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1. Godkjenning av representanter, innkalling, saksliste og dagsorden 

 

Godkjenning av representanter til landsmøtet 2018 ved kontroll av sekretær 

Innkalling er gjort kjent i VELposten desember 2017 og 7. desember på Velnett 

  

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner representantene til landsmøtet 2018. Innkalling, 

saksliste og dagsorden godkjennes. 

 

2. Valg av ordstyrer, møtesekretær og referent. Godkjenning av forretningsorden 

 

Forslag til forretningsorden      
 

Møteledelse 

Landsmøtet ledes av den valgte møteledelse 
 

Protokoll 

Protokollen føres av den valgte referent. Forslag og vedtak føres i protokollen med antall 

avgitte stemmer for og imot. 
 

Taletid 

For forslagstillere settes taletiden til 4 minutter for første gang, 2 minutter andre gang og 

ett minutt tredje gang. For andre innlegg 2 minutter første gang, ett minutt andre og tredje 

gang. Replikk kun én gang. Det gis anledning til svarreplikk fra taler. 

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. 

Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere når alle 

forslag er fremsatt. 

 
• Innlegg markeres med nummerplate i ro. 

• Replikk markeres med å vri nummerplate. 

• Forretningsorden markeres med nummerplate og håndsopprekning. 

 

Forslag 

Endringsforslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med 

foreningen og representantens navn. 

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye endringsforslag ikke settes fram etter at 

strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker 

som står på saklisten. 
 

Vedtak 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med unntak av vedtekts-

endringer som krever to tredjedels flertall. Skriftlig avstemning gjennomføres når det 

foreligger forslag på flere enn kandidater enn det kan velges til et av organisasjonens 
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organer. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i forbindelse med behandling av 

regnskap og beretning. 

 

Observatører 

Det gis anledning til å møte som observatør. Landsmøtet avgjør om observatørene skal ha 

talerett. 
 

Forslag til vedtak: Harald Koht velges til ordstyrer, Irene Broholt velges som møtesekretær og 

Annette Henriksen velges som referent.  Forretningsorden vedtas. 

 

3. Protokoll fra landsmøtet 2017 

 

Protokoll fra landsmøtet 2017 er underskrevet av protokollunderskrivere Wenche Ryager 

og Eystein Lie samt referent Eivind Bødtker.  Protokollen er tilgjengelig på Velnett.no 
 

Forslag til vedtak: Protokollen tas til etterretning 

 

4. Valg av landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 

 

Forslag til vedtak:  xxxx og xxxx 

 

5. Styrets beretning 2017-2018 

 

Målsetning:  

Vellenes Fellesorganisasjon er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre 

nærområdeforeninger og deres fellesorganer på kommune- og fylkesnivå. 

Vellenes Fellesorganisasjon har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i 

by- og bygde områder. 
 

Styrets medlemmer 

Etter valgene på landsmøtet 4. mars 2017 består styret av følgende: 

 
 

Verv Navn Fra 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund 

Nestleder Søgnhild Østvold Nesodden Velforbund 

Styremedlem Jan Bye Iversen Fåberg Vestfjell Hytteforening 

Styremedlem Geir Sture Iversen Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy 

Styremedlem Eystein Lie Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel 

Styremedlem Ruth Våpenstad Persaunet Velforening, Trondheim 

Varamedlem Steinar Fjærvoll Heggedal Vel 

Varamedlem Karl Jørgen Gurandsrud - Båstad og Omegn Vel, Asker 

Varamedlem Ingvar Hognestad Eid Vel, Askim  

Varamedlem   Arno Rasmussen Kambo Vel, Moss 
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Styret konstituerte seg slik: Nestleder: Søgnhild Østvold.   Kasserer: Steinar Fjærvoll 

 

Styrets arbeid 

  Styrets arbeid i perioden har i stor grad konsentrert seg om oppbygging av en 

kompetansesterk paraplyorganisasjon etter at VFO og Velforbundet ble en samlet 

organisasjon.  I tillegg til løpende saker, ble arbeidet konsentrert om å etablere VFO med 

et fast sekretariat i Oslo.  Dette ble i september etablert i Øvre Slottsgate 2b i 

kontorfellesskap med Kulturvernforbundet.  Et stort antall frivillige foreninger er 

lokalisert her, inkludert Frivillig Norge. Høsten 2017 ble det ansatt 

organisasjonssekretær i vikariat for langtidssykemeldt medarbeider.  Samlet sett gir dette 

en god betjening av medlemmene.  Stillingsressursen er økt fra 60% til 80%. 

 

  Etablering av fast sekretariat har vært en hovedoppgave og har også medført 

gjennomgåing av systemer, ressurser og arbeidsfordeling, og dermed også styrets 

funksjon. 

 

Styret gjennomførte 25. og 26. august sitt årlige styreseminar med blant annet følgende 

temaer: 

• Velarbeid er godt folkehelsearbeid 

• Medlemsengasjement og representativitet i VFO som paraplyorganisasjon 

• VFO og den kommende frivillighetsmeldingen 

• VFO`s internasjonale engasjement 

• Synliggjøring og profil for VFO 

• Vedtektenes utforming og innhold 

• Styreweb som organisasjonssystem 

  Løsning for kompensasjon av merverdiavgift har vært inngående drøftet med 

utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 

• Kompleksitet i gjeldende regler for dokumentert modell 

• Løsninger som kan øke antall søkere blant velforeningene 

• Rutiner og sikkerhet i behandlingen av søknadene 

  I perioden har det internasjonale engasjementet vært fulgt opp gjennom 

erfaringskonferanse for vårt engasjement i Romania, overtakelse av ordførervervet i 

«Hela Norden ska Leva».  Ruth Våpenstad har et særlig ansvar for internasjonalt arbeid 

utenfor Norden. Professor emeritus ved OsloMet – storbyuniversitetet, Harald Koht er 

internasjonal rådgiver for styret og arbeidere etter oppdrag. 

   

  Arbeidet med Regjeringens frivillighetsmelding har vært viet mye oppmerksomhet.  

Meldingen vil gi viktige føringer i frivillighetspolitikken i mange år.  Dette har derfor 

vært prioritert. 

 

  Det har vært arbeidet med samarbeid med Helsedepartementet/Helsedirektoratet i 

forhold til velforeningenes arbeid og folkehelse.  Det har også vært arbeidet med 

oppgaver knyttet til integrering gjennom kontakt med Inkluderings og mangfolds- 

direktoratet. 
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  Formålet er å etablere et samarbeid om viktige oppgaver for samfunnet som 

velforeningene kan bidra til å løse som gir mulighet for drifts- og/eller prosjektstøtte. 

 

  Styret har fulgt opp ny lov om personopplysninger. 

 

    

 

Styremøter  

Styret har avholdt 6 ordinære styremøter inkludert styreseminar og 4 

administrasjonsmøter.  I tillegg kommer møter i forbindelse med tilsettingsprosessen.  

Møtene har vært avholdt i Oslo 

Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig for den enkelte. 

 

Økonomi 

 2014 2015 2016 2017 

Driftsinntekt 702.683 775.604 978.282 1.949.419 

Resultat 234.682 63.675 2.446  36.124 

Egenkapital pr 31.12 422.220 485.896 488.342 524.466 

 

Aktiviteter 

 

Medlemssituasjonen  

 

Kategori Pr 10. 

februar 

2015 

Pr 8. 

februar 

2016 

Pr 

1.februar 

2017 

Pr 1.februar 

2018 

Enkeltmedlemmer 536 646 1080 1180 

Gjennom lokale velforbund 114 109 126 155 

Gjennom kommuner VFO 64 210 135 777 

Gjennom kommuner 

VELforbundet 

  685 - 

Totalt 714 965 2026 2112 

Totalt antall medlemmer i 

velforeningene 

62.025 72054 Ca.141.000 Ca. 144.000 

 

 

Kollektive forsikringer  

Alle medlemmer er dekket av en kollektiv forsikringsavtale med Gjensidige. 

Forsikringsdekningen gjelder ansvarsforsikring, forsikring for ulykker under 

dugnadsarbeid, styreansvar og yrkesskader.  Fra 1.1.2017 gjelder de samme 

forsikringsdekningene for alle medlemmer i Vellenes Fellesorganisasjon.  VFO har vært i 

dialog med Gjensidige for å forbedre forsikringstilbudet.  I øyeblikket er det ikke 

kommet tilbakemeldinger fra Gjensidige. 

Moms-kompensasjon 

 215 velforeninger var med på vår samlesøknad om mva-kompensasjon til Lotteritilsynet 

og fikk utbetalt kr. 3.006.431,-. Beløpet er langt mindre enn vi søkte om fordi 

Lotteritilsynet av prinsipp ikke godtok vellenes utgifter til veivedlikehold og lys. I tillegg 
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ble det en reduksjon for alle på 27,2 % (mot 23,7 % i fjor) siden Staten heller ikke i år 

hadde satt av nok midler til kompensasjonsordningen.  

Landsmøtet 4. mars 2017 

 - Landsmøtet samlet 43 representanter og deltakere og ble gjennomført på vanlig måte.  

Velposten 

Vellenes Fellesorganisasjon har utgitt tre utgaver av Velposten. Ansvarlig redaktør er 

Erik Sennesvik. Velposten sendes elektronisk og legges ut på velnett.no. Den sendes i 

vanlig post til velforeninger uten epostadresser. 

Velnett  

Aktuelt stoff legges ut fortløpende og har vært prioritert i perioden. Webredaktør er 

Annette Henriksen, organisasjonssekretær. Velforeningenes bruk av den tidligere 

portalen er synkende 

Facebook 

Vellenes Fellesorganisasjons side på Facebook brukes i økende grad for kommunikasjon 

med medlemsforeningene. Annette Henriksen/Erik Sennesvik er ansvarlig for siden. 

Medlemsservice 

-   StyreWeb, det nye systemet for medlems-registrering, datalagring, regnskap og nettside 

for velforeninger er tatt i fullt bruk sentralt og har vist seg meget nyttig 

- Sekretariatet har daglig og økende antall henvendelser fra velforeninger.  Det store 

antallet henvendelser gjelder endring i foreningsopplysninger.  Spørsmål om velarbeid 

generelt utgjør også en stor andel. Noen henvendelser gjelder foreningsjuridiske 

spørsmål og andre juridiske spørsmål, hvorav noen blir saker for vår juridiske 

samarbeidspartner, Kluge Advokatfirma DA. Avtalen med Kluge er under reforhandling. 

Vi oppnår 20 % rabatt på salærene. 

Lekeplasser  

Samarbeidet med Norsk lekeplassforum fortsetter, men Norsk Lekeplassforum er gått 

inn i organisasjonen Bad, Park og Idrett. Ny avtale er opprettet. 

Høringer 

  Vellenes Fellesorganisasjon har avgitt høringsuttalelse om: 

  - Forslag til endrete forskrifter for Grasrotandel 

  - Forslag til endrete forskrifter for merverdikompensasjon  

  - Forslag til endrete forskrifter for plan- og bygningsloven  

  - Flere innspill til Frivillighetsmeldingen 2018 

  - Innspill til Frivillighet Norge 

  - Innspill trafikksikkerhet 

Samarbeid med andre organisasjoner 

Styret her deltatt i møter og konferanser som har gitt verdifulle kontakter og kompetanse, 

bl.a. gjennom:  

Frivillighet Norge og de tre nettverkene for: Forskning, Økonomiske 

randbetingelser og Statens forhold til frivilligheten. Spesielt Toppleder-

konferansen og medlemsmøter i Frivillighet Norge er interessante 

- Trygg Trafikk.  

- ”Hela Norden ska leva”, et samarbeid mellom nærmiljøorganisasjoner i Norden.  

- «Ren Marina» som arbeider for miljøriktige avfalls-løsninger på marinaer (i dvale) 

- Hold Norge Rent 

- Kulturvernforbundet 

- Kommunenes Sentralforbund 

 

Oslo 31.12.2017/10.2.2018 
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Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets beretning for 2017 

 

 

6. Årsregnskap med revisjonsberetning 2017 

 

 

Beretning for Vellenes Fellesorganisasjon for 2017 

avgitt i h.t. Regnskapsloven 

 

1. Virksomhetens art 

 

Vellenes Fellesorganisasjon er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i 

Norge.  Vellenes fellesorganisasjon (VFO) er et landsomfattende forbund av velforeninger 

og andre. Organisasjonen har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av 

lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Vellenes fellesorganisasjon tar opp som 

medlemmer alle velforeninger og deres fellesorganer. Foreninger som arbeider med de 

samme oppgaver som velforeninger, kan opptas som medlemmer. Foreninger som har rent 

forretningsmessige formål, kan ikke opptas som med-lemmer. 

 

2. Fortsatt drift 

 

Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold, mener styret det er gode 

forutsetninger for fortsatt drift.  Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskap 

 

3. Arbeidsmiljø og likestilling 

 

Vellenes Fellesorganisasjon har ved slutten av året 2 tilsatte, samlet stillingsomfang 80%.  

En person er langtidssykemeldt 80%.  Det er tilsatt vikar i 60% stilling.  Begge er kvinner.   

 

4. Ytre miljø 

 

Vellenes Fellesorganisasjon utfører ikke aktiviteter som kan innebære miljøskade.  

Organisasjonens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig 

karakter. 

 

Organisasjonen bruker i utstrakt grad elektronisk kommunikasjon 

 

5. Redegjørelse for årsregnskapet 
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Inntektene består i hovedsak av kontingentinntekter fra medlemmer.  I 2017 var 

kontingentinntekten kr 1.825.533,-, mens samlet inntekt var 1.949.419.     

 

Det var budsjettert med et underskudd på kr 167.000,-.  Inntektene har imidlertid blitt 

høyere enn budsjettert samtidig som kostnadene er lavere enn antatt, slik at årets resultat 

ble et overskudd på kr 36.124,- 

 

Vellenes Fellesorganisasjon frie egenkapital utgjorde kr 524.466,-. 

 

6. Styret  

 

Det er utbetalt kr 40.000,- i godtgjørelse for styrearbeid i Vellenes Fellesorganisasjon.  

Styret består av 6 medlemmer, 2 kvinner og 4 menn. 

Styret har 4 varamedlemmer, 0 kvinner og 4 menn 

 

7. Redegjørelse for organisasjonens utsikter 

 

Medlemstallet i Vellenes Fellesorganisasjon har økt jevnt også denne perioden.  Økningen 

har vært 152 innmeldinger i 2017.  Dette er bruttoøkning og svarer til 7,6%.  Nettoøkning er 

4,2%. 

 

Det er fremdeles en del oppryddingsarbeid etter sammenslåingen mellom VFO og 

VELforbundet, men omfanget er sterkt redusert ved utgangen av 2017.  

 

Styret mener at informasjonen gitt i denne årsberetning gir et riktig bilde av utviklingen og 

resultatet i Vellenes Fellesorganisasjon i perioden. 

 

 

Oslo, 31. desember 2017/3. februar 2018 

 

 

 

 

Årsregnskap for Vellenes Fellesorganisasjon for 2017 

 

Årsregnskap for 2017 legges fram for godkjenning.  Kjente transitoriske poster pr 31. 

desember 2017 (påløpte, ikke betalte utgifter går fram av note 5). er tatt hensyn til ved 

årsoppgjøret. 

 

Resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet følger som vedlegg. Underskrevet 

regnskap legges fram i landsmøtet.  Revisjonsberetning ettersendes. 

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet for 2017 
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7. Årsbudsjett 2018 

 

Budsjettet gir uttrykk for prioriterte arbeids- og utviklingsområder og innarbeiding av de 

økonomiske og personalmessige konsekvensene dette får. 

 

Styret prioriterer tiltak som styrker Vellenes Fellesorganisasjon som en landsomfattende 

paraplyorganisasjon av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan 

på kommunenivå.  

 

Budsjettet legger til grunn en økning på 5% i kontingenten, og 5% økning i antall 

medlemmer jevnt over året.  Økning i antall medlemmer kan skje ved reelt nyinnmeldte 

medlemsforeninger og ved at vi får på plass dem som i dag ligger med restanser. 

 

Prisstigningen siden siste kontingentjustering er imidlertid på 7%.  Realinntekten vil med 

andre ord gå noe ned.  På den andre siden er medlemstallet betydelig økt som følge av den 

organisasjonsmessige sammenslåingen. 

 

I forslaget er det lagt inn en klar styrking på følgende områder: 

 
1. Personalkostnader – Økt stillingsressurs 

Det er lagt inn en samlet personalkostnad svarende til mellom 125 og 130%.  Det 

forutsettes å ny-tilsette fast stilling i om lag 40%, som også tillegges 40% vikariat på 

grunn av langtidsfravær.   

 
2. Kontorhold – Mulighet for utvidelse sein i 2018 

Dersom det ikke oppstår noe uforutsett, gir rammen mulighet for økt kontorareal 

ved slutten av året.  Dette må vurderes av styret høsten 2018 ut fra behov og 

økonomi. 

 
3. Reiser – HNSL – Møte Island 

I lys av at VFO nå vil ha ansvaret for forberedelser og gjennomføring av møter, må 

det påregnes ekstra reisekostnader.   

 
4. Landsmøtet 2018 – Reiserefusjon og deltakelse 

Kostnadsøkningen skyldes i det vesentlige bedre økonomisk dekning for deltakere.  

Styret ønsker å prioritere dette for å få en bredere deltakelse. 

 
5. Medlemsverving og markedsføring – Verving og markedsundersøkelse, ny profil 
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Administrative tjenester er vesentlig redusert.  Dette bør ses i sammenheng med punkt 1. 

Det er ikke lagt inn prosjektinntekter o.l., jfr. de søknader og henvendelser som er gjort. 

 

Hovedtall 

I budsjettoppstillingen utgjør om lag 15% av de samlete kostnadene aktiviteter som styret 

bestemmer størrelsen på gjennom løpende vedtak i gjennom året.  Det er imidlertid slik at 

dette i det vesentlige knytter seg til landsmøtet, som er en beslutning som allerede er tatt. 

Budsjettert underskudd utgjør ca. ¼ av akkumulert overskudd gjennom 7 år. Det er derfor 

ikke noen dramatisk situasjon i forhold til videre drift.  

 

Styret vil vurdere ressursbruken til høsten i lys av inntektsutvikling og kostnader i 

vårhalvåret. 

 

 
 

Driftsinntektene er sammensatt slik: 

 

 
 

Utfordringer 
 

Interne utfordringer i 2018 
1. Utnytte de mulighetene fast kontorplass gir til å gjøre VFO mer synlig 

2. Utnytte den ressurs og kompetanse som ligger i fast bemanning av sekretariatet 

3. Etablere sekretariatsledelse 

4. Tiltak som kan gi økt medlemstilfredshet 

5. Tiltak som kan gi økt medlemstilgang 

6. Gjennomgang av foreningskriterier som gir en rasjonell forståelse av frivillig velarbeid og av 

interessearbeid, jfr. høringsdokumenter fra Kulturdepartementet 

7. Overtakelse av sekretariatsfunksjonen for «Hela Norden ska leva» 

 

 

Hovedposter  Budsjett 2017 Regnsk. 2017 Budsjett 2018
Sum driftsinntekter 1 715 000          1 933 000         2 150 000          

Sum kostnader 1 882 000-          1 896 876-         2 330 000-          

Resultat 167 000-             36 124              180 000-             

Driftsinntekter Budsjett 2017 Regnsk. 2017 Budsjett 2018
Kontingent direktemedlemmer 1 000 000          1 128 797         1 268 000          

Kontingent lokale velforbund 150 000             199 546            218 000                    

Kontingent direkte medlemmer 25% 49 497              53 000                      

Kontingent kommuner 450 000             447 693            470 000             

Mva-kompensasjon 45 000               62 253              70 000               

Mva-administrasjon 30 000               27 270              35 000               

Gjensidige bonus/utbytte 30 000               34 363              36 000               

Sum driftsinntekter 1 705 000          1 949 419         2 150 000          
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Eksterne utfordringer i 2018 
1. Opparbeide bedre kontakt med relevante offentlige myndigheter, politikere, forskningsmiljøer og 

samarbeidspartnere 

2. Fortsatt arbeide for å styrke velforeningenes påvirkning og medvirkning i kommunal sammenheng 

3. Økt innsats og kreativitet for å styrke VFO`s økonomi på kort og lang sikt  

4. Økt innsats for å definere velarbeid som frivillig arbeid i en frivillig forening 

Oversikten over er ikke ment å være noen samlet oversikt over arbeidsoppgavene som må 

gjøres eller oppgavene VFO skal arbeide med i 2018. Disse vil i tillegg komme som en 

funksjon av utfordringene som er nevnt over og delvis løpende oppgaver som forutsettes 

fulgt opp på profesjonell måte. 

 

 

 
 

Hovedposter  Budsjett 2017 Regnsk. 2017 Budsjett 2018
Faste kostnader

Personalkostnader 610 000             447 398            800 000             

Gjensidige, kollektiv forsikring 420 000             464 200            500 000             

IT-drift, Dataoppdrag AS 40 000               120 366            70 000               

Sum faste kostnader 1 070 000          1 031 964         1 370 000          

Variable aktivitetskostnader

Styrewebb   60 000               44 200              70 000               

Styremøter, styreseminar 100 000             116 739            115 000             

Trykksaker, porto 15 000               21 871              15 000               

Administrative tjenester 160 000             140 000            100 000             

Kontorhold 100 000             28 917              130 000             

Øvrig IT-drift -                     -                    -                     

Revisjon VFO 25 000               22 000              23 000               

Kontingenter 20 000               18 254              21 000               

Juridisk bistand 25 000               4 813                20 000               

Revisjon mva-komp. 25 000               22 625              26 000               

Reiseutg. eskl. styremøter 30 000               5 596                35 000               

Ansvar mva-komp. -                     229 857            -                     

Sum variable aktivitetskostnader 560 000             654 872            555 000             
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Styret legger til grunn at den variable kontingentdelen på kr 8 går opp til kr 9, mens den 

faste ligger som den er. Styret har analysert en mulig økning også for den faste delen av 

kontingenten med kr 25 for å unngå underskudd i budsjettet.  Akkumulert overskudd gjør 

at styret mener budsjettforslaget er forsvarlig.  Videre styrking av organisasjonen må 

imidlertid skje ved økt medlemstall om ytterligere økning i kontingenten skal unngås. 

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte budsjettet for 2018 

    

 

8. Valg  

 

Innstilling fra valgkomiteen på: 

• Leder for 1 år 

• Styremedlemmer for 2 år 

• Varamedlemmer til styret for 1 år 

• Revisor for 1 år 

Se eget dokument som ettersendes elle omdeles i møtet 

 

Innstilling fra styret 

• Valgkomité med leder og 2 medlemmer for 1 år 

Se eget dokument som ettersendes elle omdeles i møtet 

 

Vedtak:………. 

 

9. Strategidokument for Vellenes Fellesorganisasjon 2018-2020 

 

Styret har gjort noen mindre, men prinsipielle endringer i den overordnete formuleringen. 

Kostnader etter styrevedtak

Landsmøtekostnader 100 000             98 528              150 000             

Eksterne fagkonferanser, delt. 5 000                 6 800                6 000                 

Medlemsverving og markedsføring 55 000               16 939              85 000               

Medlemsundersøkelser -                     -                    -                     

Nyhetsoppdatering Meltwater 35 000               47 773              50 000               

Styrehonorar 42 000               40 000              42 000               

Til styrets disposisjon, uforutsett 15 000               -                    72 000               

Sum kostnader etter styrevedtak 252 000             210 040            405 000             

Sum kostnader 1 882 000          1 896 876         2 330 000          

Resultat 167 000-             36 124              180 000-             



  

Landsmøtet i VFO 3. mars 2018 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

FelleFellesorganisasjon  
 

   

«Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende paraplyorganisasjon for velforeninger og 

andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke 

frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge.» 

  

Medlemsforeningene er frittstående foreninger med egne vedtekter men med 

fellesinteresser som på landsplan ivaretas av Vellenes Fellesorganisasjon.  En 

sammenslutning av organisasjoner med felles interesse kalles paraplyorganisasjon. 

 

Perioden «lokalbefolkningen i by og landdistrikter» er endret til «lokalbefolkningen i 

Norge».  Dette understreker at VFO er en landsomfattende organisasjon. 

 
Under «prioriterte oppgaver» er det lagt inn at organisasjonen skal arbeide for å «påvirke 

rammebetingelser for velforeninger gjennom å tale velforeningenes sak overfor myndigheter, 

samarbeidspartnere, og andre f.eks. gjennom kontaktarbeid, lobbyarbeid og høringer»   

 

Vellenes Fellesorganisasjon 
Strategidokument 2018– 2020 

 

Vellenes Fellesorganisasjon skal være en landsomfattende paraplyorganisasjon for velforeninger og 

andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig 

initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og 

andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent 

forretningsmessig formål. 
 

Vellenes Fellesorganisasjon skal: 

 

- gjøre velforeningene gode gjennom 
 

• informasjon og kommunikasjon 

• opplæringstilbud 

• servicetiltak og medlemsfordeler 

• tilrettelegge for samarbeid på kommunalt plan 

 

- med en aktiv organisasjon som bygger på 
 

• bred oppslutning og god medlemsrekruttering 

• medlemsstyring og demokratisk oppbygging 

• dialog og erfaringsutveksling 

• målrettet virksomhet 

• tilgjengelig sekretariatsfunksjon 

• nettverk og dialogforum for og blant medlemmene 

• eksterne nettverk og hjelpefunksjoner på spesielle områder 
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- og følgende hovedarbeidsområder 
  

• bistand og service overfor den enkelte velforening 

• medvirke til gode rammevilkår for velarbeid lokalt og på kommunenivå 

• være premissleverandør overfor sentrale myndigheter 

• kunnskap om lover, regler og ordninger som påvirker medlemmenes arbeid 

• øke anseelsen for frivillig arbeid 

 

- og følgende prioriterte arbeidsoppgaver 
 

• veiledning og informasjon om organisering og drift av velforeninger 

• styrke velforeningene i det løpende arbeidet 

• medvirke til utvikling av kommunalt samarbeid mellom velforeninger 

• påvirke rammebetingelser for velforeninger gjennom å tale velforeningenes sak overfor 

myndigheter, samarbeidspartnere, og andre f.eks. gjennom kontaktarbeid, lobbyarbeid og 

høringer   

• medvirke til dataløsninger som forenkler velarbeidet 

• utarbeiding av kursopplegg og opplæringsmoduler 

• videreutvikle et godt kollektivt forsikringstilbud 

• legge til rette for mva-kompensasjon for medlemsforeningene  

• styrke avtalen om juridisk hjelp 

• tilby rådgivning om nærmiljøanlegg og lekeplasser  

• bidra til internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling 

 

Vedtak: Landsmøtet slutter seg til strategidokument for Vellenes Fellesorganisasjon 
 

 

10. Beregningsmodell for merverdiavgiftskompensasjon 2018 

 
Det vises til orientering som blir gitt under landskonferansen. Det kan søkes om kompensasjon av 

merverdiavgift for kostnader knyttet til den frivillige virksomheten i velforeningene.  Kompensasjon 

kan gis etter en dokumentert modell, der kompensasjon skjer med utgangspunkt i reelt betalt 

merverdiavgift.  Alternativt kan det benyttes en forenklet modell som tar utgangspunkt i 

velforeningens driftskostnader med fradrag av kostnader som ikke gir grunnlag for kompensasjon.   

 

Vellenes Fellesorganisasjon har gjort beregning for et utvalg av 16 medlemsforeninger.  Overgang 

til forenklet modell, vil for de aller fleste føre til vesentlig mindre tilbakebetalt merverdiavgift. 

 

Etter nøye vurderinger av ulemper og fordeler med de 2 modellene, har styret kommet til at 

medlemmene ikke er tjent med å skifte til forenklet modell, og gjorde i sitt styremøte 3. februar 

følgende enstemmige vedtak om  fortsatt å benytte dokumentert modell  

  

Vedtak: Styret går inn for at VFO fortsatt skal benytte dokumentert modell 

 



  

Landsmøtet i VFO 3. mars 2018 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

FelleFellesorganisasjon  
 

Veiledningen bør gjennomgås med tanke på forenkling og oversiktlighet.  Målet er å få flere av våre 

medlemmer til å søke kompensasjon. Informasjon og forklaring med eksempler vil bli gjort på 

landskonferansen. Landsmøte blir invitert til å ta stilling til forslaget. 

 

Vedtak: Landsmøtet tar styrets vedtak til etterretning om fortsatt å benytte dokumentert modell og 

er enig i at det må arbeides for forenklete men sikre rutiner for søknadsprosessen.   

 

 

11. Saker fra medlemsforeningene 

 
Det er ikke innmeldt saker fra medlemsforeningene til landsmøtet. 

 

12. Forslag til oppnevning av vedtektsutvalg 

 

Styret har behandlet spørsmål om justering og/eller endring av vedtektene, men vil ikke 

legge fram noe forslag om dette for landsmøtet i 2018.  

 

Bakgrunnen for styrets arbeid har vært oversendelsesvedtak i landsmøtet 2017 etter forslag 

fra Rolf A. Hauge: 

 
• Når organisasjonen nå har blitt en så stor organisasjon etter at VFO og Velforbundet har gått 

sammen foreslås at det settes ned en organisasjonskomite (f.eks. 3 medlemmer) for å gå 

igjennom dagens vedtekter. Dette arbeidet, med evt. forslag til endringer legges fram på 

årsmøtet 2018 

• Blant de forslag som bør vurderes er opprettelse av en kontrollkomite, eller om man kan klare 

seg med en tillitsvalgt revisor. 

I tilknytning til behandlingen av strategiplanen ble de innleverte forslagene referert og 

oversendt styret uten at landsmøtet tok realitetsstandpunkt til de enkelte punktene. 

 

Styret gjorde i august følgende vedtak: 
• Styret vil foreslå overfor landsmøtet at det settes ned en vedtekts-gruppe som legger fram 

forslag til nye eller endrete vedtekter innen utgangen av 2018. 

• Styret legger ved årsmøtet 2018 fram mindre endringer som anses nødvending.  Disse 

behandles i neste styremøte. 

• Styret går ikke inn for at det opprettes kontrollkomite  

 

Bakgrunn 

Vellenes Fellesorganisasjon ble stiftet med midlertidige vedtekter 23. mars 2010.  Det ble 

gjort noen mindre endringer på første ordinære landsmøte 20. november 2010. 

Disse vedtektene representerte en minimumsløsning for en demokratisk 

medlemsorganisasjon.  Landsmøtene i november 2010 og mars 2012 har imidlertid gjort 

vedtak som supplerer disse vedtektene.  Gjeldende vedtekter er fra mars 2013. 
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Både erfaringene gjennom årene fra 2010, og at VFO ble vesentlig større gjennom 

sammenslutningen med tidligere VELforbundet, gjør det riktig med en gjennomgang nå 

med tanke på eventuelle endringsforslag til landsmøtet 2019 

Endringene omfattet i 2013 følgende hovedpunkter: 

 
• Formål 
• Landsmøtets oppgaver 
• Ekstraordinært landsmøte 
• Organisasjonens plikter  

 

Det ble også lagt inn egne §§ for fusjon og oppløsning. 

 

Vedtektene utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom Vellenes Fellesorganisasjon og 

medlemmene. De forteller hvilke rettigheter og plikter medlemmene har.  Tilsvarende for 

VFO som organisasjon. Ved brudd på vedtektene, kan en sak føres for det vanlige 

rettsapparatet.  

 

Vedtekter bør derfor ikke være unødvendig detaljerte.  Dette vil kunne skape mye 

byråkratiske løsninger som gir styret mindre frihet i veivalg når det gjelder å nå 

organisasjonens mål og innfri medlemmenes forventninger. Det vil også kunne hindre 

landsmøtets rett til å bestemme prioriteringer og løsninger.  Detaljeringsbehov må også ses 

i sammenheng med landsmøteperiodens lengde, som nå er 1 år, og dermed mulighet for 

landsmøtet å påvirke den løpende utviklingen i stor grad. 

 

Vi har med jevne mellomrom drøftet hvordan medlemmene kan engasjeres i det løpende 

arbeidet.  VELforbundet hadde her formuleringer i vedtektene som ga mulighet for 

oppretting av seksjoner.  Disse kunne på gitte betingelser få plass i styret med samme 

rettigheter som valgte styremedlemmer. Dette er en komplisert styrings- og arbeidsmodell, 

som også krever stort engasjement og vilje til å avsette innsats og tid for dem som skal gå 

inn i arbeidet. 

 

En alternativ modell vil være å øke antall medlemmer i styret. I begge tilfeller blir 

hovedoppgaven å rekruttere representanter til et økt antall verv.  Rekruttering er 

imidlertid ikke en enkel oppgave, og det kan lett bli mange «Tordenskiolds soldater». 

Også når det gjelder administrasjonens funksjon og myndighet, var det klare forskjeller 

mellom de 2 forbundenes vedtekts formuleringer. 

 

Spesielt om kontrollkomite  

Ingen av organisasjonene hadde/har vedtektsbestemt kontrollorgan (kontrollkomite/ 

protokollkomite).  Under landsmøtet 2017, ble det reist spørsmål om ikke en 

landsomfattende organisasjon som VFO, burde ha et slikt organ, jfr. det refererte forslaget. 

I en artikkel i MAGMA sier Stein-Ragnar Noreng. som er statsautorisert revisor fra NHH: 



  

Landsmøtet i VFO 3. mars 2018 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

FelleFellesorganisasjon  
 

«Kontrollkomiteen er et organ som særlig benyttes innenfor finansbransjen. Det er også 

flere landbruksorganisasjoner og frivillige organisasjoner som benytter seg av 

kontrollkomiteer. For øvrig er dette organet ikke særlig mye brukt i norsk næringsliv.» 

Det kan med andre ord være grunn til å reflektere mer over hvilken funksjon en 

kontrollkomite skal ha. 

   

Flere organisasjoner har ikke et slikt organ.  Samtidig er det en utvikling der det i tillegg til 

ekstern revisjon, velges en intern revisjon (en eller flere tillitsvalgte) med mer utvidete 

oppgaver enn ekstern revisor.  Internrevisjonen kan langt på vei dekke tradisjonelle 

oppgaver for en kontrollkomite. Når kontrollkomiteen likevel er hyppig brukt i 

interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner, skyldes det etter alt å dømme det 

spesielle eierskapet i slike organisasjoner, at dette er «medlemmenes organisasjon». 

 

Men det er viktig å legge til grunn at en kontrollkomite er tillitsvalgte for landsmøtet, og 

rapporterer til dette organet i forhold til det mandat landsmøtet har gitt. Styrets 

selvstendige ansvar og myndighet består slik som beskrevet i vedtektene. Og styret sitter 

med ansvaret overfor landsmøtet og medlemmene.  Kontrollkomiteen skal ikke korrigere 

styrets arbeid, men styret kan på grunnlag av kontrollkomiteens merknader begrunne sine 

vedtak og eventuelt korrigere innretningen i det videre arbeidet. 

 

Styrets behandling av dette spørsmålet konkluderte med at Vellenes Fellesorganisasjon 

med landsmøte hvert år gjør det mulig for medlemmene å korrigere kursen i det politiske 

arbeidet og påvirke det politiske arbeidet gjennom valg av styremedlemmer.   

Det ble også pekt på at egne organer som skal kontrollere styrets arbeid også utgjør en 

prioritering av administrative ressurser som er uheldig slik situasjonen nå er. 

 

Styret mener at det bør settes av rimelig tid til gjennomgang av vedtektene og at en 

innstilling om justeringer og endringer bør legges fram til høring i organisasjonen før 

landsmøtet fatter vedtak.  På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag overfor 

landsmøtet 2018 til videre arbeid med saken: 

 

Innstilling til landsmøtet:  

Styret vil foreslå at landsmøtet oppnevner et vedtekts-utvalg som får i mandat å gjennomgå 

dagens vedtekter.  Utvalget skal foreta en helhetlig vurdering av organisasjonens vedtekter i lys 

av at organisasjonen er blitt betydelig større.  Formålet er å: 

 

• Styrke organisasjonens evne til å nå sine mål 

• Styrke organisasjonens som en medlemsstyrt og demokratisk, frivillig 

organisasjon 

• Sikre organisasjonen som en partinøytral og uavhengig interesseorganisasjon for 

velarbeid og nærmiljøarbeid 

• Styrke medlemsforeningenes medvirkning i organisasjonen 
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• Sikre klare regler for ansvar og myndighet i organisasjonen 

• Vurdere behovet for egne kontrollordninger i landsmøteperioden 

• Bidra til at organisasjonens ressurser utnyttes optimalt 

• Vurdere nærmere reglene representasjon til landsmøtet 

 

Utvalget står for øvrig fritt til å fremme de forslag til vedtektsendringer som de mener er 

nødvendig for å gi et bedre vedtektsmessig grunnlag for organisasjonens arbeid.  

  

Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 1. desember 2018. Utvalgets innstilling sendes på 

organisasjonsmessig høring og legges deretter fram for landsmøtet 2019. 

 

Styret vil foreslå sammensetning av vedtekts-utvalget for Landsmøtet 

     

Vedtak: Som innstilling fra styret 

 

13. Uttalelser fra landsmøtet 

 

. 


