kalles hva dere vil (Komdeg-ut dagen, Aktivitetsdag,
Friluftslivets dag eller noe
helt annet).
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Veltradisjoner langs E10:

Flagg på 17. mai?
Tradisjonen tro hadde Borg/Liland
Velforening hengt opp flagg på
lyktestolpene i deres velområde langs
Europavei 10 i Lofoten.
Dette er noe som har blitt gjort siden først på
2000-tallet, og det er 80 flagg som skal opp.
Det deles inn i to roder, som foreningens
medlemmer sørger for å henge opp. Dette er
en flott tradisjon som blir satt pris på i
nærområdet, og for de veifarende på denne
dagen.
Disse flaggene brukes også når det er
konfirmasjon i bygda.

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
Flaggene er på plass (Foto: Geir Sture Iversen)

Ny samarbeidsavtale
i Bærum
Bærum kommune og Bærum Velforbund er på
vegne av velforeningene i kommunen blitt
enige om en ny samarbeidsavtale.
Samarbeidet mellom velforeningene og
kommunen ble formelt innstiftet gjennom
gjensidige avtaler i 1979. Les mer på
www.baerumvelforbund.no

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

15

Båter i hagen:

Båtopplag i hagen?

Hjertesukk
fra sekretariatet
i disse årsmøtetider:

Nå er vel båtene i hagene på sjøen,
men vi har sjekket litt på saken
etter flere henvendelser
Det er jo ikke alle naboer som synes det er like
greit når naboen kommer med båthengeren og
plasserer båten noen meter fra naboens
grillplass. Men er det ulovlig?

Endringer?

Reglene er slik:
Følgende bestemmelser gjelder etter Plan og
bygningsloven.
§ 4-2.Unntak for plassering av særskilt bygning,
konstruksjon eller anlegg
Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller
tillatelse:
a) Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på
eller i direkte tilknytning til bygge- eller
anleggstomt hvor arbeid pågår
b) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt
på bebygd bolig- og fritidseiendom
c) Campingvogn på campingplass.

Husk 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
e-post adresse.

Plan- og bygningsloven § 30-5 gjelder
tilsvarende for disse tiltakene.
Denne lyder:
§ 30-5.Midlertidige bygninger, konstruksjoner
eller anlegg
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg, jf. § 20-1 første ledd bokstav j, må ikke
plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel
eller friluftsliv, eller på annen måte fører til
vesentlig ulempe for omgivelsene.
Så her ligger en mulighet dersom plasseringen
er for provoserende.
En sjenerende plassering av slike innretninger,
kan for øvrig anmeldes som sak etter
naboloven. Den vil da være et privatrettslig
skritt.

post.vfo@velforbundet.no

Kontingent 2017

Husk innbetaling av
kontingent for 2017
Kontingentkrav er sendt ut. Dersom våre
registreringer ikke er oppdatert, kan kravet
havne på feil adresse. Vennligst følg opp
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2017 – 2018
Verv

Navn

Fra

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Erik Sennesvik
Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Søgnhild Østvold
Nesodden Velforbund
Jan Bye Iversen
Fåberg Vestfjell Hytteforening
Geir Sture Iversen
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Eystein Lie
Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel
Ruth Våpenstad
Persaunet velforening, Trondheim
Steinar Fjærvoll
Asker Velforbund
Karl Jørgen Gurandsrud - Båstad og Omegn Vel, Asker
Ingvar Hognestad
Eid Vel, Askim
Arno Rasmussen
Kambo Vel, Moss

Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 995 499 886
Administrasjonsleder Eivind Bødtker, 480 90 686
Organisasjonssekretær Irene Broholt, 920 89 055
post.vfo@velforbundet.no / www.velnett.no
www.facebook.com - Vellenes Fellesorganisasjon
Bank konto: 9235 32 79140

Styret ønsker alle en riktig god sommer

