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Narvestad (Robert Stoltenberg) kommer på 
VFOs Landskonferanse 19. mars. (Foto med 
tillatelse) 
 

 
 

Landskonferanse 
og landsmøte 19. 
mars 
Roy Narvestad har meldt 
seg på Landskonferansen 
- nå er det din tur! 
Kjendisen fra «Borettslaget» skal dele ut 
prisen til «Årets Vel 2021». 
 

Vi møtes på Scandic Solli Hotell i Oslo. 
Påmelding innen 8. mars.  Dette er stedet 
for å høre litt om det som skjer rundt om i 
Vel-Norge.  
 

Les mer og meld deg på 
 
https://www.velnett.no/landskonferanse-
2022/ 
 

Se side 3 
 
 
 

 Årsmøte i 
velforeningen snart? 
I disse tider ringer folk om årsmøtet i 
velforeningen. Det er ikke bare den 
praktiske gjennomføringen.  Det gjelder 
også innkalling og forarbeide, tilgang til 
medlemslister.  Og hva når møtet er over? 
Se side 6, 7 og 8

https://www.velnett.no/landskonferanse-2022/
https://www.velnett.no/landskonferanse-2022/
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Lederens hjørne: 
  

Demokrati 
byggenes 
nedenfra 
 

og rives ned ovenfra.   
 
Enkeltmennesker, foreninger og 
organisasjoner skaper meningsbryting og 
ønske om deltakelse og påvirkning av 
samfunnsutviklingen.  Det handler om å bli 
hørt og om respekt for andre og andres 
meninger. 
 
Det handler også om sannferdighet.  
 
Dette er fremmedord for vår store nabo i øst  
 
De færreste av dem som lever i dag, har 
opplevd krig og ønske om å herske over andre 
land i vår verdensdel.   
 
Vårt bidrag må være å vise at åpne 
demokratier der sivilsamfunnet har en viktig 
plass, fungerer for enkeltmennesker og for 
samfunnet som helhet. 
 
Det er i en slik sammenheng velbevegelsen 
fungerer best.  Det er da vi bidrar til 
lokaldemokratisk utvikling. 
 
Vel møtt til Landsmøte 19. mars.  
 
 
 
 
Hilsen Erik Sennesvik 
 

 
 

Covid-regler for 
arrangementer 
Kulturdepartementet gir oss 
veiledning.  For velbevegelsen vil 
dette gjelde årsmøter, medlems-
møter og arrangementer: 
«Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig 
forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves 
fra 12. februar kl. 10.00.  Det er fra samme 
tidspunkt ingen særlige krav til arrangører 
knyttet til størrelse på arrangement/ 
sammenkomster eller krav til å legge til rette 
for avstand. Det anbefales normal drift i 
henhold til smittevern-anbefalinger til 
befolkningen. Det gjelder imidlertid fortsatt 
krav til smittevern etter forskrift om 
miljørettet helsevern, som gjelder for alle 
virksomheter, og som peker på at 
virksomheten skal planlegges, drives og 
avvikles slik at smittsomme sykdommer 
forebygges.» 
 

Koronastøtteordningen for 
frivillige organisasjoner blir 
forlenget 
Vi gleder oss over at samfunnet begynner å 
åpne opp og at velforeningen kan begynne 
med mer normal drift. For mange vil det være 
tøft med oppstart, men vi er derfor ekstra 
glade for at støtteordningen for frivillige 
foreninger forlenges.  Dersom myndighets-
pålagte restriksjoner, råd og anbefalinger 
knyttet til covid-19 legger begrensninger på 
gjennomføring av aktiviteter og 
arrangementer, kan organisasjonene søke om 
å få dekket en andel av sine merkostnader og 
mindreinntekter. Det kan mottas støtte for 
både nedskalerte og avlyste aktiviteter og 
arrangementer. Dekningsgraden for avlyste 
arrangementer og aktiviteter heves til 70%.  
Søknadsfristen er 20. april for arrangementer 
og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 
2022. Ordningen forvaltes av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet Tilskuddsordning til frivillige 
lag og organisasjoner som følge av covid -19 - 
Lottstift

 

https://lottstift.no/for-frivilligheten/tilskuddsordning-til-frivillige-lag-og-organisasjoner/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/tilskuddsordning-til-frivillige-lag-og-organisasjoner/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/tilskuddsordning-til-frivillige-lag-og-organisasjoner/
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Landskonferanse og landsmøte 19. mars 

Narvestad har 
meldt seg på 
Landskonferansen, 
nå er det din tur 
Robert Stoltenberg er mannen bak vår favorittkarakter 
Roy Narvestad fra den kjente serien Borettslaget. 
Narvestad er driftsleder i Tertitten Borettslag. Han har 
møtt på litt av hvert av utfordringer og gleder som skjer i 
en velforening. Under Landskonferansen skal han fortelle 
om noen av sine erfaringer og dele ut prisen til Årets Vel.  
 
Tekst: Ingeborg Bastiansen 
 

 

På Landskonferansen vil vi 

fokusere på de gode 

historiene. Hvordan klarer 

velforeninger å skape store 

arrangementer, frivillig 

initiativ og et godt samar-

beid i kommunen? Vi vil få 

innblikk i hvordan vel-

bevegelsen ser ut, innspill 

fra kommuner som har klart 

å få til et godt samarbeid 

med velforeninger og 

velforeninger som selv har 

klart å skape et bedre 

lokalsamfunn. Vi vil også 

høre om hvilke utfordringer 

og fallgruver man kan møte 

på. 

Landskonferansen er åpen 

for alle og i år er det mulig å 

delta fysisk på Scandic 

Hotell Solli eller digitalt. 

Påmeldingsfristen er 

08.03.22,  

men de fysiske plassene 

fylles raskt så meld deg på 

nå. 

Landsmøtet  

Under Landsmøtet har du 

mulighet til å påvirke hvilke 

prioriteringer Vellenes 

Fellesorganisasjon skal ha 

det kommende året. Hver 

forening med mindre enn 

100 husstander som med-

lemmer kan sende to 

delegater. Foreninger med 

flere enn 100 husstander 

kan i tillegg sende én 

delegat for hver påbegynte 

100 husstand. 

Les mer og meld deg på  

https://www.velnett.no/lan

dskonferanse-2022/ 

https://www.velnett.no/landskonferanse-2022/
https://www.velnett.no/landskonferanse-2022/
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30 km/t i 
boligsonene må 
overholdes 
Velforeningene får titt og ofte 
henvendelser fra beboerne: De mener det 
kjøres for fort på veiene som er merket 
som boligsoner og 30 km/t som 
fartsgrense. Tid for å skjerpe oss?    
 
Det er imidlertid vanskelig å få politiet til å gjennomføre farts-
kontroller.  Dessuten, de fleste som kjører for fort bor i området, 
sier politiet, som prioriterer skoleveier.  En påminnelse i 
postkassen eller på epost til beboerne kan hjelpe.  
Undersøkelser viser at fartsovertredelsen i boligområder ofte er 
ubevisst.  
 

 
 

Endring av fartsgrense? 
Reglene for fastsetting av fartsgrenser er kompliserte for ulike 
typer veier, sier Statens vegvesen: 
 

50 og 80 når ikke annet er bestemt 
For bestemt vegstrekning eller sone kan det treffes vedtak om 
lavere fartsgrense enn det som følger av de generelle reglene. 
Slikt vedtak treffes for riksveg, fylkesveg og privat veg av Statens 
vegvesen og for kommunal veg av kommunen selv. Dersom en 

sone også omfatter annen 
veg enn kommunal veg, 
treffes vedtaket av Statens 
vegvesen. 
 

Politimyndighet 
Men det er politiet som har 
myndighet til å kontrollere 
og eventuelt bøtelegge. 
Det er verd å merke seg at 
reglene for godkjenning av 
lavere fartsgrense i 
boligveier som er private 
krever offentlig god-
kjenning. Det må søkes! 
Det er Statens vegvesen 
som behandler slike 
søknader. Ofte vil det 
gjennom reguleringsplan 
eller ferdigstilling av et 
boligområde bli fastsatt 

fartsgrenser. 
 

Endring krever søknad 
Fastsetting av fartsgrenser 
gjelder også i private veier. 
Ønsker beboerne lavere 
fartsgrense, må man sende 
søknad til vegvesenet. 

 
Tettbygd strøk 
Statens vegvesen kan treffe 
vedtak om et område skal 
anses som tettbygd strøk. 
Dette kan være aktuelt når 
trafikkmengden øker 
gjennom eksisterende 
boligområde, eller når det 
kommer nye boliger.  Før 
Statens vegvesen treffer 
slikt vedtak, skal politiet og 
kommunen få uttale seg. 
Omfatter området bare 
kommunale veger, treffes 
slikt vedtak av kommunen 
etter at Statens vegvesen og 
politiet har fått uttale seg.
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Fartstavler 
demper 
hastigheten 
Flere kommuner kjøper fartstavler til 
utsetting på kommunale veier. Sjekk 
egen kommune. 
– Fartstavler hjelper faktisk på bilister som tråkker for hardt 
på gassen, sier Knut Førsund, som er leder i Vollen Vel i en 
kommentar til Asker og Bærum Budstikke. 

– Tavlene har en oppdragende effekt, det har vi sett etter at 
vi omsider fikk erstattet tavlen som var ute av drift i nesten 
et år. Den nye er mer nøyaktig, mindre, penere og smartere 
og bilistene slapper av på gassen når de ser hvor fort de 
virkelig kjører, sier han. 

 

(Foto: ES) 

– Tavlene gjør bilistene 
mer oppmerksomme på 
den reelle farten, men 
hvorfor de virker vet vi 
ikke. Vår erfaring er at 
tavlene har omtrent 
samme effekt som 
fotobokser, selv om de 
ikke innebærer noen 
trussel om bøter og 
inndragning av førerkort, 
sier seksjonsleder Marit 
Skibakk i Statens vegvesen 
region øst til avisa. 

Det koster 

Prisen på tavlene varierer, 
men ser ut til å ligge 
mellom kr 50.000,- og 
100.000,-, med andre ord 
ikke innenfor økonomien 
til en vanlig velforening.  
Du må også regne med 
innsats for å sette opp og 
ta med den mobile 
løsningen. 

For velforeninger som er 
naboer til hverandre, 
kunne en likevel tenke seg 
felles innkjøp av måler og 
at en «arbeidsgjeng» 
kunne sørge for flytting 
rundt om i områdene.  Et 
godt råd er likevel: 
«Fartsgrensen er ikke 
alltid anbefalt fart – kjør 
etter forholdene» 

Må søke 

Det må søkes om å sette 
opp fartsmålere så sant 
det ikke er privat veg. Er 
det kommunal vei søker 
man kommunen, ellers er 
det vegvesenet som 
godkjenner. 
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Årsmøte snart – noen tips 

Endelig mulighet for å se 
hverandre med en kaffekopp i 
handa og ta en prat!  
Men ikke alle som møter fram er like blide.  Misnøye med innkalling, 
med dokumenter og med styrets arbeid er gjengangere i 
henvendelser som kommer til Vellenes Fellesorganisasjon. Vi har 
laget en liten huskeliste for årsmøtet i en velforening.  
 

For mange medlemsforeninger er det 2 år 
siden sist det ble avholdt fysisk årsmøte eller 
generalforsamling. Slik koronareglene er nå, er 
det imidlertid ingen restriksjoner når det 
gjelder årsmøter.  
Men, de generelle rådene gjelder fremdeles:  
- Holde avstand, vaske hender og holde seg 
hjemme ved symptomer, er viktig for å bidra til 
å redusere faren for smitte i lokalene som 
brukes. 
 

 
 

Oj! - 3 uker til møtet! 
 

I mars kan det gå «en kule varmt» med 
medlems- og årsmøter.  Har du ansvaret, så 
husk å lese vedtektene på forhånd.  Mange har 
3 ukers frist når det gjelder innkalling, ofte 
også for saksdokumenter.  Skulle styret mangle 
saksdokument, er nødløsningen å beskrive 
sakene som skal tas opp i innkallingen og angi 
at utfyllende opplysninger ettersendes eller gis 
i møtet.  
 

Regnskap og revisjon 
 

Regnskapet bør være klart og utsendes 
sammen med innkallingen.  Ikke alle klarer å få 
revidert regnskapet innen utsendingsfristen. 
Ettersending eller utlevering av 
revisorerklæring på møtet kan bli løsningen, 
men husk at revisjonsberetningen er et 
årsmøtedokument som alle medlemmer har 
krav på. 
 

Det er ikke krav til offentlig godkjent revisor i 
velforeninger eller grendelag.  Et regnskaps-
kyndig medlem kan påta seg vervet. Unntaket 
er foreninger som driver forretningsmessig 
virksomhet i tillegg. 
 

 
 
Hvem kan møte? 
 

Vedtektene angir ofte hvem som har 
stemmerett, men de kan også angi at andre 
kan delta som observatører.  Er dette uklart, er 
det årsmøtet selv som tar stilling til hvem som 
kan delta ut over representanter. Sørg for å få 
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en oversikt over hvem som har møtt.  Ofte skal 
årsmøtet godkjenne disse som representanter. 
 

Møteledelse og referent 
 

Årsmøtet velger møteleder og referent, men 
vedtektene vil ofte angi foreningens leder som 
ordstyrer dersom det ikke gjøres annet vedtak. 
Protokollunderskrivere velges før behandlingen 
starter. 
 

Møtereferat eller vedtaksprotokoll 
 
Her vil tradisjonene være forskjellig.  Man bør 
unngå å referere navngitte personer, men 
heller angi tema det kom fram merknader på. 
Det viktigste er å få fram retningslinjer for 
arbeid i det nye styret.  Husk vedtak i hver 
enkelt sak. 
 

 
 

Konflikt eller uenighet 
 
Det er medlemmenes møte!  Det er lov å være 
uenig, men fellesskapet trenger enighet.  
Det kan oppstå uenighet mellom styret og 
representanter eller mellom representanter. 
Dette stiller krav til møteledelse og styret.   
Finnes det et kompromiss? Om ikke bør det 
stemmes over konkrete motforslag for å 
komme videre i møtet. Repeterende kritikk fra 
et mindretall, kan være ødeleggende for møtet 
og velforeningen. 
 

Sameiespørsmål eller velforening? 
 
En del velforeninger er samtidig sameie når det 
gjelder felles eiendom, boligveier og 
lekeområder.  Det er viktig å huske at spørsmål 
knyttet til slike saker avgjøres etter 
sameieloven med flertallsbeslutninger Lov om 

sameige [sameigelova] - Lovdata.   For private 
veier gjelder Lov om vegar (veglova) - Lovdata.  

 

Vanlige veloppgaver 
 

For tradisjonelle veloppgaver som faller 
utenfor denne lovreguleringen er det 
konsensus som gjelder med mindre vedtektene 
fastslår noe annet gjennom årsmøtets 
myndighet. 
 

 
 

Valg 
 

Forsøk å få god spredning i området når det 
gjelder kandidater.  Det blir ofte uenighet om 
tiltak som bare rammer deler av området.  En 
god sammensetning kan gi omforente 
løsninger og hindre kritikk i neste årsmøte.   
Valgkomiteen bør dessuten ha i bakhodet at 
styret bør bestå av 

• medlemmer med ulik «fartstid» i vellet 

• kjønnsfordeling 

• ulik kultur  

• ulike boligtyper (der dette er aktuelt) 
 

 
 

Hva skjedde og hvem ble valgt? 
 

Kort tid mellom møtet og ferdigstilt referat er 
en fordel.  Men noe tid vil det gå, referatet 
eller protokoll skal underskrives av deltakere 
på møtet som ble valgt til protokoll-
underskrivere. 
 
Referatet går ut til alle medlemmer, også dem 
som ikke deltok på møtet.  Disse må også ha 
tilgang til øvrige årsmøtedokumenter  
   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23#KAPITTEL_9
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Utlevering av 
medlemslister? 
 
Reglene for beskyttelse av personopplysninger er blitt strengere.  Kan 
medlemslistene gjøres tilgjengelig ut over det som er administrativt 
nødvendig? Spørsmålet er særlig aktuelt for velforeninger som har ulike typer 
medlemskap eller der avstemmingsregler innebærer ulik stemmevekting.  I en 
velforening som er et sameie, er det viktig å vite hvem man er sameier med. 
Generelt gjelder at medlemslister ikke skal gjøres tilgjengelig i åpne media og 
at utdeling i egen forening skal ha en særskilt begrunnelse.     
  

Foreninger faller inn under personvernlovens 
bestemmelser om «Berettiget interesse».  
Medlemmet har jo meldt seg inn i foreningen 
og forutsettes å ha lest vedtekter. 
 

Behandling er nødvendig 
 
Det er viktig å skille mellom «behandling» av 
medlemsopplysninger, som er nødvendig for å 
vite hvem som er medlem og hvem som har 
betalt kontingent, og «utlevering/publisering» 
av medlemslister. 
 

Utlevering eller publisering 
 
Kluge Advokatkontor gjør følgende vurdering 
på bakgrunn av loven og formålet med denne: 
-  Generelt antar vi det må være en relativt grei 
adgang til å dele personopplysninger innenfor 
en velforening, så lenge det er en god grunn 
for det. I en velforening vil mange kjenne eller 
kjenne til hverandre fra før, slik at det ofte er 
tale om informasjon som medlemmene 
allerede har. Velforeninger vil være 
mangfoldige, og det må tas hensyn til 
særegenheter ut fra om foreningen har noen 
titalls eller flere hundre medlemmer. Desto 
større velforeningen er, desto mer forsiktige 
bør foreningen være med å dele 
informasjonen. 
 
 

Har medlemmer ulik stemmevekt eller er delt i 
grupper ut fra velinteresser, taler dette for å 
kunne dele informasjon om medlemskap. I et 
sameie og andre foreninger med obligatorisk 
medlemskap vil det ofte være uproblematisk å 
legge fram medlemslisten.  Poenget er at styret 
må gi en begrunnelse for om dette er 
nødvendig.  Årsmøtet kan overprøve styrets 
beslutning, men blir da selv ansvarlig for 
eventuell oppfølging fra Datatilsynet. 
 

Publisering på nettsider eller årbok 
 
Dette vil være brudd på lov om person-
opplysninger Lov om behandling av 

personopplysninger (personopplysningsloven) - 

Lovdata 

 

 
«En forening må følge 
personopplysningsloven 
dersom den behandler 
personopplysninger om sine 
medlemmer.» 
 
(Datatilsynet) 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
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Hva reguleres av 
personopplysningsloven? 
 
- Personopplysninger er all informasjon som 
kan knyttes til en bestemt fysisk person, f.eks. 
navn og adresse. Det er ingen tvil om at data 
tilknyttet en person i forbindelse med 
medlemslister vil utgjøre personopplysninger. 
Behandling av personopplysninger er regulert i 
EUs personvernforordning som er gjort til 
norsk lov gjennom personopplysningsloven. 
Med «behandling» som reguleres av GDPR 
siktes det til befatning med person-
opplysninger som skjer i automatisert form 
eller som skal inngå i et register, slik at også 
bruk og lagring av medlemslister 
utvilsomt er underlagt kravene i loven. 
 

Kjøreregler 
 
Kluge anbefaler disse kjørereglene: 
 
• Gi informasjon om at opplysninger om 

medlemmer kan bli sendt ut. Vi anbefaler 
at det gjøres i en enkel person-
vernerklæring som forklarer hva 
informasjonen skal brukes til før 
innsamling. 

• Gi medlemmer mulighet til å reservere seg 
mot at kontaktinformasjon deles, slik at 
det ikke deles dersom det er gode grunner 
mot det. 

• Tenk alltid over om det er en god grunn til 
å dele informasjonen: Har vi en legitim 
grunn? Eller gjøres det av gammel vane 
eller på en ugjennomtenkt måte? Hva er 
motargumentene for å dele slike 
opplysninger? Hvilke person-opplysninger 
bør deles? Holder det med navn og 
adresse? Eller er det navn og telefon-
nummer som er viktig i den aktuelle 
situasjonen? 

• I samsvar med prinsippene om å minimere 
databruk og ha slettefrister, anbefaler vi at  
informasjon som er formidlet, f.eks. på ark 
i et årsmøte, makuleres etter bruken. 

• Det vil normalt være styret som 
bestemmer hva slags rettslig grunnlag for 
behandling som skal brukes for 

personopplysninger. 
Årsmøtet/generalforsamlingen kan 
normalt overprøve denne beslutningen,  
men det anbefales å avstå fra det. 
Vedtektene kan imidlertid ha 
bestemmelser som gjelder hvem som skal 
følge opp personopplysnings-ansvaret, og i 
så fall må vedtektenes organisering følges. 

• Dersom det foreligger en adgang til å 
behandle personopplysninger i medhold av 
«berettigede interesser», er det likevel 
ingen plikt til å utlevere person-
opplysningene til personer i foreningen. 

 
 

 
EKSEMPEL PÅ 
PERONVERNERKLÆRING: 
 
Personvernerklæring fra NN Vel 

Personopplysningsloven gir regler for 

behandling av personopplysninger, og vi 

ønsker i den forbindelse å informere 

medlemmene om at vi har lagret 

kontaktopplysninger som følger 

eiendommene. Disse inneholder kun de 

opplysninger som du selv har oppgitt 

ved innmelding, og/eller hentes fra 

offentlige registre knyttet til 

eiendommen. 

Informasjonen som sendes fra oss vil 

kun gjelde relevant informasjon for deg 

som medlem, og du vil ikke motta tilbud 

om andre tjenester eller lignende. Vi har 

ikke registrert epostadresser. 

Du kan når som helst be om at vi fjerner 

deg fra registeret. Merk at for at vi skal 

kunne gi nødvendig informasjon og 

service har vi behov for at vellet har 

registrert hver enkelt bolig i velområdet. 
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Medvirkning og 
god steds-
utvikling 
Landsmøtet vedtok i 2021 innspill til 
endringer i Plan og bygningsloven. I 
dag kan private utbyggere utvikle 
sine egne forslag til utbygging av 
egne eiendommer, før kommunen 
har vedtatt hvilke premisser som 
skal gjelde. 
Valgår og politikernes fokus på stridstemaer i 
politikken foran stortingsvalget førte til at det i 
perioden ikke ble fremmet noe konkret forslag 
til lovendringer fra vår side.   

Arbeidsgruppe 
Vellenes Fellesorganisasjon har nå satt ned en 
arbeidsgruppe som skal gjennomgå vårt forslag 
til lovendring med mål om å fremme dette 
overfor Kommunaldepartementet og 
Stortinget. 
Medlemmer i gruppen er Ola Raftevold (leder) 
og Ole Johan Jensen fra styret og Carl Wilhelm 
Tyren og Audun Engh. 

Departementet klar over utfordringen? 
I forslag til endringer i plan- og bygningsloven, 
understreker Departementet at forslaget åpner 
for at hensynssonen for et område skal kunne 

forplikte kommunen til å legge til rette for 
aktivt samarbeid med innbyggere, grunneiere 
og utbyggere ved områdeutvikling og åpne for 
at kommunen kan gi retningslinjer om 
plangjennomføringen i hele området. 

 
Motstand fra utbyggere og kommuner. 
 

Høringsuttalelser fra utbyggere og flere 
kommuner er imidlertid skeptisk til 
endringene.  En sentral motforestilling er en 
overordnet målsetting om å styrke det lokale 
selvstyret.  Lovendringer i de seinere årene har 
ikke sjelden gitt som resultat overføring av 
«makt og myndighet» til kommunene og 
kommunalt skjønn.  Erfaringene er at 
Statsforvalter i liten grad utfordrer det 
kommunale skjønn eller kommunens 
saksbehandlingsmåte. Departementets 
høringsbrev gjør nettopp dette.  

 
Klar tale fra Engh 
 
Audun Engh, Oslo Velforbund og 
Arkitektopprøret, er imidlertid klar i sin tale:  
- I dag kan private utbyggere utvikle sine egne 
forslag til utbygging av egne eiendommer, før 
kommunen har vedtatt hvilke premisser som 
skal gjelde. Deretter presser de sine forslag 
gjennom, ofte ved å true med å droppe 
utbyggingen eller flytte den til en annen 
kommune. Dette betyr at medvirkning er satt 
på sidelinjen. 
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Nå kan din 
forening søke 
om strømstøtte 
Strømregningen har vært en stor 
påkjenning for mange velforeninger 
og Vellenes Fellesorganisasjon er 
svært fornøyde med at det har 
kommet en strømpakke for 
frivilligheten. Ordningen skal være 
enkel og forvaltes gjennom 
kommunen. Frist 15. mars. 
  

Tekst: Ingeborg Bastiansen 
 

Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde 
en gjennomsnittlig strømpris i desember på 
over 70 øre per kWt. Gjennom ordningen kan 
frivillige foreninger få støtte til ekstraordinære 
strømutgifter. Ordningen gjelder også 
fjernvarme. 
Slik går du fram: 
Din forening kan søke direkte til kommunen 
eller via det nasjonale søknadsskjemaet, som  

snart vil komme ut på Lotteri- og 
stiftelsestilsynets sider.  
Søknadsskjema: https://lottstift.no/for-
frivilligheten/stromstotte/  
Ordninger forvaltes av kommunen og alle 
spørsmål skal stilles til dem.  
Søknadsfrist 15. mars.  
I søknaden vil du bli bedt om å oppgi 
kontaktinformasjon, kontonummer, 
strømforbruk i desember og januar, samt 
dokumentasjon på forbruket.  
 
Disse kan søke: 

• Alle frivillige organisasjoner som er 
registrert i Frivillighetsregisteret. 

• Virksomheter som er eid av frivillige 
organisasjoner og har utgifter til strøm 
eller fjernvarme. 

• Virksomheter med vesentlig innslag av 
frivillig virksomhet kan søke om tilskudd, 
som for eksempel grendehus eid av 
samvirker der frivillig innsats er avgjørende 
for driften. Kommunen gjør en vurdering 
av om virksomheten kan ansees som 
frivillig drevet. 

• Organisasjoner som leier lokaler der de 
dekker løpende strøm- eller 
fjernvarmekostnader. 

 

 

  

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
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Velkommen til landskonferanse og landsmøtet 19. mars 

 
10.00   Velkommen til Landskonferansen 
v/Ingeborg Bastiansen, administrasjonsleder i Vellenes Fellesorganisasjon 

10.10   La folket bestemme - Vellenes oppgaver i dagens samfunn 

v/Harald Koht, tidligere leder av Vellenes Fellesorganisasjon og professor emeritus ved 

OsloMet 

 10.30  Inspirasjon fra vellene v/Husvik og Nes vel 
  

10.45    Pause 

  

11.00   "Kva kan du?" - Styrkebasert samskaping i Bømlo kommune 

v/Lene Borgen Waage, stabfunksjon kommunedirektør, rådgiver folkehelse og frivillighet 

Bømblo kommune 

v/Alf Helge Greaker, sabfunksjon samfunnsutvikling, samfunnsplanlegger i Bømlo kommune 

11.20   Genius Loci: Faro Suitcase Exhibit: 

v/Ed Carroll, prosjektleder for Genius Loci, et EØS prosjekt med Litauen og Norge 

 

11.30   Pause 

 

11.45   Samarbeid med frivilligheten 

v/Hanne Tollerud, Ordfører Moss kommune – Årets frivillighetskommune 2021 

12.00   Panelsamtale 

v/Hanne Tollerud, Ordfører Moss kommune – Årets frivillighetskommune 2021 

 v/Lene Borgen Waage, stabsfunksjon kommunedirektør, rådgiver folkehelse og frivillighet 

Bømlo kommune 

v/Alf Helge Greaker, stabsfunksjon samfunnsutvikling, samfunnsplanlegger i Bømlo kommune 

  

12.30   Årets vel 
v/Robert Stoltenberg / Narvestad 

  

13.00   Lunsj 

  

14.00   Landsmøtet åpner 
17.00   Oppsummering og avslutning 
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Saksliste og saksdokumenter 

Landsmøtet 19. mars 2022 
 
 
 

 

1. Godkjenning av representanter, innkalling, saksliste og 
dagsorden 

 

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

 

3. Protokoll fra landsmøtet 2021 
 

4. Valg av landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 
 

5. Styrets beretning 2021 - 2022 
 

6. Årsregnskap med revisjonsberetning 2021 
 

7. Årsbudsjett 2022 
 
8. Endring av vedtekter for Vellenes Fellesorganisasjon 
    
9. Valg  

Innstilling fra valgkomiteen på: 

• Leder for 1 år 

• Styremedlemmer for 2 år 

• Varamedlemmer til styret for 1 år 

• Revisor for 1 år 
Innstilling fra styret 

• Valgkomité med leder og 2 medlemmer for 1 år 
 

10. Strategidokument for Vellenes Fellesorganisasjon 2022-2024 
 

11. Saker fra medlemsforeningene 
 

12. Uttalelser fra landsmøtet 
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

 

Eldre er viktige for 
frivilligheten 
Eldres deltakelse i frivillige organisasjoner 
tilsvarer over 15 000 årsverk, med over 26 
millioner timer frivillig innsats.  
Det viser en fersk rapport fra Senteret for et aldersvennlig 
Norge. Dette er en uvurderlig ressurs, både for 
frivilligheten selv og for samfunnet, mener Frivillighet 
Norge. 
Deltakelse i frivillige organisasjoner skaper ikke bare viktige 
aktiviteter, kultur- og idrettsopplevelser, hjelp, omsorg og 
demokratideltakelse i lokalsamfunn over hele landet. Det 
er også svært verdifullt for den som deltar. 
Innbyggerundersøkelsen 2021 viser at de som deltar aktivt 
i sivilsamfunnet er mer tilfredse med tilværelsen enn 
andre. 
  

Flere på kurs i StyreWeb? 

 
 

Om din forening benytter seg av StyreWeb eller 
ønsker å teste det ut, anbefaler vi et kurs i 
StyreWeb. 
Vi arrangerte i februar kurs om «Kom i gang med 
StyreWeb» og kurset «Regnskap og fakturering». Begge 
kurs ble tilbudt på dagtid og kveldstid på nett. Populært. 
Gikk du glipp av dette? Ta kontakt med oss. 

 
 

Styret i 

Vellenes 

Fellesorganisasjon 
 

2021 – 2022  
 

Erik Sennesvik 

Leder 
Søgnhild Østvold 

Nestleder 

Ingvar Hognestad 

Styremedlem 

Geir Sture Iversen 

Styremedlem 

Elisabeth Leikanger 

Styremedlem 

Ola Raftevold 

Styremedlem 

Ruth Våpenstad 

Styremedlem 

Dag E. Dybdal 

Varamedlem 

Ole Johan Jensen 

Varamedlem 

Geir Ivar Leithe 

Varamedlem 

Roger Aaserud 

Varamedlem 
 

VELLENES 

FELLESORGANISASJON 

 

Øvre Slottsgate 2B, 0157 
Oslo 

Org.nr.: 995 499 886 
 

Administrasjonsleder 
Ingeborg Bastiansen 

907 06 249 
Organisasjonskonsulent 

Heidi Søberg 
908 61 686 

post@vellenesfellesorganisasjon.no 

www.velnett.no;  www.facebook.com 

 

Bankkonto: 9235 32 79140

 

mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
http://www.velnett.no/
http://www.facebook.com/

