EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
SJØHAUG NATURISTSENTER SA
25. september 2022
Kl. 11.00 på Solrabben

Saksliste
EÅM sak 1/22 Konstituering:
a) Innkalling
b) Dagsorden
c) Valg av møteleder
d) Antall stemmeberettigede og fullmakter
e) Forretningsorden

EÅM sak 2/22 Valg av:
a) Referent
b) 2 medlemmer til å underskrive protokoll
c) Valg av tellekorps

EÅM sak 3/22 Vedtektsendringer
EÅM sak 4/22 Budsjett 2023

Forslagsliste
EÅM sak 1/22 Konstituering:
a) Godkjennelse av innkalling
Forslag: Innkalling godkjennes.
b) Godkjennelse av dagsorden
Forslag: Dagsorden godkjennes.
c) Valg av møteleder
Forslag: Helle Linne Eriksen.
d) Antall stemmeberettigede og fullmakter
Forslag: Oversikt presenteres og godkjennes.
e) Godkjennelse av forretningsorden
Forslag: Forretningsorden godkjennes.

EÅM sak 2/22 Valg av:
a) Referent
Forslag: Heidi Strømsnes.
b) 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Forslag: Velges blant årsmøtedeltagere.
c) Valg av tellekorps
Forslag: Velges blant årsmøtedeltagere.

EÅM sak 3/22 Vedtektsendringer
Forslag: Vedtektsendringer vedtas.

EÅM sak 4/22 Budsjett 2023
Forslag: Budsjett 2023 vedtas.

EÅM Sak 1.e Forretningsorden for årsmøtet Sjøhaug
naturistsenter SA
1. Årsmøtet åpnes av leder av styret som gjennomføring åpning av
årsmøtet med godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av ordstyrer.
2. Årsmøtet ledes deretter av valgt ordstyrer som refererer antall
stemmeberettigete andeler samt fullmakter. Ordstyrer kan ha en bisitter som hjelper
med talerliste o.a.
3. Ordstyrer refererer forretningsorden mht. voteringsregler, valgprosedyre og taletid.
4. Ordstyreren skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til god
foreningsskikk og Sjøhaugs vedtekter.
Alle som ønsker ordet viser dette ved tegn, og man reiser seg når man får ordet.
a) Det gis maksimum to innlegg per deltaker i samme sak.
b) Forslagsgiver gis 3 minutter taletid.
c) Innlegg til forslag gis 3 minutters taletid.
d) Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
e) Replikk skal maksimalt være 2 minutter og kun dreie seg om den sak som
debatteres. Det gis maksimalt to replikker til et innlegg, pluss svarreplikk på 1 minutt.
Ønsker man replikk viser man V tegn.
Hver person kan kun få ordet til replikk én gang per sak.
f) Ordet til forhold vedrørende forretningsorden og/eller saksopplysninger, får man
ved å vise T-tegn. Innlegg til forretningsorden/dagsorden skal maksimalt være 2
minutter.
g) Ordstyrer kan foreslå strek når hen mener alle sider og momenter ved en sak har
kommet frem. Ingen kan tegne seg etter strek er satt.
h) Ordstyrer kan fravike taletidene foreslått over hvis særlige hensyn tilsier det. Dette
skal da opplyses om fra dirigentbordet.
6. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyreren med forslagsstillerens navn
7. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, kan ordstyrer vurdere om
forslaget settes under votering før en fortsetter debatten.
8. Under voteringen skal forslagene voteres over i rekkefølge etter hvor vidtgående
de er. Dersom det mest vidtgående forslaget blir vedtatt, innebærer det at de mindre
vidtgående forslagene forkastes.

9. Dersom ordstyrer ser en mulighet for å forenkle voteringsprosessen og forkorte
talerlisten, kan det foreslå en prøvevotering. Dette kan være hensiktsmessig dersom
det foreligger flere forslag i samme retning, og det er en viss motstand mot alle
forslagene. En slik prøvevotering kan imidlertid ikke endre selve forslagene. Det er
de forslagene som er framsatt som er grunnlaget for den endelige voteringen og
vedtaket.
10. Avstemming skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer med kvalifisert flertall
(2/3). Personvalg foregår skriftlig dersom minst én person krever det.
a) Avstemming må skje skriftlig dersom noen fremmer ønske om det. Alminnelig
flertall: Et forslag må ha mer enn 50 prosent av avgitte stemmer. Blanke eller
avholdende stemmer telles ikke med.
b) Kvalifisert flertall (ending av vedtekter): 2/3 av avgitte stemmer. Blanke eller
avholdende stemmer telles ikke med.
11. Nye forslag til kandidater til personvalg må fremmes skriftlig.
Vedkommende må være forespurt. Det må på forslag på kandidater til
styremedlemmer stå spesifisert om vedkommende også er aktuell som vara. Står
ikke dette spesifisert i forslaget ansees det som at vedkommende ikke er foreslått
som varamedlem til styret.
12. Dersom flere forslag ligger nær opp til hverandre, kan ordstyrer foreslå at en
redaksjonskomité samordner dem. Dersom det under konstitueringen ikke er valgt en
slik komité, framsetter ordstyrer forslag om dette. Denne komiteen får da i oppdrag
sammen med forslagstillerne å samordne forslagene til ett omforent forslag.
Ordstyrer kan også selv finne fram til slike «kompromissforslag» og framsette dem.
Ordstyrer forelegger da dette for forslagstillerne og spør om de kan trekke sine
forslag.

EÅM sak 3/22 Vedtektsendringer
Endringsforslag til vedtektene til ekstraordinært årsmøte september 2022
Oversendte endringsforslag fra årsmøtet har blitt nummerert med bokstaven E.
Reviderte versjoner av disse, der de ikke er formulert sånn at de kan gå inn i vedtektene,
er nummert med RE. Komitéens forslag er nummerert med K.
Komitéen har fokusert på å utrede og synliggjøre reelle alternativer og formulere disse
på en tydelig måte. En dissens fra komitéen behøver derfor ikke bety stor indre
uenighet, men et ønske om at årsmøtet lettere skal kunne ta stilling til saken.
Forslagene er forsøkt sortert etter tema, framfor paragraf, ettersom samme tema kan
gripe inn i forskjellige paragrafer.
Det følger en kort begrunnelse for komitéens forslag. For begrunnelser for oversendte
forslag, se tidligere utsendte papirer.

Tema: Medlemskap/medlemsrettigheter/ansiennitet
E1 (Janet)
«Det opprettes en egen «Venteliste for fast plass på Sjøhaug Naturistsenter». Nåværende
medlemmer av Samvirket som ikke er fastboende på Sjøhaug, og dermed ikke bidrar
med faste økonomiske bidrag til Samvirket, overføres til denne ventelista. Allerede
innbetalt medlemsavgift på Kr.500,- gjelder som medlemsavgift på den nye lista.
Nåværende ansiennitet beholdes. Men man blir først fullverdig medlem av Samvirket og
dets besluttende organer når man får fast plass. For å opprettholde sin ansiennitet på
denne lista, skal det innbetales en årlig avgift på Kr. 500,-»
RE1: §4. Første setning endres til: Som medlemmer i samvirkeforetaket kan kun opptas
fysiske personer som er medlemmer av foreninger tilsluttet Norsk Naturistforbund,
samt foreninger tilsluttet NNF, som har fast plass eller rom på Sjøhaug.
Instilles avvist

RE2: §4.2 Medlemmer av foreninger tilsluttet Norsk Naturistforbund kan betale kr 500,i ventelisteavgift. Man opparbeider seg ansiennitet fra dagen dette beløpet er innbetalt
på konto, under forutsetning av betaling av en årlig avgift som fastsettes av årsmøtet.
Innstilles avvist

E2 (Janet, subsidiært forslag dersom E1 faller)
§4.5 Hvis vi fortsetter med rundt 900 medlemmer (at mitt forslag faller) bør en årlig
kontingent innføres, og de som ikke betaler skal da strykes fra lista.
Innstilles avvist, anses ivaretatt av K1

K1A
§4.5 Slettes, ny fjerde setning i §4: Medlemmer betaler en innmeldingsavgift, og deretter
en årlig kontingent. Denne fastsettes for det påfølgende året av årsmøtet.
Årskontingenten er en integrert del av oppholdsavgift og sesongkort.
(Begrunnelse: Det er vanlig i andre foretak og organisasjoner å måtte betale kontingent
for å opprettholde medlemskap som gir ansiennitet og demokratiske rettigheter. Dette vil
ikke bli en meravgift for de som har fast plass/rom eller sesongkort, men vil gi
Sjøhaug en årlig inntekt fra øvrige medlemmer, samt gjøre at vi har muligheten til å
vedlikeholde et oppdatert og lovlig medlemsregister med kontaktinformasjon for
medlemmene våre. Vi ser for oss en innmeldingsavgift på 500, ekvivalent med dagens
såkalte andel, og vi tenker at det deretter er en lav kontingent som starter fra 2023 med
200 kroner i året, på lik linje med OBOS hvor man også betaler for en framtidig mulighet til
å benytte ansiennitet. Ettersom formålsparagrafen slår fast at vi skal drive Sjøhaug til det
beste for alle INF-naturister kan vi vanskelig se for oss at medlemskap skal begrenses til de
med fast plass/rom.
Det er vanlig i flere naturistforeninger å vedta kontingenten for det påfølgende året, sånn
som vi foreslår her, dvs at man på årsmøtet i 2024 vedtar kontingenten for 2025.
K1B: Styret har foreslått at styret fastsetter kontingenten, ikke årsmøtet.)
Innstilles vedtatt av et flertall av komitéen

K1B
§4.5 Slettes, ny fjerde setning i §4: Medlemmer betaler en innmeldingsavgift, og deretter
en årlig kontingent. Denne fastsettes av styret. Årskontingenten er en integrert del av
oppholdsavgift og sesongkort.
Innstilles vedtatt av et mindretall av komitéen

K2
§4
Tredje setning endres til «Øvrige ikke-fysiske personer som foretak, uansett type, skal
ikke kunne stå som medlem og derav heller ikke leietager, og skal heller ikke finansiere
medlemskontingent eller leie.»
(Begrunnelse: Tydeliggjøring. Man har to setninger over sagt at foreninger i NNF kan være
medlemmer.)
Innstilles vedtatt

K3
§ 8 Andre setning endres til «Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når
enten revisor, minst en tidel, eller minst 50 av medlemmene krever det skriftlig».
(Begrunnelse: Medlemmer har ikke tilgang på medlemsregisteret, og har ikke tilgang på
kontaktinformasjon. En prosentandel av medlemmene vil derfor i realiteten gjøre det
umulig for andre enn styret og revisor å kreve ekstraordinært årsmøte. Vern mot kupp bør
ivaretas på andre måter. Dersom vi ikke innfører kontingent er medlemsmassen svært
uoversiktlig, det øker behovet for å fastsette et antall medlemmer som kan kreve
ekstraordinært årsmøte. Samvirkelova sier styret, revisor eller en tidel av medlemmene,
men også at dette kan utvides dersom det vedtas som del av vedtektene.)
Innstilles vedtatt av et flertall av komitéen. Dersom K1 faller, innstilles den vedtatt av en
enstemmig komité.

Tema: Fremleie, betaling og deling av plass
E3 (Svein-Tore)
§4.2 Etter setningen "Frist for søknad skal være minst 2 uker" tilføyes ;
Plassen kan kun leies av en person. Kun ektefelle/samboer kan være medleier.
Plassen/rommet kan kun overføres til ektefelle/samboer hvis en av partene flytter fra
Sjøhaug eller dør.
Innstilles avvist til fordel for K4

E4 (Janet)
§4.2: "Plassen leies av og registreres på en person. Medleier kan kun være
ektefelle, registrert samboer eller barn/barnebarn. Forutsetningen er at
alle er medlem av Sjøhaug med betalt medlemsavgift.
Innstilles avvist til fordel for K4
E5 (Svein-Tore)
§4.2 Etter setningen "Styret kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til maksimum to års
fremleie til medlemmer." tilføyes ;
Utleie av vogn/rom for kortere perioder skal uansett meldes styret når denne er utover
2 dager. Oppholdsavgiften er personlig og kan ikke overføres andre som bruker
vogn/rom.
Innstilles avvist til fordel for K6
E6 (Svein-Tore)
§4.2 Nytt punkt: Det er "boplikt" på Sjøhaug. Vogn/rom må være bebodd hvert år for å
fylle kravet. Styret kan vurdere om boplikten er overholdt og i spesielle tilfeller godta
brudd på boplikt feks. ved sykdom.. Er den ikke overholdt kan styret frigi plassene ved å
tvangsutflytte plassen/rommet. Sjøhaug vil da få plassen/rommet til sin disposisjon
igjen.
Innstilles avvist

K4
§4.2 Tillegg etter «Frist for søknad skal være minst 2 uker».
Hver plass/rom har en hovedleier, som skal ha fått tildelt denne etter ansiennitet.
Hovedleier er økonomisk ansvarlig. Som medleier kan registreres medlemmer av
Sjøhaug som står i en etablert familiær eller sosial relasjon til hovedleier. Ved dødsfall,
alvorlig sykdom eller samlivsbrudd kan plassen overtas av medleier dersom denne har
vært registrert som dette i minst fem år, og hovedleier har benyttet plassen i denne
perioden.
(Begrunnelse: Hovedprinsippet bør være at de som kan overta en plass ved dødsfall e.l. er
de som har deltatt aktivt på og har tette bånd til Sjøhaug og plassen, og at det ikke skal
være mulig å snike i ansiennitetskøen eller selge plass på rot ved å «låne» en plass som
hovedleier ikke lenger ønsker å benytte. Hvorvidt vedkommende er sambo, særbo, barn

eller står i en annen nær relasjon er mindre viktig. Vi lever forskjellige liv med forskjellige
nære relasjoner.)
Innstilles vedtatt.

K5
§4.2 Tillegg: Opparbeidet ansiennitet kan ikke arves.
Innstilles vedtatt av komitéens flertall

K6
§4.2 Tillegg: Opparbeidet ansiennitet kan arves ved død av ektefelle, samboer, barn og
barnebarn.
Innstilles avvist av komitéens flertall

K7
§4.2 Ny setning etter «Styret kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til maksimum to års
fremleie til medlemmer.»: Utleie av vogn/rom ut over dette er ikke tillatt. Utlån av
vogn/rom for kortere perioder til andre naturister, når leietaker ikke er til stede, skal
meldes til styret når dette overstiger 2 dager, og søkes om til styret når dette overstiger
7 dager.
(Begrunnelse: Det er ikke ønskelig at rom og vogner på Sjøhaug skal leies ut på f.eks
airbnb, eller at man skal ha utleie av vogn som inntektskilde. For å begrense muligheten til
å leie ut under bordet bør styret søkes om lengre perioder med utlån.)
Innstilles vedtatt

E7 (Janet)
§ 4.2 – Det står her at ÅM bestemmer plassinnskuddets størrelse, og evt. faktureringsgebyr også. Kan ikke huske at vi har gjort det på årsmøter.
Det står heller ikke at Plassinnskuddet skal tilbakebetales ved fraflytting fra fast plass.
Det står også at styret i spesielle tilfeller kan tillate max 2 års framleie.
Men HVOR finnes retningslinjene for evt. fremleie??
Innstilles avvist, anses innarbeidet i K8

K8
§4.2 Fire første linjer erstattes av: Medlemmer som har fått innvilget fast plass/rom må
betale et plassinnskudd. Plassinnskuddets størrelse bestemmes av årsmøtet, og skal
betales inn over maksimalt fem år med et årlig gebyr fastsatt av styret. Ved oppsigelse
av plassen blir plassinnskuddet tilbakeført til hovedleier.
(Begrunnelse: Fem år er i tråd med informasjonen som ligger på nettsidene. Det sto ikke
eksplisitt at plassinnskuddet blir tilbakebetalt.)
Innstilles vedtatt

E7 (Svein-Tore)
a) §4, tillegg til andre avsnitt: Leie til Sjøhaug kan maksimalt oppdeles i 2 rater etter
søknad til styret.
Innstilles vedtatt
b) Styret skal legge på renter på beløpet med 5%.
Innstilles avvist

K9
Disiplinærsaker: Dette avsnittet flyttes i sin helhet fra §4, sammen med fjerde setning i
paragrafen, og det lages ny paragraf 10 Plikter og disiplinærsaker (nummerering
avhengig av andre endringer).
10.1 Foretaket kan ekskludere et medlem som ikke lenger oppfyller vilkårene for å være
medlem. Et medlem kan ekskluderes når vedkommende har krenket foretaket ved
vesentlig mishold, brudd på ordensreglene gjentatte ganger, ikke overholdt plikten til å
si fra om adresseforandring (gjelder også e-postadresse), eller når tungtveiende grunner
elles tilsier det.
Innstilles vedtatt

K10
10.2 Ingen medlemmer kan under noen omstendighet, ved oppsigelse eller utestenging,
kreve mer enn innbetalt plassinnskudd. En eksklusjon kan ankes til Årsmøtet, med en
måneds frist. En anke har utsettende virkning på vedtaket.
10.3 Alle medlemmer må følge Ordensregler for medlemmer og besøkende, som vedtas
av medlemsmøtet. Dersom medlemmer bryter disse, kan det opprettes en disiplinærsak.
(Begrunnelse: K10 er primært en flytting og en omformulering i tråd med Samvirkelova,
men det tydeliggjøres at dette gjelder medlemmer av Sjøhaug. Besøkende og medlemmer
er omfattet av ordensreglene, og disse kan med fordel revideres og spisses av
medlemsmøtet neste år. Her er det viktig å merke seg at det er forskjell på å bli ekskludert
som medlem, og å bli bortvist fra plassen.
K9: Vi kan ikke juridisk nekte alle som har sonet ferdig en dom adgang til Sjøhaug,
ettersom medlemskap eller leieavtale her ikke er noe som kan utløse krav om politiattest,
og dette strider mot alminnelig rettsforståelse.
Innstilles vedtatt

K11
10.5 Prosedyre for disiplinærsaker
1.Tidsfrister for klager: For at rettsikkerheten skal ivaretas er det en forutsetning at alle
klager skal gjøres kjent for innklagede umiddelbart etter at de er levert og senest 14
dager etter forholdet har funnet sted.
2. Innsynrett og rett til forsvar: Den innklagede har full innsynsrett i alle papirer som
vedrører saken og rett til å forsvare seg mot de påstander som framsettes.
3. Det skal gis 2 muntlige advarsler, framsatt av bestyrer eller styrets representant, hvor
man forvisser seg om at klagen er forstått av den innklagede.
4. Om dette ikke fører fram, rettes skriftlig advarsel mot vedkommende.
5. Etter annen gangs skriftlig advarsel uten å se forandring i adferd, kan vedkommende

bortvises fra plassen etter vedtak i styret.

6. Ankerett: Saken kan ankes inn for årsmøtet, med en måneds frist. Dette må innklagede

gjøres oppmerksom på.
7. Foreldelsesfrist: Alle saker foreldes 3 år etter at endelig vedtak er fattet, om ikke

tilfellet omfatter brudd på norsk lov.
(Flytting, og mindre språklige endringer)
Innstilles vedtatt
E8 (Grete R)
Vi diskuterte i sommer regler og lover vedr det å bli utvist eller bortvist på Sjøhaug ut
ifra skadelig og/eller uanstendig oppførsel.
Og etter dette har jeg tenkt vi bør få inn noen klare tillegg i paragraf 4 i Vedtektene våre.
Jeg vil derfra gjerne melde inn til årsmøte et forslag til tillegg på paragraf 4 i vedtektene.
«personer kan bortvises/ oppsigelse av plass dersom vedkommende fotograferer
mennesker uten samtykke fra dem det gjelder. Uanstendig oppførsel eller om personer
er innblandet/dømt i sedelighetssaker medfører bortvisning/oppsigelse og anmeldelse.
Uanstendig eller ubehøvlet oppførsel på Sjøhaug kan også medføre bortvisning/
oppsigelse av plass.»
Hvordan dette formuleres, eller spisses er ikke viktig for meg. Men jeg synes dette bør
med i vedtekter i 2022.
Alle har mobiltelefoner og har derfor rask tilgang til å spre bilder på nettet, og akkurat
derfor er det ekstra viktig å få dette inn i lovverket vårt.
Og sedelighetsdømte er ikke Sjøhaug tjent med å huse.
Viktig å opprettholde trygge rammer for naturistene på Sjøhaug.
Innstilles avvist, delvis ivaretatt av K9-K11

E9 (Janet)
Under nåværende §4: vedr. «Prosedyre ved disiplinærsaker».
Denne prosedyren bør ikke/trenger ikke stå i Vedtektene. Den kan sammenkobles med
reglene for KONFLIKTRÅD, - i eget skriv. Uansett bør den IKKE stå så langt framme i
vedtektene.
- og HVEM gjelder denne prosedyren for, egentlig? ALLE medlemmer? De FASTBOENDE?
– de BESØKENDE?
Innstilles avvist, anses delvis ivaretatt av K10-K11

Tema: Valgbarhet og roller
E10 (Svein-Tore)
§8
Før setningen "Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant
ikke annet er fastsatt i loven" føyes inn;
Revisor kan ikke ha sittet i styret i hele eller deler av perioden for det regnskapet skal
revideres.
Styret er ansvarlig for å skaffe revisorene underlag til regnskapet som bilag, rapporter,
A-referat og annet relevant underlag. Revisorene skal kunne delta på styremøter. Styret
er også ansvarlig for å følge opp regnskapsfører slik at regnskapsrapport og
tilbakemelding fra revisorene til regnskapsfører kommer tidsnok til å gjennomføre
Årsmøtet.
Innstilles avvist, anses delvis ivaretatt av K12. (Samvirkelova sier at det skal være møte
mellom styret og revisor. Vedtektsfestet rett til generell deltakelse på styremøter og Areferater gir revisor tilgang til personsaker og andre saker vedkommende ikke trenger
eller bør ha innsyn i. Vedtektene våre åpner for forskjellige modeller med valg/ansatt
revisor, regnskapsfører eller ikke, og må kunne fungere for de forskjellige situasjonene.)
K12
§8 Revisor kan ikke ha sittet i styret i den perioden vedkommende skal revidere
regnskapet for. Styret er pliktig til å legge til rette for revisors arbeide ved blant annet å
gi tilgang til relevante dokumenter vedrørende økonomiske disposisjoner.
Innstilles vedtatt

E11(Frank)
For å unngå samrøre skal ikke personer i lønnet arbeid sitte i styreverv i perioden de
har lønnet engasjement
Innstilles avvist, anses ivaretatt av K13

K13
Dersom styremedlemmer inngår kontrakt om langvarig og omfattende lønnet arbeid
eller engasjement for Sjøhaug, må de fratre fra styret i denne perioden.
Innstilles vedtatt
Tema: Vedlikeholdsfondet
E12 (Lillibeth)
a) §6, første setningen endres til:
Det skal betales en årlig sum til vedlikeholdsfondet for hver person som fast benytter en
plass.
Innstilles vedtatt av komitéens flertall

E13 (Arnfinn)
Styret kan regulere beløpet som skal innbetales til vedlikeholdsfondet, i tråd med
endringen i konsumprisindeksen fra SSB per desember det foregående året. Større
endringer må vedtas av årsmøtet.
Innstilles vedtatt

Tema: Oppløsning
E14 (Svein-Tore)
§10 Før første setning tilføyes.
Oppløsning av Sjøhaug kan kun skje etter at 2 årsmøter/ekstraordinært årsmøte med
minst 6 måneders mellomrom har vedtatt det.
Innstilles avvist til fordel for K14

K14
Oppløsning av Sjøhaug SA kan kun skje etter at 3 årsmøter/ekstraordinære
årsmøter med minst 6 måneders mellomrom mellom hvert har vedtatt det. Vedtakene
må ha 4/5 flertall og foregå ved skriftlig avstemming.
(Begrunnelse: Paragraf §127 i Samvirkelova gir mulighet til å stille strengere krav til
oppløsning av samvirket. Loven krever f.eks 4/5 flertall for større endringer som å endre
formålsparagrafen osv., det gir ingen mening at det skal være lettere å oppløse samvirket
enn å endre dette. En oppløsning vil på denne måten kreve ett kalenderår for å være
gyldig.)
Innstilles vedtatt

E15 (Janet)
§10 er uklar mht Plassinnskuddets prioritering ved oppløsning. (se §4)
Innstilles avvist, anses ivaretatt av K15

K15
§10 første setning endres til «Medlemmer har rett til å få utbetalt sine plassinnskudd
dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.»
Innstilles vedtatt

K16
§10 andre setning endres til «Gjenværende midler utover dette skal gå til fremme av
naturismen i Norge, i regi av NNF.»
(Begrunnelse: Det er svært uklart hvor midlene skal overføres i gjeldende vedtekter. Disse
bør gå til en organisasjon under demokratisk kontroll, hvor Sjøhaugs (tidligere)
medlemmer gjennom sine foreninger kan ha innflytelse på bruken.)
Innstilles vedtatt

Tema: Styre og komitéer

E16 (Janet)
§7 Ny åttende setning: Leder av styret må være fastboende, i tillegg til minst 3 av de
øvrige 6.
Innstilles avvist, pga konflikt med §17 i samvirkelova

K17
§7 Setningen «Varamedlemmer mottar styrehonorar” endres til «Alle styremedlemmer,
inkludert varamedlemmer, mottar styrehonorar. Det samlede beløpet vedtas av
årsmøtet.»
(Begrunnelse: Opprydding. Det sto at varamedlemmer hadde krav på styrehonorar, ikke
ordinære styremedlemmer.)
Innstilles vedtatt

K18
§7 Konfliktråd Andre og tredje setning endres til: «Begge kjønn skal være representert i
rådet, og det bør bestrebes aldersspredning.»
(Begrunnelse: Det er ikke styret som nedsetter rådet, så de kan ikke ta ansvar for
aldersspredning.)

Innstilles vedtatt

Språk, rydding og uklarheter

K19
§7 Hoveddel, nest siste setning endres til «Protokoll/referat fra alle møter skal gjøre
tilgjengelig for medlemmene».
(Begrunnelse: Det står referat fra protokollene.)
Innstilles vedtatt

K20
§3 ««Foretaket skal fremme selvrespekt og respekt for andre uavhengig av form, alder,
kjønn, størrelse, hudfarge eller funksjonshemming.» endres til «Foretaket skal fremme
selvrespekt og respekt for andre uavhengig av alder, kjønnsidentitet, utseende, etnisitet,
legning, eller funksjonsnivå»
(Begrunnelse: Bør inkludere legning, og språket er utdatert)
Innstilles vedtatt
K21
§4 «De som ikke betaler til forfall etter å ha mottatt inkasso, vil bli utestengt frem til
beløpet er betalt. De som ikke har betalt for inneværende år pr.31.12, sies opp av
Sjøhaug i henhold til leiekontrakt.» flyttes til 4.2 Faste plasser, rom og fremleie.
Innstilles vedtatt
K22
Nytt underpunkt «Vedtekter» under §8 Årsmøte, formuleringer om vedtekter samles
her.
Forslag til vedtektsendringer må være sendt inn senest fire uker før årsmøtet. Styret,
eller en arbeidsgruppe nedsatt av styret, kan bidra med tydeliggjøring, og innstille på
endringsforslagene. Kun endringsforslag som ligger i de utsendte sakspapirene kan
voteres over. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, med mindre de er omfattet av
Samvirkelova §54 og krever 4/5 flertall.

(Begrunnelse: I de fleste organisasjoner kan man ikke endre vedtekter ved å finne på
formuleringer på årsmøtet, disse må være sendt ut på forhånd så medlemmer kan
prioritere å gå på møtet, eller gi en tydelig fullmakt. Dette vil gi styret eller en
vedtektsgruppe mulighet til å formulere forslag i tråd med innsendte innspill så de kan tas
inn i vedtektene. Dette vil også fjerne muligheten til å fremme helt motstridende forslag til
det som har vært sendt ut i papirene.)
Innstilles vedtatt
K23
§8 «Bruk av e-post forutsetter at det enkelte medlem uttrykkelig har godtatt det» slettes.
Innstilles vedtatt
K24
§8 Punkt 6 Endres til «Fastsettelse av styrehonorar»
Innstilles vedtatt
K25
§8 Punkt 10 «Valg av PR-komité» slettes.
(Begrunnelse: Andre arbeidskomitéer nedsettes av styret)
Innstilles vedtatt av et flertall av komitéen
K26
§8 Medlemsmøte. Andre setning endres til: «Medlemmene skal ha varsel om tid og sted
på e-post og nettsider minst fire uker før møtet».
(Begrunnelse: Nå er det ingen frist for innkalling, men tre ukers frist for å sende inn
forslag, og det må bare informeres om i Sjøhaugkalenderen.)
Innstilles vedtatt

K27
§8 Medlemsmøte: Opprydding av tekst:
Det avholdes minst ett medlemsmøte i løpet av sommersesongen. Medlemmene skal ha
varsel om tid og sted på e-post og nett minst fire uker før møtet. Frist for innsending av
forslag er tre uker før møtet, og saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest
en uke før møtet. Medlemsmøtet vedtar ordensregler og regler for plassering av vogner,
med 2/3 flertall. Det kan behandle revidert budsjett, og behandle saker delegert fra
årsmøtet, med simpelt flertall. Årsmøtesaker kan tas opp som diskusjonssaker.
Innstilles vedtatt
K28 A
§9 Stemmerett og fullmakter, paragrafen endres til: Alle medlemmer har møte- og
talerett på årsmøte og medlemsmøte. Stemmerett krever at man har betalt
medlemskontingent til Sjøhaug og til medlemmets naturistforening. På årsmøtet kan
man stemme med navngitt fullmakt fra ett annet medlem. Dette må være meldt styret
skriftlig før møtet.
Innstilles vedtatt
K28 B:
Dersom vi ikke velger å innføre kontingent, faller K28A og erstattes av K28B, som er
samme avsnitt men uten «medlemskontingent til Sjøhaug».
Innstilles subsidiært vedtatt

Oppdatering pga bortfall av andeler
K29
§3 «Andelseiere» erstattes av «medlemmer»:
Foretaket skal drive foretakets eiendom Sjøhaug, gnr. 1, bnr. 2951, Sjøhaugveien 61,
Jeløy, 1514 MOSS, på forsvarlig måte til beste for utøvelse av naturisme for sine
medlemmer og for andre medlemmer av naturistforeninger tilknyttet International
Naturist Federation (INF).

Foretaket skal tilby medlemmer og andre organiserte naturister et naturistområde med
overnattingsmuligheter i campingvogner, telt, hytter, båtplasser og rom, samt
sanitærinnretninger. andre fasiliteter.
Innstilles vedtatt

Oversendes årsmøtet 2023

K30
§4 Overskriften endres til Medlemskap
Innstilles vedtatt

K31
§ 4.1 Slettes
(Begrunnelse: Vi har ikke andeler lenger, man betaler en innmeldingsavgift. Gamle andeler
skal være omgjort til lån.)
Innstilles vedtatt

K32
§4.2 Setningen «Plassinskudd regnes ikke som andelsinnskudd» strykes
Innstilles vedtatt

K33
§4.3 endres til «Tidligere andeler kan kreves tilbakebetalt med tre måneders varsel».
(Begrunnelse: Vi har ikke lengre andeler, og det er svært uheldig å omtale dette som
andeler i vedtektene. Medlemsrettigheter er ikke koblet til lån privatpersoner har til
Sjøhaug, som er det dette nå i realiteten er.)
K34
§5 Endres til: Årsoverskuddet skal bli stående i virksomheten til utvikling og
ivaretakelse av denne. Inntil 5 % av overskuddet kan avsettes til et fond, til bruk for å

dekke uventede kostnader (f.eks. store plassoppsigelser eller store ekstraordinære
vedlikeholdsutgifter). Vedtak om bruk av fondsmidler skal fattes av årsmøtet etter
forslag fra styret.
Innstilles vedtatt
K35
§6 Ny overskrift: Vedlikeholdsfond. Andre setning endres til «Regler for bruk av
vedlikeholdsfond». Femte punkt slettes.
Innstilles vedtatt

Korrekturbehov etter endringer

K36
Vedtektskomitéen får fullmakt til å rette rene grammatikk- og stavefeil i vedtektene i
etterkant av årsmøtet, da det har lite hensikt å årsmøtebehandle disse endringene.
Innstilles vedtatt

K37
Vedtektskomitéen får fullmakt til å rette opp i paragrafnummerering og avsnitt i
etterkant av årsmøtet, da det har lite hensikt å årsmøtebehandle disse endringene og
man ikke vet hvordan det vil slå ut før vedtakene er gjort.
Innstilles vedtatt

EÅM sak 4/22 Budsjett 2023
K.nr
3000
3030
3050
3060
3100
3150
3200
3202
3210
3250
3255
3256

Tekst
Kioskdrift/ høy sats
Matsalg/ middels sats
Utleie Sjøhaug/ lav sats, plassleie, hytteleie
Fastbeløp Strøm - 25% mva
Salgsinntekt handelsvarer avgiftsfri
Inntekt medl.innskudd
Årskort/Medlemsavgift
Vedlikeholdsfond
Depositum dugnad
Tilskudd mottatt
Gave fra medl/død - andel overf Sjøhaug
Gave fra medl til prosjekter
Sum Salgsinntekt

3300
3620
3710
3900
3910
3990
3995

Plassinnskudd - til 2040
Annen leieinntekt
Purreinntekter
Annen driftsinntekt
Diverse tilskudd/støtte
Kassedifferanser
Inntekt, periodisert/avsatt
Sum Annen driftsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKT

4000
4300
4330
4340
4390
4395
4400
4500

Varekostnader
Varekjøp, høy sats
Varekjøp, middels sats
Varekjøp fritt
Beholdningsendring
Varekjøp, periodisering/avsetning
Fritt kjøp
Innleie arbeidskraft
Sum Varekostnad

5000
5010
5011
5182
5330
5400

Lønn til ansatte
Timelønn
Lønn inkl. feriepenger
Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift

Budsjett 2023
-20 000,00
-85 000,00
-1 013 000,00
-92 000,00
-80 000,00
-50 000,00
-80 000,00
-58 000,00
-10 000,00

-1 488 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 488 000,00

5 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00

150 000,00
1 500,00
90 000,00
20 000,00

Yrkesskadeforsikring
Sum Lønnskostnad

5 000,00
266 500,00

6000
6010

Avskrivning på bygninger og annen fast
eiendom
Avskrivning
Sum Avskrivning

92 739,36
10 019,66
102 759,02

6100
6200
6320
6360
6420
6490
6540
6550
6560
6570
6600
6610
6620
6720
6730
6800
6860
6865
6900
6920
6990

Frakt, transportkostnad og forsikring
Strøm
Renovasjon/Tømming Septik
Renhold
Leie datasystemer
Annen leiekostnad
Maskiner, inventar, småutstyr
Drift maskinpark og vannanlegg
Uttak varer, eget bruk
Arbeidstøy
Rep/vedl.h. Bygninger
Rep/vedl.h Uteareal
Rep/vedl.h. Utstyr (serviceavt)
Honorarer for regnskapsføring
Honorar andre
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering o l
Dugnadsmat og div arrangementer
Telefon
Internett
Annen Kostnad

200 000,00
105 000,00
155 000,00
3 000,00
3 000,00
60 000,00
5 000,00
500,00
6 000,00
30 000,00
10 000,00
15 000,00
120 000,00
52 000,00
3 000,00
1 500,00
3 000,00
5 000,00
12 000,00
15 000,00

7100
7140
7420
7500
7750
7770
7780
7781
7790
7792

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnader
Gaver, fradragsberettiget
Forsikringspremie
Eiendoms- og festeavgifter
Bank og kortgebyrer
Renter og gebyrer inkasso
Kassedifferanser
Annen kostnad
Svinn kiosk
Sum Annen driftskostnad

5920

DRIFTSRESULTAT

10 000,00
3 000,00
5 000,00
105 000,00
72 000,00
3 500,00
1 000,00
5 000,00
1 500,00
5 000,00
1 015 000,00

-161 500,00

