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1.

Godkjenning av representanter, innkalling, saksliste og dagsorden

Godkjenning av representanter til landsmøtet 2019 ved kontroll av sekretær
Innkalling er gjort kjent i VELposten desember 2018 og på Velnett
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner representantene til landsmøtet 2019. 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.
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Behandling vedtak
Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med unntak av vedtektsendringer som krever to tredjedels flertall. Skriftlig avstemning gjennomføres når det
foreligger forslag på flere enn kandidater enn det kan velges til et av organisasjonens
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. Som tellekorps velges Jan T. Herstad, Elisabeth Leikanger,
med Eystein Lie, Karl Jørgen Gurandsrud som reserve.
Forslag til vedtak: Forretningsorden vedtas.

3.

Protokoll fra landsmøtet 2018

Protokoll fra landsmøtet 2017 er underskrevet av protokollunderskrivere Helga Arnesen
og Rolf Hauge samt referent Annette Skogheim (Henriksen). 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
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5.

Styrets beretning 2018-2019

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 3. mars 2018 består styret av følgende:
Verv
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Erik Sennesvik
Søgnhild Østvold
Jan Bye Iversen
Geir Sture Iversen
Ola Raftevold
Ruth Våpenstad

Fra
Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Nesodden Velforbund
Fåberg Vestfjell Hytteforening
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Voll Vel, Bærum
Persaunet Velforening, Trondheim

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Steinar Fjærvoll
Dag E Dybdal
Ingvar Hognestad
Arno Rasmussen

Heggedal Vel
Vestre Velforening, Vellenes Fellesutvalg, Haugesund
Eid Vel, Askim
Kambo Vel, Moss

Styret konstituerte seg slik:
Nestleder: Søgnhild Østvold.
Kasserer: Steinar Fjærvoll
Styrets arbeid
Styret har i perioden spesielt arbeidet med saker som kan synliggjøre velbevegelsens
betydning. Stortingsmeldinger om Frivillighet og Folkehelse har vært høyt prioritet.
Også påvirkning når det gjelder nye regler for merverdiavgiftskompensasjon og
Statsbudsjettet 2019 har krevd mye tid.
Etablering av et fast sekretariat har gitt et løft i forhold til medlemsstøtte og rådgivning.
Året har vært brukt til å bygge opp kompetanse og overføre kunnskap fra tidligere
medarbeidere til det nyetablerte sekretariatet. Kontoret ligger i Øvre Slottsgate 2b. Et
stort antall frivillige foreninger er lokalisert her, inkludert Kulturvernforbundet og
Frivillig Norge.
Administrasjonsleder er ansatt i full stilling. Organisasjonssekretær har et
stillingsomfang på ca 20%. Leder av Vellenes Fellesorganisasjon er etter styrets vedtak
arbeidende leder. Arbeidsfordeling og ansvarsområder gjennomgås regelmessig for å få
en akseptabel arbeidsbelastning og for å få et hensiktsmessig skille mellom
administrative oppgaver og organisasjonspolitiske saker.
Styret har avholdt 6 styremøter.
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Styret gjennomførte 21. og 22. september sitt årlige styreseminar med blant annet
følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frivillig arbeid lokalt (Daniel Arnesen – IFS)
«AlleMed» - arbeid for inkludering av barn og unge
VFO og frivillighetsmeldingen 2018
VFO og arbeidet med folkehelsemeldingen 2019
Innbyggermedvirkning
Vedtekter og mønstervedtekter (Vedtekts gruppen deltok)
Praktisk medlemsarbeid, eksempel på henvendelser til sekretariatet
Internt arbeid, styrearbeid og involvering
Møte med valgkomiteen

Oppgaver knyttet til kompensasjon av merverdiavgift har vært inngående drøftet med
utgangspunkt i følgende problemstillinger:
•
•
•
•

Kompleksitet i gjeldende regler for dokumentert modell. Modellvalg
Løsninger som kan øke antall søkere blant velforeningene
Rutiner og sikkerhet i behandlingen av søknadene
Avklaring på kjente problemstillinger for medlemmene
o Private veier, men uten positiv avgjørelse
o Servering, avklaring som legges til grunn for VFO`s behandling
o Forholdet mellom godkjente kostnader og finansieringsgrunnlag

I perioden har VFO overtatt lederskapet for «Hela Norden ska leva». Dette omfatter
løpende kontakt i forumet av nærmiljøforeninger i de nordiske landene. Formålet med
samarbeidet er:
Föreningens syfte är att stödja och befrämja all verksamhet som är ägnad att utveckla
och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden och
lokalsamhällen i de nordiska länderna genom att verka som samarbetsorgan och
intressebevakare för ländernas riksomfattande byföreningar och motsvarande
registrerade föreningar jämte organisationer
VFO har hatt ansvaret for møtene i Island april og på Åland i oktober.
Styret har fulgt opp ny lov om personopplysninger GDPR i forhold til
o
o

Intern tilrettelegging og ansvar i VFO
Rådgivning, og veiledere er utarbeidet og er tilgjengelig for medlemmene.

Sekretariatet har vært sterkt engasjert i dette arbeidet. VFO`s egne rutiner og systemer er
gjennomgått og sikret i forhold til nye regler. Regelverk for medlemsorganisasjonene er
gjennomgått med Datatilsynet.
Veiledning er lagt ut på Velnett.no. Mange medlemsforeninger har vært opptatt av disse
spørsmålene. Det har vært behov for avklaringer med Datatilsynet på en del av disse
områdene.
Styremøter
Styret har avholdt 6 ordinære styremøter inkludert styreseminar og 4
administrasjonsmøter. Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig for den
enkelte.
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Med unntak av styreseminaret, har møtene vært avholdt i Oslo.
Arbeidsutvalg bestående av ledere, nestleder og administrasjonen har hatt 1 møte for å
avklare videre behandling av styresaker.
Økonomi
2015
775.604
63.675
485.896

Driftsinntekt
Resultat
Egenkapital pr 31.12

2016
978.282
2.446
488.342

2017
1.949.419
36.124
524.466

2018
2.243.668
41.503
566.734

Økonomien må anses å være tilfredsstillende i forhold til regnskapsmessige prinsipper.
De økonomiske rammene setter imidlertid begrensninger for den totale aktiviteten.
Aktiviteter
Medlemssituasjonen
Kategori

10.02.15 08.02.16

Enkeltmedlemmer
Gjennom lokale velforbund
Gjennom kommuner VFO
Gjennom kommuner
VELforbundet
Totalt
Totalt antall medlemmer i
velforeningene

536
114
64

714
62.025

646
109
210

01.02.17

01.02.18

01.02.19

1080
126
135
685

1180
155
777
-

-

965
2026
72054 Ca.141.000

2112
Ca. 144.000

-

(Totalt antall betalende boenheter i
medlemsforeninger?)

Det har vært arbeidet aktivt med medlemsverving hele året. Adresserte brev til
velforeninger og kontakt med en rekke kommuner er benyttet for å informere om
arbeidet i VFO. Det er opprettet kontakt med flere kommuner som har vist interesse for
kommunale avtaler. Resultatet er til nå beskjedent, men informasjonsarbeid som dette vil
også ha en virkning på sikt med at fellesorganisasjonen blir bedre kjent og blir et
naturlig tilknytningspunkt for velforeningene når behovet melder seg.
Det er imidlertid åpenbart at organisasjonsbygging er en utfordring uten økt tilgang på
økonomi og arbeidsinnsats i form av flere ansatte.
Kollektive forsikringer
Alle medlemmer er dekket av en kollektiv forsikringsavtale med Gjensidige.
Forsikringsdekningen gjelder ansvarsforsikring, forsikring for ulykker under
dugnadsarbeid, styreansvar og yrkesskade. VFO har arbeidet i forhold til Gjensidige for å
forbedre forsikringstilbudet. Premien for forbundets avtale ble redusert i 2018. Det
arbeides med å finne løsning når det gelder forsikringsdekning for sameier/boligsameier
som inngår som del av en velforening. Dette har ikke funnet noen løsning.
Moms-kompensasjon
255 velforeninger var med på vår samlesøknad om MVA-kompensasjon til
Lotteritilsynet, og vi fikk utbetalt kr 3 972 542,-. Da ordningen ikke er fullfinansiert og
rettighetsfestet fra statens side ble det en reduksjon fra Lotteritilsynet på alle søknader på
8
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25,5 %. Fjorårets reduksjon lå på 27.2 %. Administrasjonsgodtgjøring er beregnet med
1% i samsvar med reglene.
Landsmøtet 3. mars 2018
Landsmøtet samlet 48 representanter fra velforeninger/velforbund i tillegg til styret med
vararepresentanter og ble gjennomført på tradisjonell måte.
Velposten
Vellenes Fellesorganisasjon har utgitt 4 utgaver av Velposten. Ansvarlig redaktør er Erik
Sennesvik. I perioden har Annette Skogheim og Ruth Våpenstad deltatt i det
redaksjonelle arbeidet. Velposten sendes elektronisk og legges ut på velnett.no. Den
sendes i vanlig post til velforeninger uten epostadresser. Det har vært arbeidet med å
redusere antallet postale utsendinger.
Velposten er det primære kontaktorganet i forhold til medlemsforeningene og brukes til
viktige meldinger til medlemsmassen.
Velnett.no
Aktuelt stoff legges ut fortløpende og har vært prioritert i perioden. Velnett.no er en rask
måte å orientere medlemmene om viktige nyheter for velbevegelsen. Webredaktør er
Annette Skogheim, administrasjonsleder.
Antall medlemsforeninger som bruker StyreWeb er økende.
Velnettbeta.no
Gjennom Velposten og for en del på e.mail ble det i mai gitt melding om at gamle
hjemmesider på velnettbeta måtte avvikles høsten 2018. Endelig terminering var satt til
1. desember 2018. Vellenes Fellesorganisasjon kjøpte som del av boet etter Norges
Velforbund nettportalen som var utviklet.
Både i forhold til gjeldende bestemmelser om personsikkerhet og reglene som trådde i
kraft i 2018 (GDPR), representerer den gamle plattformen en sikkerhetsrisiko i forhold
til personopplysninger. VFO har de siste 3 årene ikke hatt noen support på sidene. De
fungerte heller ikke mot nye versjoner av nettlesere. For dem som mistet nettsiden, er det
informert om en løsning slik at tekstsider kan hentes ut.
Medlemsservice og rådgivning
- Sekretariatet har daglig og i økende antall henvendelser fra medlemmene Dette skjer via
e.mail og telefonisk. Antall henvendelser viser at medlemsforeningene nå oppfatter at vi
har et etablert sekretariat som raskt følger opp de henvendelsene som kommer. I noen
tilfeller kreves det mer omfattende kontakt og – en sjelden gang -møte med
velforeningen.
Det store antallet henvendelser gjelder endring i foreningsopplysninger. Spørsmål om
velarbeid generelt knyttet til vedtekter og styrearbeid utgjør en økende andel. Det er for
øvrig stor variasjon i temaer og saker som berører vanlige veloppgaver, vurdering av
kommunale planer, organisering og vedtekter i velforeningen og ansvar for styret og
velforeningen. Noen henvendelser gjelder foreningsjuridiske spørsmål og andre juridiske
spørsmål, hvorav noen få blir overført til vår juridiske samarbeidspartner, Kluge
Advokatfirma DA.
- StyreWeb, systemet for medlems-registrering, datalagring, regnskap og nettside for
velforeninger er viktig for å ha god kontakt med medlemsforeningene.
StyreWeb har forenklet kommunikasjonsmuligheten i forhold til medlemmene i VFO,
men forutsetter at det er registrert korrekte opplysninger. Det har vært brukt mye tid for
å få ajourført opplysningene om velforeningene, ikke minst for velforeninger som
omfattes av kommuneavtaler.
Lekeplasser
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Samarbeidet med Bad, Park og Idrett fortsetter.
Overtakelse av fellesområder og lekeplasser i ny utbygde områder
VFO har arbeidet spesielt med problemer knyttet til overtakelse av fellesområder,
lekeplasser og infrastruktur knyttet til nye boligområder.
Kommuneundersøkelse 2018 - Respons Analyse
Det er gjennomført en kommuneundersøkelse av samarbeidet mellom velforeninger og
kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse og har gitt et godt
grunnlagsmateriale for VFO`s videre arbeid og for argumentasjon for velforeningenes
betydning i det lokale frivillighetsarbeidet.
Høringer
Vellenes Fellesorganisasjon har avgitt høringsuttalelse om:
- Flere innspill og møter om Frivillighetsmeldingen 2018
- Uttalelse og innspill til Folkehelsemeldingen 2019
- Innspill KS
- Innspill til Frivillighet Norge
- Innspill Statsbudsjettet 2019
Samarbeid med andre organisasjoner
Administrasjonen og 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
”Hela Norden ska leva”, et samarbeid mellom nærmiljøorganisasjoner i Norden.

AlleMed - et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge
i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon
og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!
AlleMed prosjektet har ikke fått statsstøtte for 2019, og deres videre arbeid er uavklart.
Hold Norge Rent
Kulturvernforbundet
Kommunenes Sentralforbund
Sparebankstiftelsen
Gjensidigestiftelsen
«På Tvers konferansen». En arbeidskonferanse der målet var å se på hvordan andre
tjenester og frivillig sektor kan samarbeide med barnehagene og skolene for å skape best
mulig oppvekstmiljø. Konferansen var et samarbeid mellom politi, Skolelederforbundet,
Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for barnehager/ grunnopplæringen (FUG/FUB),
Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU Oslo) og Frivillighet Norge.

Oslo 31.12.2018/2.2.2019
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets beretning for 2018
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6.

Årsregnskap med revisjonsberetning 2018

Beretning for Vellenes Fellesorganisasjon for 2018
avgitt i h.t. Regnskapsloven
1.

Virksomhetens art

Vellenes Fellesorganisasjon er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i
Norge. Organisasjonen har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av
lokalbefolkningen i hele Norge. Vellenes fellesorganisasjon tar opp som medlemmer alle
velforeninger, grendelag og beboerforeninger samt 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 medlemmer.
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 120%.
Dette er fordelt på 2 faste stillinger. 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. Rutiner for å vareta
personvernbestemmelser er innarbeidet og det er utarbeidet personvernerklæring.
5.

Redegjørelse for årsregnskapet

Inntektene består i hovedsak av kontingentinntekter fra medlemmer. I 2018 var
kontingentinntekten kr 2.054.972 mens samlet inntekt var 2.243.668,Det var budsjettert med et underskudd på kr 180.000,-. Inntektene har imidlertid blitt høyere enn
budsjettert samtidig som kostnadene er lavere enn antatt, slik at årets resultat ble et overskudd på kr
41.503,11
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Vellenes Fellesorganisasjon frie egenkapital utgjorde kr 566.734,6.

Styret

Det er utbetalt kr 42.000,- 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. 27 inaktive
vel er slettet. Økningen har vært 132 innmeldinger i 2018. Dette er bruttoøkning og svarer
til 6,44 (2017 7,6%). Nettoøkning er 3,2%.
Det er fremdeles en del oppryddingsarbeid etter sammenslåingen mellom VFO og
VELforbundet, og styret besluttet i desember å stryke en del medlemmer som ikke hadde
betalt kontingent de siste årene.
Styret mener at informasjonen gitt i denne årsberetning gir et riktig bilde av utviklingen og
resultatet i Vellenes Fellesorganisasjon i perioden.

Oslo, 31. desember 2018/2. februar 2019
Styret

Årsregnskap for Vellenes Fellesorganisasjon for 2017
Årsregnskap for 2018 legges fram for godkjenning. Kjente transitoriske poster pr 31.
desember 2018 (påløpte, ikke betalte utgifter går fram av note 5). er tatt hensyn til ved
årsoppgjøret.
Resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet følger nedenfor. Underskrevet regnskap
er tilgjengelig i landsmøtet. Revisjonsberetning inngår i dette dokument.
For detaljert oversikt over inntekter og kostnader, vises til kolonne «Regnskap 2018» i sak
7, årsbudsjett 2019.
Postene «merverdiavgift» viser mottatt og fordelt beløp for 2018. Differansen er
avrundinger:
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Regnskap for Vellenes Fellesorganisasjon for 2018
avgitt i h.t. Regnskapsloven
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Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet for 2018
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7.

Årsbudsjett 2019

Forslaget til budsjettet bærer preg av nøkternhet, men med vekt på prioriterte arbeids- og
utviklingsområder og innarbeiding av de økonomiske og personalmessige konsekvensene
dette får.
Styret prioriterer tiltak som styrker Vellenes Fellesorganisasjon som en landsomfattende
organisasjon for velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på
kommunenivå. Medlemsverving er viktig, men også ressurskrevende.
Det er ikke lagt inn mulige tilskudd eller mulig tildeling av prosjekter.
Budsjettet legger til grunn omlag 2,5 % nettoøkning 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 har restanser med restanser.
1. Personalkostnader
Det er lagt inn en samlet personalkostnad svarende til mellom 130%. Dette gir
mulighet for tilleggsressurs i forhold til faste ansatte med om lag 10% på årsbasis.
Særlig perioden med behandling av mva-søknader er krevende.
2. Kontorhold
Dekker behovet for et noe større kontor enn i 2018 med 2 arbeidsplasser
3. Administrative tjenester
Dekker godtgjøring for organisasjonspolitisk arbeid, medlemsstøtte og
informasjonsarbeid.
4. Medlemsverving og markedsføring – Verving og materiell
Hovedtall
I budsjettoppstillingen utgjør om lag 22 % 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 om lag overskuddene de 3 siste årene og må ses i forhold til
hovedoppgaven som er flere medlemmer
Styret vil vurdere ressursbruken gjennom året i lys av inntektsutvikling og kostnader i
vårhalvåret.
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Inntekter
Konto
3200 Kontingent Direktemedlemmer
3201 Kontingent Direktemedlemmer 25%
3202 Kontingent Lokale Velforbund
3203 Kontingent kommuner
3204 MVA kompensasjon VFO
3205 MVA administrasjon
3206 Gjensidige bonus
3960 Andre inntekter
8040 Renteinntekter
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Bevegelse
Busjett i år Budsjett neste år
1 290 440
1 268 000
1 350 000
57 949
53 000
62 000
231 539
218 000
237 000
475 073
470 000
480 000
81 112
70 000
84 000
38 914
35 000
42 000
66 929
36 000
65 000
1 714
1 977
2 000
2 245 645
2 150 000
2 306 000

Kostnader
Konto
5000 Lønn
5010 KLP Pensjonsforsikring for ansatte
5020 Feriepenger
5400 Arbeidsgiveravgift
5401 Arb.giv.avg. Pål.Feriep.
5500 Godtgj til styret
5990 Refusjon av Sykelønn.
6100 Kontingent organisasjon
6700 Revisjon VFO
6705 Revisjon MVA
6800 Kontorrekvisita
6810 IT-driftskostnader
6816 StyreWeb
6826 Leie kontorlokale
6830 Forsikringer VFO
6843 Sekretariatet
6870 Gaver
6900 Telefon
6940 Porto, trykking
6941 Innleide adm.tjenester
7100 Bilgodtgjørelse inntil 10.000 km
7170 Styremøter inkl reiseutgifter
7320 Reiseutgifter andre
7326 Landsmøte
7330 Verving, markedsføring
7350 Nyhetsformidling
7351 Medlemsundersøkelse
7395 Kluge
7400 Fagkonferanse
7450 Kollektive forsikringer
7460 Hela Norden ska leva
7500 MVA midler til fordeling
7501 MVA midler fordelt
7502 Feil i MVA fjoråret
7503 Feil i MVA året
7770 Bank- og kortgebyr
7779 Gebyr betalingsformidling
7790 Andre kostnader
8150 Rentekostnader
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Regnskap 2018
Busjett i år Budsjett neste år
510 130
800 000
650 000
11 707
16 000
61 216
79 000
96 000
91 000
5 900
13 000
42 000
42 000
52 000
46 662
16 865
21 000
18 000
30 750
23 000
35 000
25 625
26 000
28 000
32 254
33 000
53 060
70 000
60 000
55 535
70 000
50 000
82 431
130 000
132 000
43 065
44 000
5 396
5 000
7 419
5 000
11 741
12 000
19 775
15 000
20 000
151 000
100 000
150 000
1 481
1 500
140 500
115 000
140 000
36 790
35 000
38 000
128 389
150 000
150 000
54 817
85 000
60 000
43 420
50 000
45 000
45 000
30 000
17 570
20 000
22 000
9 396
6 000
10 000
416 477
500 000
425 000
11 436
12 000
3 972 542
3 972 537
63 290
8 000
36 824
1 091
1 100
4 212
4 400
832
72 000
70 000
290
2 204 142
2 330 000
2 486 000

Resultat
Konto

Regnskap 2018

Årsresultat 2018

Busjett i år Budsjett neste år

41 503 - 180 000 -

180 000

Utfordringer
Interne utfordringer i 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Videreutvikle styrken som ligger i fast bemanning av sekretariatet
Full utnyttelse av ressursene som ligger i styret - uten kostnadsøkning
Sluttføre kvalitetssikringen av medlemsregisteret etter fusjonen
Styrke kompetansen i sekretariatet
Tiltak som kan gi økt medlemstilfredshet
Tiltak som kan gi økt medlemstilgang
Effektiv medlemsinformasjon og kontakt gjennom digitale medier
Utvikle medlemstilbudet gjennom eksterne kontakter

Eksterne utfordringer i 2019
1. Styrke kontakten med relevante offentlige myndigheter, politikere, forskningsmiljøer og
samarbeidspartnere
2. Fortsatt arbeide for å styrke velforeningenes påvirkning og medvirkning i kommunal sammenheng
og legge til rette for kommuneavtaler og kommunale samarbeidsutvalg
3. Styrke velforeningenes muligheter for å få tilskudd til aktiviteter og prosjekter
4. Økt innsats og kreativitet for å styrke VFO`s økonomi på kort og lang sikt
5. Økt innsats for å definere velarbeid og nærmiljøarbeid i den totale frivilligheten

Oversikten over er ikke ment å være noen samlet oversikt over arbeidsoppgavene som må
gjøres eller oppgavene VFO skal arbeide med i 2019. 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.
Ikke minst må Vellenes Fellesorganisasjon forholde seg framlegg og utspill fra
myndigheter, eksterne kontakter og samarbeidspartnere.

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte budsjettet for 2019
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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 2019 - 2021

Foreslåtte endringer er i kursiv og med fet skrift. Formålet med endringene er å mer
presise formuleringer og økt fokus på primæroppgavene for fellesorganisasjonen.

Vellenes Fellesorganisasjon
Strategidokument 2019– 2021
Vellenes Fellesorganisasjon skal være en landsomfattende fellesorganisasjon 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
•
•
•
•
•
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informasjon og kommunikasjon
rådgivning og medlemsstøtte
opplæringstilbud
servicetiltak og medlemsfordeler
tilrettelegge for samarbeid på kommunalt plan
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- med en aktiv fellesorganisasjon som bygger på
•
•
•
•
•
•
•

bred oppslutning og aktiv rekruttering av nye medlemmer
medlemsstyring og demokratisk oppbygging
dialog og erfaringsutveksling
målrettet arbeid for å styrke velbevegelsen
utvikling av sekretariatsfunksjonen
nettverk og dialogforum for og blant medlemmene
eksterne nettverk og hjelpefunksjoner for viktige arbeidsområder

- og følgende hovedarbeidsområder
•
•
•
•
•
•

rådgivning og service overfor den enkelte medlemsvelforening
være et naturlig kontaktpunkt for hele samfunnet når det gjelder velarbeid
medvirke til gode rammevilkår for velarbeid lokalt og på kommunnalt nivå
være premissleverandør overfor sentrale myndigheter
kunnskap om lover, regler og ordninger som påvirker medlemmenes arbeid
øke anseelsen for frivillig arbeid

- og følgende prioriterte arbeidsoppgaver
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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gi råd til - og styrke velforeningene i det løpende velarbeidet
arbeide for økt forståelse for innbyggermedvirkning og nærmiljøarbeid gjennom
velbevegelsen
arbeide for at Vellenes Fellesorganisasjon gis driftsstøtte på linje med andre sentrale
frivillige organisasjoner
påvirke rammebetingelser for velforeninger gjennom å tale velforeningenes sak overfor
myndigheter, samarbeidspartnere, og andre f.eks. gjennom kontaktarbeid, lobbyarbeid og
høringer
bidra til å forbedre ordningen for mva-kompensasjon for medlemsforeningene
veiledning og informasjon om organisering og drift av velforeninger
arbeide for en balansert utvikling i bo- og nærmiljøer ved å bidra til at det tas klimariktige
beslutninger – og at natur miljø får oppmerksomhet
tilby rådgivning om nærmiljøanlegg og lekeplasser
bidra til internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling
medvirke til utvikling av kommunalt samarbeid mellom velforeningene i kommunen
utarbeiding av kursopplegg og opplæringsmoduler
videreutvikle et godt kollektivt forsikringstilbud
forbedre avtalen om juridisk hjelp
medvirke til dataløsninger som forenkler velarbeidet
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Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til strategidokument for Vellenes Fellesorganisasjon 2019
- 2021

10.

Saker fra medlemsforeningene

Det er ikke innmeldt saker fra medlemsforeningene til landsmøtet.

11.

Endring av vedtekter for Vellenes Fellesorganisasjon

I perioden 2017/2018 behandlet styret spørsmål om justering og/eller endring av vedtektene, men
det ikke lagt fram noe forslag om dette for landsmøtet i 2018.
Bakgrunnen for styrets arbeid har vært oversendelsesvedtak i landsmøtet 2017:
•

•

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:
•
•
•

25

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 i årsmøtet 2018 fram mindre endringer som anses nødvending. Disse
behandles i neste styremøte.
Styret går ikke inn for at det opprettes kontrollkomite
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Landsmøtet 2018
Landsmøtet gjorde følgende vedtak:
12.
12.1

12.2

Forslag til oppnevning av vedtektsutvalg
Innleder Erik Sennesvik redegjorde for saken. Styret foreslår at landsmøte oppnevner et
vedtektsutvalg som får i mandat å gjennomgå dagens vedtekter i henhold til
mandat i saksdokument 12.
Forslag til utvalgsmedlemmer
Eystein Lie
Jan T. Herstad
Karl Jørgen Gurandsrud
Innspill:
Rep 15, Rolf Hauge ønsker at kontrollkomite blir eksplisitt nevnt i formål for
vedtektsutvalg.
Rep 42, Wenche Ryager: Det er igjen en liten kvinnerepresentasjon i utvalget
Rep 10, Steinar Fjærvoll: Foreslår at styret får fullmakt til å finne flere medlemmer til
utvalget med fokus på behov for en større kjønnsbalanse
*Vedtak: Som innstilling fra styret med følgende endringer:
- Formulering i kulepunkt 6 blir endret til
Vurdere behovet for kontrollkomite og andre kontrollordninger i landsmøteperioden
- Styret får fullmakt til å finne flere medlemmer til utvalget med fokus på behov for en
bedre kjønnsbalanse.

Styret oppnevnte i etterkant Elisabeth Leikanger som medlem i utvalget.

Mandatet fikk da denne ordlyd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Sikre klare regler for ansvar og myndighet i organisasjonen
Vurdere behovet for kontrollkomite og andre kontrollordninger i landsmøteperioden
Bidra til at organisasjonens ressurser utnyttes optimalt
Vurdere nærmere reglene representasjon til landsmøtet
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
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
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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.
Landsmøtets behandling 2019
Endring av vedtekter for Vellenes Fellesorganisasjon legges fram i den form vedtekts-gruppen
foreslår. Styrets innstilling i saken følger avslutningsvis i saken.
Nye vedtekter får virkning fra det tidspunkt de vedtas dersom ikke annet fremgår av vedtektene.
Det har ikke kommet inn andre forslag til endring av vedtektene
Et særlig problem knytter seg til spørsmål om justering eller endering av formuleringer i forslag til
endring som er til behandling.
Vanlig organisasjonspraksis tilsier at endringsforslag av redaksjonell art, språklig art eller som ikke
endrer realitetene i någjeldende vedtekter eller foreslått endringer, kan vedtas av landsmøtet.
Realitetsendringer kan ikke behandles av dette landsmøtet, men må fremmes med de frister som er
satt i vedtektene. Det er landsmøtet som avgjør om forslag innebærer realitetsendring.

Vedtekts-gruppens innstilling
Vedtekts-gruppen har 29. januar 2019 sendt over følgende melding knyttet til avlevering av
innstillingen:
«Vedlagt oversendes vedtektskomiteens forslag til nye vedtekter for VFO som skal
behandles på førstkommende Landsmøte. Komiteen har vurdert de innspill den har mottatt
under komiteens arbeid.
Vi har etter en grundig behandling bevisst valgt å ikke ta med innspill om plikter for VFO og
dets medlemmer, da vi mener at dette er typiske saker som bør nedfelles i styrets og
administrasjonens administrative dokumenter og publikasjoner.
Det kom på landsmøtet 2018 opp spørsmål om VFO bør ha en kontrollkomité.
Vedtektsutvalget har diskutert og vurdert dette nøye, men konkluderer med at det for tiden
hverken er behov for eller hensiktsmessig med et slikt organ.
Medlemmer av vedtekts-gruppen vil være tilstede på Landsmøte og vil være tilgjengelig for
spørsmål.»
Forslag til vedtekter er gjengitt under.
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Vedtekter
1

Formål

Vellenes Fellesorganisasjon, heretter kalt VFO, er en landsomfattende paraplyorganisasjon.
Organisasjonen har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen. VFO skal
være bindeledd og talerør for medlemmene i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell
karakter og skal aktivt arbeide for gode rammevilkår for frivillighet og nærmiljøarbeid gjennom
kontakt med relevante organisasjoner og myndigheter.
VFO tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for medlemmene, i den utstrekning
vedtekter, landsmøtet og styret bestemmer, og ressursene tillater.
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), registrert med organisasjonsnummer 995499886.
2

Medlemskap

Velforeninger, grendelag, andre nærområdeforeninger og regionale fellesorgan kan være medlem i
henhold til gjeldende retningslinjer fastsatt av styret. Foreninger som har rent forretningsmessige
formål, kan ikke opptas som medlemmer. Det forutsettes at årlig kontingent betales. Medlemmer
som ikke har betalt kontingent kan slettes.
3

Regnskap og regnskapsår

Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Regnskap legges frem for medlemmene hvert år. Regnskapet
revideres av revisor.
4
4.1

Landsmøte
Generelt

Landsmøtet er VFOs høyeste myndighet og består av utsendinger fra medlemsforeningene.
Landsmøtet avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars måned. Tidspunkt for landsmøtet
kunngjøres seinest 4 måneder i forkant.
4.2

Representasjon og stemmerett

Medlemsforeningene kan sende en eller flere representanter til landsmøtet. Hver medlemsforening
har kun én stemme.
Representasjon ved fullmakt aksepteres ikke.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av styrets beretning og årsregnskap.
4.3 Beslutningsdyktighet
Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er sendt samtlige medlemsforeninger i henhold til
disse vedtekter.

4.4

Landsmøtet skal behandle følgende saker
a. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
b. Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen
sammen med protokollfører
c. Styrets årsberetning
d. Regnskap med revisjonsberetning
e. Forslag til budsjett og styrets arbeidsprogram
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f. Innkomne forslag
g. Valg av:
i. Leder, seks øvrige styremedlemmer og fire varamedlemmer etter forslag fra
valgkomitéen. Styret konstituerer seg selv og velger styrets nestleder
Leder velges for ett år, styremedlemmer velges for to år, slik at tilnærmet halvparten er
på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.
ii. Revisor velges etter forslag fra styret.
iii. Valgkomité på tre medlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år etter forslag fra
styret.
Gjenvalg kan finne sted.
Alle valg og avgjørelser, unntatt vedtektsendringer, vedtas med simpelt flertall. Når én eller flere
representanter ber om det, skjer avstemningen skriftlig.
Landsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall godkjente delegater.
Landsmøtets protokoll skal inneholde landsmøtets vedtak og liste med godkjente delegater.
Protokollen sendes til alle medlemsforeninger.
4.5 Forslags- og innkallingsfrister
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være tilsendt VFO senest to måneder før landsmøtet.
Landsmøtet kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
Innkalling til landsmøtet med sakliste og nødvendige dokumenter sendes til medlemsforeningene
senest tre uker før landsmøtet.
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene skriftlig forlanger
dette. Innkallingen skjer på samme måte som for det ordinære landsmøtet, minst 1 måned før fastsatt
dato, og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet.
4.6 Uravstemninger
Styret kan bestemme at viktige saker kan avgjøres ved en rådgivende uravstemning blant
medlemmene.
5

Styret

Styrets oppgaver:
a) Lede organisasjonens virksomhet og forvalte dens midler i samsvar med lover, forskrifter,
VFOs vedtekter og Landsmøtets vedtak.
b) Styret skal fremme medlemmenes interesser overfor relevante organisasjoner og
myndigheter
c) Fastsette kontingent
d) Forberede saker som skal behandles av Landsmøtet.
e) Oppnevne nødvendige utvalg til å utrede saker.
f) Foreslå kandidater til valgkomité og revisor for Landsmøtet.
g) Ansette personale ved VFOs sekretariat og avgjøre VFOs lønns- og personalsaker.
h) Fastsette sekretariatets arbeidsinstruks
Sekretariatets administrative leder har ansvar for ledelse av sekretariatet etter retningslinjer
fastsatt av styret
i) Styret er vedtaksført når minst 4 stemmeberettigede, inklusive leder eller nestleder, er til
stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme
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6

Fullmakter

VFO forpliktes av leder, eller ved dennes forfall av nestleder, sammen med et av de øvrige
medlemmer av styret.
7

Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan vedtas av Landsmøtet med to tredjedels flertall..
8

Oppløsning

Vedtak om oppløsning av VFO må behandles på to på hverandre følgende ordinære landsmøter og
krever minst 2/3 flertall.
Disponering av VFOs midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det siste landsmøtet.
-------------------------------------------------------------

Styrets behandling og innstilling
Styret skal forberede alle saker for landsmøtet. Styret kan prinsipielt forholde seg slik til
forslaget til nye vedtekter:
1.
2.
3.
4.
5.

Slutte seg til forslaget
Slutte seg til forslaget med unntak av angitte §§
Slutte seg til forslaget med endring av tekst i enkelte deler av vedtektene
Legge forslaget til grunn for et endelig forslag til landsmøtet 2020
Avvise forslaget og foreslå at gjeldende vedtekter beholdes

Styret behandlet innstillingen fra vedtekts-gruppens innstilling i sitt møte 2. februar 2019.
Vedtekts-gruppen har lagt fram et gjennomarbeidet forslag til nye vedtekter for Vellenes
Fellesorganisasjon. Styret oppfatter at forslaget innebærer en forenkling av fellesorganisasjonens
lover.
Styret har i sin vurdering lagt vekt på at gruppens arbeid har tatt lengre tid enn forutsatt, og at det
ikke ble mulig med en organisasjonsmessig behandling av forslaget slik landsmøtet 2018 la til
grunn.
Det er tydelig at vi ikke tidligere har vært bevisst nok på beskrivelsen av oss selv. Navnet «Vellenes
Fellesorganisasjon» innebærer at organisasjonen overtar ansvaret for å utføre oppgaver for
medlemmene. Dette gir rettigheter og plikter.
Betegnelsen «paraplyorganisasjon» er en organisasjon hvor flere andre organisasjoner på samme –
vanligvis på samme nivå med felles interesser eller som arbeider innenfor samme
tema/interesseområde/ samfunnssektor - er medlemmer». Typiske eksempler er Norsk Friluftsliv
og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Det er viktig å være entydig i beskrivelsen av oss selv, og styret mener det er riktig å bruke
betegnelsen «fellesorganisasjon».
Gruppen foreslår å fjerne dagens §§ 7 – 8, og mener at:
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Vi har etter en grundig behandling bevisst valgt å ikke ta med innspill om plikter for VFO og
dets medlemmer, da vi mener at dette er typiske saker som bør nedfelles i styrets og
administrasjonens administrative dokumenter og publikasjoner.
Styret mener imidlertid at:
a) Det vil være uvanlig om styret eller administrasjonen skulle stå fritt til å bestemme regler for
medlemmenes rettigheter og plikter uten at grunnlaget ligger i landsmøtevedtak eller vedtekter.
b) Landsmøtet beskrives som det øverste organ, mens vedtektene er kontrakten med medlemmene
og organisasjonen (Woxholth, side 105 og 107). Det er en garanti mot å bli fratatt rettigheter
eller pålagt plikter – også av et landsmøte.
Medlemmer som melder seg inn godtar vedtektene som en avtale for å gå inn i
fellesorganisasjonen. Mange foreninger har tatt konsekvensen av dette og synliggjør hvilke
rettigheter og plikter et medlem har når de først er blitt medlem. Det bør da ligge en garanti for
at også landsmøtet må oppfylle disse rettighetene med mindre de endrer avtalen, det vil si
vedtektene.
Styret mener også andre §§ bør vurderes nærmere. Vi peker spesielt på § 8 Oppløsning. Denne bør
endres slik at vedtektene er i tråd med gjeldende regler for registrering i Frivillighetsregisteret
ettersom registeret nå vil bli grunnleggende for rettigheter som frivillig forening/organisasjon.
Nåværende vedtekter er rimelig godt dekkende for organisasjonens virksomhet. Vi bør derfor kunne
gi oss tid til en grundig gjennomgang av vedtektene med utgangspunkt i gruppens forslag og de
momenter som kommer fram i debatten.

Forslag til vedtak: Fremlagte forslag til endringer i VFO s vedtekter og debatten i landsmøtet
legges til grunn for et endelig forslag til nye vedtekter for Vellenes Fellesorganisasjon. Dette legges
fram til behandling for landsmøtet 2020.

13.
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Org.nr.: 995 499 886
Leder Erik Sennesvik, 909 67 676
Administrasjonsleder Annette Skogheim 94148897
Organisasjonssekretær Irene Broholt, 920 89 055
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