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Styrking av medlemskontakten er viktig

Landsmøtet 2018 – veien
videre fram og opp
Styrking av sekretariat var viktig da landsmøtet behandlet
budsjettet for kommende periode. De mange daglige
henvendelsene fra medlemsforeningene understreker
betydningen av god tilgjengelighet.
Landsmøtet vedtok også å foreta en gjennomgang av vedtektene.
Disse har vært nærmest uendret siden stiftelsen i 2010.
Et utvalg skal gå gjennom vedtektene og har frist til desember
2018 med å fremme sin innstilling. Variable kontingentsats ble
økt med kr 1,-. Virkningen på inntektene blir likevel lavere enn
prisstigningen siden siste justering. Det ble også satt et mål om
5% økning i medlemstallet. Medlemsverving blir derfor viktig.

Klarere prioritering av målene.
Flere delegater ønsket en klarere prioritering av arbeidsoppgaver
og mål i strategidokumentet. Leder var enig i dette og pekte på at
dette er en viktig oppgave for det nye styret når de møtes. Det vil
også være et hovedtema under styreseminaret på ettersommeren. Mer fra møtene i denne utgaven.
God stemning i salen da over 60 velfolk møttes til landskonferanse og
landsmøte i Oslo 3. mars. (Foto: Erik Sennesvik)

Ansv. Erik Sennesvik

Momskompensasjon
– tiden er inne
Fristen for å sende inn
skjema for momskompensasjon er satt til
1. juni du kan lese mer
om framgangsmåten på
side 6.
Vellenes Fellesorganisasjon
beholder søknad etter
dokumentert modell, men
håper at en forenklet
prosedyre gjør at flere gir
seg tid til å fylle ut skjemaet.

Velposten i
ny «drakt»
Vellenes Fellesorganisasjon
introduserte ny logo, grafisk
design og slagord under
landsmøtet.
Dermed endrer vi også
utseendet på Velposten,
Facebook og Velnett.no.
Håper du liker det.
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Lederens hjørne:

Folkehelsemidler til fylker
og kommuner:

Alle snakke om været….

Velforeningene
kan også søke

Vellenes Fellesorganisasjon har den siste
perioden lagt ned mye arbeid for at
velbevegelsen får sin velfortjeneste plass i
beskrivelsen av norsk frivillighet.
Kulturdepartementet arbeider med
stortingsmeldingen som beskriver sektoren og
trekke opp en politikk på området for årene
som kommer.
Vellenes Fellesorganisasjon inviterte i forkant
av landsmøtet representant fra politisk ledelse,
siden ansvarlig for arbeidet med
stortingsmeldingen i departementet til en
innledning.
Men det ble nei begge steder. «Det er for tidlig
å gi signaler.»
Samtidig snakker politikerne om frivillighetens
betydning. Det er vektig hyllest og store ord.
Men blir det plass til vanlig allmennyttig
frivillighet i nærmiljøsammenheng?
Vi må vente og se. Men vi skal fortsette med
påvirkningsarbeid der det er mulig.

I 2017 er det bevilget 42,1 millioner
kroner til den nye tilskuddsordningen
«Tiltaksutvikling innen program for
folkehelsearbeid i kommunene».
De fem fylkene som fikk tildelt midler var
Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og Agder.

Alle skal med
Helsedirektoratet har invitert alle landets
fylkeskommuner til å søke om midler til
utvikling av lokale tiltak for å styrke
kommunenes arbeid. Målet er å fremme
befolkningens helse og livskvalitet.

Nordland
Nå har Nordland fylkeskommune også delt ut
folkehelsemidler.
«Å sørge for at alle innbyggere føler mestring,
tilhørighet og kan delta i noe meningsfullt i
hverdagen og på fritiden er viktig for helse og
livskvalitet», sier Aase Refsnes, fylkesråd for
kultur, miljø og folkehelse i ei pressemelding
«Og det skaper sosial kapital i lokalsamfunnet
- Det som er så viktig med folkehelsearbeid er
å forstå at det finns så mange ulike tilbud som
er med og påvirker folkehelsa vår. Dette har lag
og foreninger i Nordland heldigvis forstått, så
det er gledelig å se så stor variasjon i tiltakene
som får tilskudd.»

Velforeninger
Hilsen Erik Sennesvik

I rekken av lag og foreninger som har fått
støtte i år, er det også bygdelag og
velforeninger.
Akkurat i disse tider er det flere kommuner
som lyser ut mulighetene. Formålet med
ordningen samsvarer godt med målet for godt
velarbeid.
Tiltak overfor barn og unge er prioritert, men
hele befolkningen skal med, understreker
Helsedirektoratet. Dette er gjerne
nybrottsarbeid, og det er derfor viktig for oss
som politikere å støtte om dette arbeidet ute
der folk bor, understrekes det.
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Gjennomgang av
vedtektene
Landsmøtet vedtok å nedsette et utvalg som skal gå
gjennom vedtektene for Vellenes Fellesorganisasjon.
Det har vært gjort noen få endringer siden stiftelsen 23.
mars 2010, og det er et behov for å vurdere vedtektene i
forhold til representativitet og demokratisk medvirkning i
en organisasjon som har passert 2000 medlemsforeninger.
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 mange 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 gir
landsmøtet gode muligheter for løpende påvirkning.

Eystein Lie, Haugesund, med lang fartstid i velarbeid, både lokalt
og sentralt, har plass i utvalget som skal gå gjennom vedtektene.
Han får med seg Jan T. Herstad, Oslo og Karl Jørgen Gurandsrud,
Asker, også de erfarne velfolk. Styret fikk fullmakt til å supplere
utvalget. På bildet ser vi dessuten Dag E. Dybdal som overtar etter
Lie i VFO`s styre som varamedlem. (Foto: Erik Sennesvik)

Mandat:
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 organisasjonen som
en medlemsstyrt og
demokratisk, frivillig
organisasjon
• Sikre organisasjonen som
en partinøytral og
uavhengig interesseorganisasjon for velarbeid
og nærmiljøarbeid
• Styrke medlemsforeningenes medvirkning i
organisasjonen
• 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
• Vurdere behovet for
kontrollkomite og andre
kontrollorganer i
landsmøteperioden
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.
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Landskonferansen:

Velarbeidets utfordringer
Det er lett å trå feil når medlemmene har innsigelser og
fremmer alternative forslag. Benkeforslag eller merknader
fra revisor. Synspunkter på pengebruken. Det var mange
som samlet seg for å drøfte «Velarbeid og nærmiljøarbeid:
Felles idemyldring og problemløsning» under
landskonferansen.

Mønstervedtekter
Vellenes Fellesorganisasjon
hjelper gjerne med denne
jobben. På velnett.no finner
du forslag til mønstervedtekter. Vi vil i løpet av
våren foreta en forenkling av
forslagene og vil gi melding
så snart de er klare.
Frivillighetsregisteret
Registrering i frivillighetsregisteret blir viktigere fra
høsten av. Støtteordninger
fra det offentlige,
momskompensasjon og
Grasrotandel forutsetter at
foreningen kan registreres i
Frivillighetsregisteret.
Allmennyttig formål

Leder Erik Sennesvik brukte en del tid på de formelle sidene ved
drift av et vel. Hvilket handlingsrom har et styre? Personlige
synspunkter i forhold til styrets beslutninger og vedtak. Hva er
revisors oppgaver? Betydningen av tydelige vedtekter – som man
også må forholde seg til i det løpende styrearbeidet er helt
grunnleggende. Evne til å skape gode kompromisser reduserer
faren for at en sak eskalerer.
Mange henvendelser til sekretariatet
Ettervinteren og våren er høysesong for problemer! Det viser de
mange henvendelsene til sekretariatet på denne tiden av året.
Sennesvik tok utgangspunkt i mange av disse sakene når han skal
belyse velarbeidets utfordringer
Vedtektene er velforeningens lovregler
Velbevegelsen som organisasjonsform er ikke regulert av norsk
lov. De er regulert av vedtektene. For velarbeidet gjelder de
samme rettsregler som for deg som individ. Ikke sjelden er
konfliktene og uenigheten knyttet til upresise vedtekter – og av
og til det faktum at man ikke «finner» gjeldende vedtekter. Sørg
for å ha dem for hånden, var rådet. Og finnes de ikke må
årsmøtet få seg forelagt nye vedtekter til behandling

Bare foreninger som har
som del av sin virksomhet å
drive frivillig og ikke
fortjenestebasert virksomhet, kan registreres der.
Velforeningen kan gjerne ha
forretningsmessige
aktiviteter i tillegg. Dette
kan være ivaretakelse av et
sameie eller forretningsmessig drift av lokaler. Men
det blir enklere å håndtere
sitt forhold til det offentlige
om den forretningsmessige
delen av virksomheten har
egne vedtekter. Det kan
være samme styre i begge
enhetene.

Mer om
Frivillighetsregisteret
finner du her:
https://www.brreg.no/omoss/oppgavene-vare/alleregistrene-vare/omfrivillighetsregisteret/
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Stor enighet
om videre
strategi
«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.»
Landsmøtet har hvert år hatt en gjennomgang
av strategi-dokumentet for å tilpasse det til
den aktuelle situasjonen. Endringene gjelder
derfor i hovedsak siste hovedpunkt,
«prioriterte oppgaver».

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

- 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
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Momskompensasjon 2018

Beholder
dokumentert
modell, men
forenkler
Vellenes Fellesorganisasjon utredet i vinter
mulighetene for å gå over til forenklet modell
for medlemsforeningene. Dette ville lette
arbeidet for den enkelte søker og for
sekretariatet.
Stikkprøver vi har tatt viser imidlertid at
momskompensasjonen da ville bli vesentlig
mindre for medlemsforeningene

lønnsutgifter. I den forenklete modellen
«antas» det at en del av driftsutgiftene er
lønnsutgifter. Slik er det ikke i en velforening.
Inntektene brukes til foreningens frivillige
arbeid. Det betyr at søknadsgrunnlaget i
forenklet modell reduseres på feil grunnlag.»
Velforening

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

Driftsutg. Driftsutgift Forenklet MVA-søknad Forenklet i
brutto
netto
modell 8 dokumentert
% av
%
modell
dok.modell
825 704
64 971
1 040
605
173 686
18 390
1 833
998
462 354
474 148
415 807
1 861
890
93 211
162 570
221 583
201 571

SUM/SNITT

475 040
64 666

38 003
5 173

62 469
8 638

61
60

678 186
152 612
1 515

54 255
12 209
121

94 739
23 739
179

57
51
68

1 035 822
412 354
474 148
415 545

82 865
32 988
37 931
33 243

168 002
63 088
53 652
68 718

49
52
71
48

1 057 032
88 089
115 786
151 252
182 271

84 563
7 047
9 263
12 100
14 582

125 844
14 905
14 800
17 428
28 973

67
47
63
69
50

424 343

745 174
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Beholder, men gjør det enklere
Styret gjorde derfor vedtak om å beholde
dokumentert modell, men forenkle
dokumentasjonsarbeidet i håp om at flere av
medlemsforeningene vil sette av tid til å sende
inn søknadsskjema.

Godt betalt
For de fleste foreningene vil jobben bli godt
betalt. Det tar ikke mange timene å se
gjennom regnskapsmappen for 2017 og notere
ned de bilagene som har fradragsberettiget
moms. Og til jul kommer pengene fra staten.

Forenklet modell er for dårlig
I en uttalelse til Kulturdepartementet, sier VFO:
«Vi er enige om at dagens modell er lite
treffsikker for små foreninger, ikke minst små
foreninger av lokal karakter. Disse har ingen

Beregninger vi har gjort viser at velforeningene
jevnt over får 50 til 60 % av sine reelle
momsutgifter dekket dersom de bruker
forenklet modell. Tabellen er et tverrsnitt av
søknadsmassen vi mottok i 2017, men med økt
refusjon til 9%. Navn på velforening er tatt ut.

Veiledning på www.velnett.no
Vi legger ut veiledning på nettsiden vår nå. Ta
de minuttene det tar å lese gjennom. Vær
gjerne ute i god tid før fristen. Det gir oss
anledning til å foreta eventuelle oppklaringer i
tilknytning til søknaden.

post@vellenesfellesorganisasjon.no
Send søknaden som egen sending til vår
mailadresse. Merk søknaden med vellets navn.
Mottak av søknader bekreftes av oss.

Kompensasjon for merverdiavgift i 2017
Søknadsfrist til Vellenes Fellesorganisasjon 1. juni 2018
Send gjerne inn dokumentasjonen så fort som mulig. Fristen for innsending av dokumentasjon fra
vellet til VFO settes til 1. juni. Skriv vellets navn i «emnefeltet». Søknad sendes til
post@vellenesfellesorganisason.no
Gi oss beskjed dersom dere av spesielle årsaker ikke kan overholde denne fristen, da kan vi se på
mulige utsettelser.
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Det nyvalgte styret samlet «til felles nytte»: Fra venstre Jan B. Iversen, Søgnhild Østvold, Ruth Våpenstad, Dag E.
Dybdal (ny), Geir Sture Iversen, Ingvar Hognestad, Steinar Fjærvoll, Ola Raftevold (ny) og Erik Sennesvik
(gjenvalg).

Organisasjonssekretær Annette Henriksen holdt styr på delegatene og tilrettela den praktiske siden av
landskonferansen og landsmøtet. (Foto: Erik Sennesvik)
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Ragnhild Krogvig Karlsen, Rekkehusas Velforening Haugamyra, ny representant i valgkomiteen etter
Rolf Hauge. Hun var en av flere som pekte på behovet for bedre balanse mellom kvinner og menn i
VFO`s organer. (Foto: Erik Sennesvik)

Eivind Bødtker, som nå har konsulentfunksjon i VFO`s sekretariat, hadde fremdeles en finger med i
avviklingen av landsmøtet. (Foto: Erik Sennesvik)
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Arkitekt Cathrine Vigander på landskonferansen:

«Jeg vil ikke snakke om
bokvalitet, men
livskvalitet»
Å skaffe nok og gode boliger er for alvorlig til å
overlates til utbyggere og grunneiere. I boligene
som bygges skal folk leve store deler av sitt liv. De
skal ha et godt liv og føle tilhørighet. De skal
trives i bomiljøet og føle nærhet til naboer.
Gårsdagens og dagens blokkbebyggelse og
fortetting gir ofte alt annet enn livskvalitet, det gir
kvadratmeter og penger på bunnlinjen.
«Arkitektene må ikke sitte tause på sidelinjen og la andre ta
dårlige avgjørelser», sa Cathrine Vigander i sitt innledningsforedrag under landskonferansen i Vellenes Fellesorganisasjon.
Med en rekke eksempler viste hun hvor galt det kan gå når
fortjeneste pr kvadratmeter får styre boligutviklingen. Du kan
lese en redigert utgave av presentasjonen på www.velnett.no.

– Jeg har sluttet å snakke om
kvalitet når det gjelder
arkitektur fordi det fort blir
enten et spørsmål om
materialer og detaljer, eller
så blir det for stort til at det
går an å diskutere på en
fornuftig måte. For meg er
det riktigere å avgrense det
hele til ’livskvalitet’, fordi det
etter min mening er det arkitektur egentlig handler om,
sier Vigander og utdyper:
– Du tenker kanskje ikke på
det i det daglige, men du er
alltid i et rom, enten du vil
eller ei. Ute eller inne, det
spiller ingen rolle: du
beveger deg i et rom som du
må forholde deg til og som
du ikke kan unnslippe.
Derfor er det så viktig at de
ulike rommene vi beveger
oss gjennom er så gode som
mulig. Derfor må vi
arkitekter konsentrere
innsatsen vår om å skape
mest og best mulig livskvalitet i alle rommene vi
jobber med, enten det er
boliger eller næringsbygg.
Dessverre er det mange
prosjekter som ender opp
med ’godt nok’.

Kvalitetsprinsipper:
Hun pekte i foredraget på
noen viktige kvalitetsprinsipper for gode bygg og
områder:
•
•
•
•

Ikke godt nok med godt nok
Vigander har bakgrunn fra Kunstakademiet i København, hvor
hun også har vært lærer. Hun har studert ved ETSAB i Barcelona
før hun kom tilbake til Norge i 1999 og begynte i Element
arkitekter i 2007. Vigander foreleser i inn- og utland, blant annet
ved Harvard University. I et intervju på nettstedet Design og
arkitektur Norge utdyper hun hva hun mener:

•
•
•
•
•

Stimulere til kontakt,
aktivitet og opplevelse
Gode lysforhold og utsyn
Og luftkvalitet og lav
støybelastning
God tilgjengelighet til og på
stedet
Ivareta sikkerhet
Ha lang levetid
Energiøkonomisk
God ressursbruk, lave
klimautslipp
Gi lave drifts- og
vedlikeholdskostnader
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Beboerne må med:

Søndre Jeløy Vel:

Hvordan skal sentrale
Røa se ut i fremtiden?

Tordner mot
nybygg

Store selskaper vil utvikle tomter på sentrale Røa i
Oslo. Nå er det på tide at de som har tilhørighet til
Røa får et ord med i laget.
Røa Vel tar dermed styring. Jan T Herstad og Anne Bjørnebye Vik i
Røa Vel mener det er viktig at vellet stiller seg i spissen for et
planforum som skal forme sentrale Røa.
- Hvordan skal sentrale Røa se ut i fremtiden? Det vet vi lite om
når utviklingen overlates til ulike utbyggere og det mangler en
helhetlig plan. Røa Vel mener at vi må selv ta styring over
utviklingen og at det haster, sier Røa Vels leder, Anne Bjørnebye
Vik til Akersposten.

Tar medvirkning på alvor
Hun viser til at velet tar politikernes og Plan- og bygningsetatens
oppfordring til medvirkning på fullt alvor.
- Problemet er ofte at medvirkningen kommer for sent i
prosessen, hvor utbyggere allerede har lagt premissene for
tomten eller området. Nå vil vi være i forkant og ta initiativet til å
skape en helhetlig plan for sentrale Røa. Vi har hatt grundige
diskusjoner med utbyggere, arkitekter med lang erfaring fra
kommunalt planarbeid og flere av bydelens politikere. Siden har
vi henvendt oss til Plan- og bygningsetaten for å få etaten med i
arbeidet som den førende part i planleggingen, hvor riktig valg av
planprosess er en del av dette, sier Bjørnebye Vik.

Røa-tunell
- Vi følger også nøye med på hva som skjer med planene for Røatunnel. Det er helt essensielt at denne tunnelen kommer på plass
for å kunne skape et hyggelig og levedyktig Røa. Når største delen
av overflatetrafikken blir sendt under jorden, kan vi få en
miljøgate inn mot krysset, sier Herstad.
Røa, mer enn et veikryss. Her bor det folk! (Foto: Skanska)

Beboerne på Søndre Jeløy
er lite begeistret for
utnyttelse av Fretextomta. De reagerer
kraftig på forslaget om å
bygge 4 blokker i fem til
seks etasjer på tomta.
Det kommer massive
protester fra mange hold i
bydelen. Blant dem som
vender tommelen ned er
Søndre Jeløy Vel, Søly
borettslag og beboerne i
Bråtengata.
Fellesnevneren er at de
syntes det planlagte
prosjektet blir alt for stort.
Det er Frelsesarmeen som
står bak.

Audun Engh tordner
Forkjemperen for
tradisjonell arkitektur,
Audun Engh, stilte opp på
årsmøtet i Søndre Jeløy Vel
for å snakke om tradisjonell
arkitektur. Han hudfletter
planene om å bygge ny
drabantby på Jeløy.

Vil ha
innbyggernes råd
Malvik Høyre vil lytte til
innbyggerne, for å få flere
nye ideer og bedre løsninger. Partiet har startet
arbeidet med programmet
som vi skal gå til valg på i
2019. De vil ha innspill, leser
vi.
Dette kan være en
påminnelse landet rundt, nå
legger partiene sine planer.
Ta kontakt med partiene i
din kommune.
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Forskningsnytt ved Harald Koht:

Demokrati og
digitalisering på
lokalnivå

Forskningsprosjektet «Democratic Urban Development in
the Digital Age» har fått midler fra Forskningsrådet til å
studere hvordan innbyggerne bruker Internett og sosiale
medier til å delta i byutviklingsprosesser. Undersøkelsen vil
omfatte ulike beboer- og brukerforeninger, muligens også
velforeninger. Forskerne vil også ta for seg hvordan
myndighetene legger til rette for demokratisk deltakelse på
digitale plattformer.
Professor Sissel Hovik ved Høgskolen i Oslo og Akershus
leder prosjektet som har oppstart høsten 2018. Forskere fra
Spania og Australia vil også delta.

Bidrar velforeninger til
økte eiendomsverdier?
Ny amerikansk forskning viser at aktive velforeninger bidrar
positivt til økte eiendomsverdier i sine nabolag. Det spiller
ingen rolle om foreningene har frivillig eller pliktig
medlemskap.
Ligger derimot foreningen nede, kan det ha en negativ
virkning på salgsverdien. En rimelig forklaring er at vellene
bidrar til å skape et nettverk av institusjoner og møteplasser
for innbyggerne på underkommunalt nivå. På denne måten
øker også livskvaliteten i området.
Undersøkelsen er publisert av Michael Craw i Public
Administration Review 2017 nr. 5

Tid for
dugnad?
Noen korte tips og råd.
Men husk, det viktigste er
på plass. Som medlem i
VFO har velforeningen
dugnadsforsikring.
Det viktigste er å begynne
planleggingen tidlig, for det
å planlegge er halve
gjennomføringen. Begynn
med å planlegge når,
hvordan og hva: Hvordan
skal dere informere slik at
flest mulig stiller opp?
Kanskje er det nødvendig å
lokke med en form for ekstra
belønning til de som melder
seg. Hva skal gjøres?
Sett opp en konkret
arbeidsliste i prioritert
rekkefølge, så trenger ingen
å lure når dagen kommer.
Hva slags utstyr og redskap
behøver dere? Få kontroll på
hva som er tilgjengelig, skaff
det som trengs, og bestill
container og eventuelt
annet oppsamlingsutstyr.
Sørg for god informasjon
Informasjon må til. Skal du
sikre en bra oppslutning om
dugnaden må du
kommunisere tydelig, og
beskrive hva som skal gjøres:
Heng opp plakater. Send ut
brev/epost/meldinger - i god
tid. Inkluder informasjon
som forteller om hva som er
lov å kaste i containeren
Opplys om når containeren
kommer, hvor lenge den blir
stående, og hva kan kastes
oppi. Sørg for at dere har
alle redskapene og utstyret
som trengs til rett tidspunkt.
Det er utrolig kjedelig å
oppdage at noe mangler når
dere er i full gang med
dugnaden. Lykke til!
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Vokter tuntreet
Øya Velforening har protestert mot ny storhall på halvøya
Elvesvingen ved idylliske Nidelva i Trondheim. Bystyret
vedtok bygging, mot store protester: Men da utbygger ville
sage ned store trær ble det startet en spontan aksjon med
vakter ved tuntreet. Nå har Fylkesmannen gitt medhold i at
trærne skal stå.
Av Ruth Våpenstad
Foto: Yngve Zakarias

«Monsterhall», kaller motstanderne det som er vedtatt å bli «Nye
Trondheim Spektrum». Motargumentene er mange. Ikke bare
lokal velforening, men Naturvernforbundet, politiet,
brannvesenet og sykehuset i nabolaget har kommet med kritiske
røster: Det ligger ikke ved umiddelbar nærhet til
kollektivholdeplass, det ligger i enden av en blindvei ved
klosterruiner, det finnes ingen alternative fluktruter og er
uforsvarlig beredskapsmessig. Området er i tidligere

bystyrevedtak regulert til
park, for mange år siden.
Men Ap-ordfører Rita
Ottervik sa hun ville ha EM i
håndball til byen høsten
2019, og mente det ikke var
penger til noe annet enn å
utvide og bygge i høyden på
den gamle, lille hallen som
ligger der i dag.
Tuntreet et symbol
Øya velforening med leder
Håkon Haaheim samarbeider
mye med organisasjonen
Elvesvingen, som ble opprettet for å ta vare på området. Det er klaget til sivilombudsmannen og EØSorganet ESA. Mens man
venter på svar skrev Peter
van Marion, Liv Antonsen og
Ellen Karud blant annet
følgende i Adresseavisen:
«Er det greit at det skal
bygges en hall som skal
romme 12 000 personer
uten at det er klart hvordan
de skal kunne rømme i en
nødsituasjon? Er det greit at
en trosser de advarslene
som er gitt av tunge faglige
etater når det gjeler
plassering av hallen? Er det
greit at endeløse køer av
lastbiler kjører gjennom
Klostergata og dermed
risikerer å ødelegge verdifulle kulturminner som ligger
under asfalten? Er det greit
at lastebiler kjører på gangog sykkelveiene ved Nidarø,
der barn går til og fra
skolen?»
Nei, det er ikke greit å
overkjøre lokalsamfunn.
Derfor har folk fra hele byen
meldt seg til å stå vakter ved
tuntreet, og folk fra hele
landet skriver under på lister.
Tuntreet i enden av blindveien er blitt et samlingspunkt og et symbol.
Mer info: www.11sving1.no
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Medlemsregisteret må være i orden:

Vi trenger din
hjelp!
Det er tid for årsmøter. Dermed skjer det endringer i
velforeningen. Ny leder? Ny adresse? Ny adresse for epost? I sekretariatet vil vi yte topp service, men da må
medlemsregisteret vårt være oppdatert.
Vi setter pris på om du sender en melding om endringer som har
skjedd. Enten du er avtroppende eller påtroppende leder.
Utsending av Velposten skjer etter de opplysninger vi har
registrert. Får du Velposten uten lenger å ha verv i velforeningen,
tips oss om hvem som nå er leder.

Hold Norge
Rent
Vellenes Fellesorganisasjon støtter
arbeidet som Hold Norge
Rent gjør for å rydde opp
i våre nærmiljøer og langs
kysten.
I 2018 finner Strandryddedagen sted lørdag 5. mai og
er en del av strandryddeuken 30. april – 6. mai.
Norge er også med på
Nordisk strandryddedag
sammen med Danmark,
Finland, Færøyene,
Grønland, Island, Sverige og
Åland.
Bli med! Meld på din
ryddeaksjon her:
Ryddeportalen
Les mer om arbeidet i
brosjyren som du finner på:

http://www.visbrosjyre.n
o/Hold_Norge_Rent_Mag
asin/WebView/

I vårt sekretariat sitter Annette Henriksen klar til å ta i mot
endringer. (Foto: Erik Sennesvik)

Telefon 94148897
post@vellenesfellesorganisasjon.no
www.velnett.no
www.facebook.com
Erik Sennesvik, leder
Irene Broholt , organisasjonssekretær
Annette Henriksen, organisasjonssekretær

90967676
92089055
94148897

Kontingentbrev 2018
er sendt ut
Kontingent for 2018
er forfalt til betaling.
Skulle din velforening
ennå ikke ha betalt,
så er dette en
påminnelse.
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Løfter og vilje: Politikerne klappet for krav om mer til frivilligheten og full momskompensasjon
i høst. Venstre er nå i regjering og Kristelig Folkeparti i vippeposisjon. Trine Skei Grande styrer
det aktuelle departementet. Nå er det bare å vente å se – og håpe – på høstens budsjett.
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Medbestemmelse i samfunnsutviklingen
Dette kartet gir grunn til refleksjon. Medvirkning, uttalerett og ytringsfrihet er en naturlig
del av det norske demokratiet. Men slik er det ikke globalt sett
Kartet er utarbeidet av OECD. Jo grønnere farge, jo mer demokrati.
Jo mer det går mot rødt, jo vanskeligere er det for innbyggerne å gjøre sitt syn gjeldende.

Hva skjer i velNorge?
Vellenes Fellesorganisasjon abonnerer på
digitale oppslag om velarbeid i Norge.
Verdien av denne tjenesten synker
dramatisk.
Årsaken er at mange regions- og lokalaviser
forutsetter abonnement for å lese nyhetene.
Det er ganske mange slike aviser i Norge. VFO
får dermed ikke tilgang til interessante oppslag
om det som skjer i vel-Norge.

Har du nyheter fra ditt område, så send dem til
post@vellenesfellesorganisasjon.no.
Vi vil gjerne bruke nyhetene for å motivere og
stimulere til aktivt velarbeid i Norge.
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo

Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2018 - 2019
Verv
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Erik Sennesvik
Søgnhild Østvold
Jan Bye Iversen
Geir Sture Iversen
Ola Raftevold
Ruth Våpenstad
Steinar Fjærvoll
Dag E. Dybdal
Ingvar Hognestad
Arno Rasmussen

Fra
Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Nesodden Velforbund
Fåberg Vestfjell Hytteforening
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Voll Vel
Persaunet velforening, Trondheim
Asker Velforbund
Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel
Eid Vel, Askim
Kambo Vel, Moss

Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
Org.nr.: 995 499 886
Organisasjonssekretær Irene Broholt, 920 89 055
Organisasjonssekretær Annette Henriksen 94148897
post@vellenesfellesorganisasjon.no
www.velnett.no www.facebook.com - Vellenes Fellesorganisasjon
Bankkonto: 9235 32 79140

Styret avholder
konstituerende
møte 7. april
Mange viktige saker
står på dagsorden.
Blant disse er valg av
nestleder og
organisering av
sekretariatet i VFO.
Men også strategidokument og prioritering
av arbeidsoppgaver blir
viktige temaer.

Men snart er det
vår!

