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1. ÅPNING 

 

2. GODTKJENNING AV INNKALLINGEN 

 

3. KONSTITUERING 

    a. Valg av møteleder 

          Styrets forslag: Leendert Combee  Tomas Carlstrøm 

    b. Valg av referent 

 Styrets forslag: Hanne Flaskerud Onstad Flaskerud Onstad 

    c. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen 

          Styrets forslag: to av de fremmøtte medlemmene d. Valg av redaksjonskomité 

 

4. STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2018 

 

5. REGNSKAP FOR ÅRET 2018 

 

6. INNKOMNE FORSLAG 

 

7. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR ÅRET 2019 

 

8. VALG 

Det skal velges to styremedlemmer for to år, og et varamedlem for et år 

a. 1 styremedlemmer for 2 år 

9. AVSLUTNING  

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
 
   STED : Asker Videregående skole, lokal 202 
                   
 
   TID : Tirsdag 22. oktober 2019, kl 17:30-19:00 
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4. Styrets berettning for året 2018 

 

 

Styret har i denne perioden bestått av 

 

 Leder:  Leendert Combee1  

 Styremedlem.:  Terje Knudsen 

 Styremedlem.:  Eva Irene Knudsen  

 Styremedlem.: Hanne Flaskerud Onstad  

 Styremedlem.:  Andre Berg 

Varamedlem:  Nina Bekkeng 

 

Det har vært avviklet og deltatt i følgende arrangementer i perioden: 

 

 1 årsmøte i mai 2018 

1 årsmøte i NNF, april 2018 (Oslo, i regi av ONF) 

1 leder/utviklingsmøte, september 2018 (Sandefjord (VVNF))  

  

 

 

Medlemstallet i foreningen ved utgangen av 2018 var 198.  Tilbakegangen fra i fjro 

skyldes flere grunner, deriblant mangel på et badetilbud. Også uro på naturiststranden 

på Kalvøya gjennom sommeren 2019 kan ha bidratt til at noen medlemmer har ikke 

ønsket å fornye sitt medlemskap. Foreninger opplever det ganske resurskrevende å følge 

opp kontingentinnbetaling gitt at  ikke alle medlemmer er like flink å betale innenfor 

fristen, eller sende inn adresseendringer.  Foreninger har 10 til 20 "medlemmer" som ikke 

betalte for kontingenten i 2018 selv om vi vet de ønsker fortsatt å være medlem og har 

betalt kontingent sin for 2019.   

 

Foreninger ser derfor fortsatt positivt på medlemsmassen sin, og vet at tilbakegangen er 

bare midlertidlig. Det er ikke noe tvil om at interessen for naturismen i vår region er 

solide og økende.  

 

For enhver naturistforening er Innebadet er et viktig tilbud til sine medlemmer. Etter det 

ble slutt med innebadet på Landøya i april 2017 har det visst seg vanskelig for 

foreningen å etablere et nytt innebadetilbud, og det har ikke vært mulig å få et nytt 

tilbud i gang før vår 2019. Det er trist for badeglade medlemmer, voksne og barn, å måtte 

være sålangt uten tilstrekkelig innebad. Hele tiden siden høst 2017 har styret har jobbet 

med å kartlegge alle bademuligheter i en stor omkrets rundt Asker, men enten var 

bademulighetene ikke god nok, eller leieprisen var for høyt, eller det var for mye innsyn 

slik at naturistbading kunne bli problematisk. Helt til slutt kom foreningen i mål med 

Lier kommune og et nytt badetilbud i Lier svømmehall, med oppstart i januar 2019.  

 

                                                 
1  Leendert er også vara_regionsrepresentant/styremedlem i NNF samt utenlandskontakt ovenfor INF 
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Sommeren 2018 var en av de fineste sommeren siden lenge. Foreningen åpnet sommer-

sesongen i juni på Kalvøya med salg av begere med melon, noe som visste seg et 

populært tilbud i sommervarmen. Tørken og medfølgende grillforbudet gjennom hele 

sommeren settet en stopper for våre tradisjonele grillfester.  Desverre har det vært en del 

uro på stranden på Kalvøya i 2018, blant annet gjennom et forsøk å sette igang en 

underskriftkampanje. Det er desverre slik at med en økende populæritet av stranden er 

det helt umulig å gjøre alle tilfreds til enhver tid, noe som kan fort gi grobunn til 

spenninger på det som er et relativt lite område. Til tross for det må vi konkludere at 

2018 var tidenes naturistsommer med en utrolig fin stemning og mye naturistglede. Det 

er spesielt verdt å påpeke at stranden er svært populært hos yngre naturister. Særlig på 

de fineste sommerdager finner mange veien til naturiststranden.  

 

Foreningens økonomi er solid, til tross for et beskjedent finansielt resultat for 2018. 

Resultatet for 2018 inkluderer et grassrotbidrag til over 6,000kr gjennom Norsk Tipping, 

noe vi kan være takknemlig for. Kalvøya skaper også en del intekter til foreningen 

gjennom salg av kaffe og brus samt samling av tomflasker. I 2018 ble det samlet inn 

pantflasker og -bokser for 600 kroner.  Salg av guider og andre bøker skapte før i tiden 

gode inntekter men har blitt ulønnsomt pga høye portokostnader. Foreningen forventer 

en tilbakegang i kontingentinntekter i 2019, dette pga foreningensdrift har vært ganske 

utfordrende fra utgangen av 2018 til og med sommeren 2019. Årsaken til det skyldes 

persønlige grunner og ble belyst i medlemsbladet Uten en Tråd i 2019. I det foreslåtte  

budsjett for 2019 tar foreningen høyde for et beskjedent underskudd.  

 

Styret var representert på årsmøtet i NNF i april 2018 i Oslo arrangert av ONF, samt 

utviklingsmøte i september 2018 i Sandefjord, arrangert av VVNF. 

 

Lederen i foreningen er godkjent som vararepresentant for region Oslo. Lederen er også 

internasjonal kontaktperson og bindeledded mellom NNF og INF.  

 

 

 

 

 

Asker og Bærum, oktober 2019 

 
 

 Leendert Combee Terje Knudsen   Hanne Flaskerud Onstad 

 Leder  styremedlem  styremedlem 

 

       Eva Irene Knudsen Andre Berg Johansen    Nina Bekkeng 

styremedlem          styremedlem                         varamedlem 
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5. Regnskap for 2018 

 
 

  Resultatregnskap 2018                2018                    2017 

Budsjett 

2018

         

  Kontingentinngang  53,170 60810 70,000

  Varesalg   0 840 1,000

  Badeinntekter  0 14,540 15,000

  Andre arrangementer   725  0

  Kalvøya   1,328 234 2,000

  Gaver     6,619 5,792 2,500

  Sum driftsinntekter  61,842 82,216 90,500

         

  Kontingent til NNF  37,200 35,925 39,000

  Varekostnad  0 0 0

  Badeleie   0 14,900 20,000

  Kalvøya   4,377 4,378 5,000

  Andre arrangementer   405 9,710 5,000

  Styre og årsmøter  1,704 759 2,500

  Reiser/møter NNF  8,135 7,994 8,000

  Telefonkostnader  2,277 2,408 2,500

  Kontorrekvisita  1,666 1,073 1,000

  Post og bankkostnader 1,391 1,430 1,500

  Medlemsblad, porto  3,134 2,179 2,500

  Markedsføring  0 400 500 

  Gaver ol      500

  Sum driftskostnader 60,289 81,156 88,000

  Driftsresultat  1,553 1,060 2,500

         

 Nedskrivninger   0                  0

  Renteinntekter  61 549 500

  Renteutgifter       

  Årets resultat  1,614 1,609 3.000
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  Balanse 2018 2018 2017  

         

  Kontantbeholding 500 500  

  Den Norske bank 126,481 140,860  

  Postbanken 517 517  

  DNB Rentefond 31,346 31,346  

  Tilgode fra medlemmer 930   

  Tilgode fra annet   

  Sum omløpsmidler 159,774 173,2232  

         

  Andeler AL Sjøhaug 10,000 10,000  

  Andeler Naturistbo   

  Aksjer Isefjaer 18,000 18,000  

  Andre anleggsmidler   

  Sum anleggsmidler 28,000 28,000  

  Sum eiendeler 187,774 201,223  

         

  Forskuddsbetalte kontigenten 330   

  Påløpt kontingent til NNF  17,921 16,017  

  Påløpt badeleie   

  Annen gjeld 12,558 29,855  

  Sum kortsiktig gjeld 30,809 45,872  

         

  Egenkapital per 1.1 155,351 153,742  

  Årets resultat 1,1614 1,609  

  Sum egenkapital per 31.12 156,965 155,351  

  Sum gjeld og egenkapital 187,774 201,223  
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6. Innkomne forslag 
 

Det har ikke kommet inn noen forslag 
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7. Forslag til budsjett for ABNF for 2019 

 

 

 

 

 

  

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 

Regnskap  

2018   

            

  kontingentinngang  55,000 70,000 53,170  

  varesalg   0 1,000   

  badeinntekter  5,000 15,000   

  andre arrangementer      725  

  Kalvøya   1,500 2,000 1,328  

  Gaver     4,500 2,500  6,619  

  Sum driftsinntekter  66,000 90,500 61,842  

            

  Kontingent til NNF  35,000 39,000 37,200  

  Varekostnad  0  0 0  

  Badeleie   10,000 20,000 0  

  Kalvøya   5,000 5,000 4,377  

  Andre arrangementer   1,000 5,000 405  

  Styre og årsmøter  2,000 2,500 1.704  

  Reiser/møter NNF  8,000 8,000 8.135  

  Telefonkostnader  2,500 2,500 2,277  

  Kontorrekvisita  1,500 1,000 1,666  

  Post og bankkostnader 1,500 1,500 1,391  

  Medlemsblad, porto  3,000 2,500 3,134  

  Markedsføring  500 500  0  

  Gaver ol     1.000 500   

  Sum driftskostnader 71,000 88,000 60,289  

  Driftsresultat  -5,000 2.500 1,553  

            

 Nedskrivninger     

  Renteinntekter  500 500 61  

  Renteutgifter           

  Årets resultat  -4,500 3,000 1,614  
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8. Valg 

 
Styrets forslag til kandidater for styreår 2019-2020 er følgende: 

 

 
Styreverv  For PR Dato  Forslag Periode         

 

Leder 2 år Leendert Combee   på valg  Leendert Combee    2019-2021                  

Styremedlem 2 år Hanne Flaskerud Onstad  på valg Hanne Flaskerud Onstad 2019-2021 

Styreamedlem 2 år Andre Berg   på valg                 2017-2019 

Styremedlem 2 år Terje Knudsen ikke på valg    2018-2020  

Styremedlem 2 år Eva Irene Knudsen          ikke på valg               2018-2020 

Varamedlem 1år Nina Bekkeng på valg, stiller ikke til gjenvalg     2018-2019 

 

Revisor  2 år Tore Nystrom             på valg Tore Nystrøm     2010-2012 

  2 år  Helge Vaagan        ikke på valg   Halvard Eiken        2009-2011 
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VEDTEKTER 

Vedtekter for Asker og Bærum Naturistforening. Vedtatt: 06.12.1982 Rev: 04.12.1986 - 

23.03.1988 - 02.04.1990 - 19.03.1991 - 26.04.2006 - 19.3.2012 – 6.3.2013 – 28.3.2017  

1. Navn 

Foreningens navn er "Asker og Bærum naturistforening". 

2. Formål 

Foreningens formål er å fremme naturismen gjennom naturlig nakenhet i sosialt 

fellesskap, uten hensyn til kjønn, religion, politikk eller sosiale skillelinjer. 

Våre verdier er likeverdighet og å være inkluderende, og er de grunnleggende 

prinsipper som styrer vår virksomhet. Vi skal ikke lage eller støtte kunstlige skiller som 

inkluderer eller eksluderer noen. Alle er like velkommen og vårt fellesskap er for alle, på 

tvers av kjønn og alder. 

Foreningen skal arbeide for at dens medlemmer skal gis anledning til å praktisere 

naturisme. 

3. Medlemskap 

Som medlemmer tas opp personer over 18 år. Det tas også opp familier som medlem. 

Familiemedlemmer under 18 år får automatisk familiemedlemskap uten kontingent. 

Trygdede og studenter betaler redusert kontingent. Utmelding skal skje skriftlig og få 

virkning fra den dagen styret mottar utmeldingen. Innbetalt kontingent refunderes ikke. 

Det gis mulighet å støtte foreningen uten et formelt medlemskap gjennom å bli 

naturistvenn. 

Medlemmer som handler i strid med naturismens ideer, kan ekskluderes av styret. 

Vedtak om eksklusjon skal gis skriftlig med begrunnelse. Styrets avgjørelse kan ankes til 

Norsk Naturist Forbund. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen tre måneder 

etter fristen blir automatisk strøket. Styret forbeholder rettet til: å avvise enhver søknad 

om medlemskap. Vedtak om avvisning skal gis skriftlig med begrunnelse. 

4. Organisasjonsmessig tilknytning 

Foreningen vil gjennom tilslutning til Norsk Naturistforbund (NNF) samarbeide med 

andre naturistforeninger i Norge og gjennom NNF stå tilsluttet Den internasjonale 

Naturistføderasjonen INF/FNI. 

5. Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen 

av mars. Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene skriftlig med minst 4 ukers 

varsel, og med oppgitt dagsorden. Styrets beretning og regnskap legges ut på 

foreningens hjemmeside på naturistportalen. Alle forslag til saker som skal behandles, 

må være sendt styret innen 2 uker før Årsmøtet.  
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Årsmøtet velger foreningens styre, 2 revisorer, hver for 2 år, men slik at kun én revisor 

trer ut hver år; og valgkomité bestående av 3 medlemmer. Vedtak treffes med alminnelig 

flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte innkallelse dersom 

styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. 

6. Styret 

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for 2 år ad 

gangen. Hvert år skal 2 styremedlemmer tre ut, samtidig som nye velges inn. Gjenvalg 

kan finne sted. 

Ett varamedlem velges for 1 år ad gangen. Varamedlemmet har møteplikt. Styret er 

vedtaksdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme.. For at styret skal være vedtaksdyktig, må alle 

styremedlemmene være innkalt til styremøtet. 

Styret er ansvarlig for foreningens drift. Styret skal føre regnskap for foreningen. 

Regnskapet skal revideres og legges frem for årsmøtet sammen med budsjettforslag. 

Styret kan nedsette arbeidsutvalg. det skal føres protokoll for alle styremøter. 

Styret skal sende ut årsmøtereferat snarest mulig etter avholdt årsmøte. 

7. Gjester 

Styret og foreningens medlemmer kan innby gjester til foreningens aktiviteter. 

8. Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet. Ved oppløsning skal eiendelene 

gå til NNF, som skal forvalte disse til naturismens fordel. 

Årsmøtet kan bare treffe vedtak om oppløsning når 3/4 av de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede, og det kreves 2/3 flertall. 
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