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Årsmøte 2022 

Utviklingsmøte 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG UTVIKLINGSMØTE 
NORSK NATURISTFORBUND 

SJØHAUG NATURISTSENTER 29. APRIL – 1. MAI 
 

På vegne av styret i Norsk Naturistforbund innkalles det til årsmøte i Norsk Naturistforbund i 
henhold til vedtektenes § 4. Østfold naturistforening er ansvarlig for den tekniske 
gjennomføringen av Årsmøtet og Utviklingsmøtet i regi av Norsk Naturistforbund 2022. Årsmøtet 
avholdes lørdag den 30. april 2022. 

 

Årsmøtet 

Saker som foreningene ønsker skal behandles på Årsmøtet må være styret i Norges 
Naturistforbund i hende innen 15. mars på e-post: styret.nnf@naturist.no   

 

Utviklingsmøte 

Saker som foreningene ønsker skal behandles på Utviklingsmøte må være styret i Østfold 
Naturistforbund i hende innen 15. mars på e-post: oenf@naturist.no   

 

Deltagere/overnattingsbehov 

Det bes om at foreningene gir tilbakemelding med foreløpig påmelding med antall deltagere og 
med eventuelt overnattingsbehov. Det bes også oppgitt om eventuelle allergier. Foreløpig 
påmelding sendes oenf@naturist.no innen 15. mars.  

Vi har reservert de 4 hyttene som er til utleie på Sjøhaug, men regner med at flere benytter egen 
bobil/campingvogn. ØNF er i dialog med Sjøhaug Naturistsenter om å få til gunstige priser for leie 
av hytter og bobil/campingvogn plasser. Vi kommer derfor tilbake med informasjon om priser. 

Det ønskes også tilbakemelding på oenf@naturist.no om hvilken e-postadresse sakspapirene skal 
sendes til. Sakspapirer, bindende påmelding og endelig program sendes ut 3 uker før årsmøtet. 
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Tentativt program 

Endelig program med tidspunkter ettersendes sammen med sakspapirene. Utviklingsmøtet fredag 
planlegges oppstart ca. kl. 1800 og utviklingsmøtet søndag planlegges ferdig ca. kl. 1500 

 

Fredag 29. april 
 Styremøte NNF 
 Utviklingsmøte del 1 

Lørdag 30. april 
Utviklingsmøte del 2 
Årsmøte 
Felles middag 

Søndag 1. mai 
Utviklingsmøte del 3 
Styremøte NNF 

 

 

Årsmøtets dagsorden 

1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, sekretær, to representanter til å undertegne protokoll, 
samt to representanter til redaksjonsnemnd 

3. Styrets årsberetning 

4. Regnskap 2021 og revisjonsrapport for NNF 

5. Forslag fra styret i NNF 

6. Innkomne forslag med innstilling fra styret i NNF 

7. Budsjett for inneværende år skal revideres, neste års budsjett skal vedtas. 
Fastsettelse av medlemskontingent til NNF skal ligge to år frem i tid. 

8. Valg i henhold til vedtektene 

 

 

Med hilsen for 
Østfold Naturistforening 

Mona Bruu, Øystein Julsheim og Erland Vestli 


