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Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv:  Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Norges Turmarsjforbund, Norges Seilforbund, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, 4H Norge, 

Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Norsk Kennel Klub 
 

 
Til medlemsorganisasjonene 
Til styrets medlemmer 
Til valgkomiteen og ordstyrer 
 
          4. april  2018 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK FRILUFTSLIV 
 
Norsk Friluftsliv inviterer med dette til seminar, årsmøte og middag torsdag 3. mai 2018 
på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. 
 
Påmeldingen skjer til https://www.deltager.no/friluftsliv2018 senest 30. april. 
 

 
Program for dagen 
        
kl. 10.00 Frivillighetsseminaret «Helt Frivillig» om hvordan rekruttere, 

motivere og holde på engasjerte medlemmer og frivillige 
medarbeidere. 
  

Kl 16.00 Årsmøte 
 
Kl 18.00 Årsmøtemiddag  

 
Det er styrets ønske at eventuelle detaljspørsmål vedrørende årsregnskapet kan bli tatt 
opp med administrasjonen på forhånd. 
 
Representanter og stemmetall 
Hver organisasjon har anledning til å møte med like mange representanter som de har 
stemmer til årsmøtet.  
Antall representanter hver organisasjon kan møte med fastsettes på grunnlag av medlemstallet pr. 31.12. året før. 
Organisasjonene kan møte med to representanter for de første 10.000 medlemmer, og en representant for hver 
påbegynte 30.000 medlemmer utover dette. 
(1’-10’medl=2, 10’-40’medl =3, 40’-70’medl= 4, 70’-100’medl=5, 100’-130’medl=6, 160’-190’=8, 280-310’medl.=12) 
 
Dette gir følgende representasjon 
 

Den Norske Turistforening   12 stemmer 
Norges Røde Kors      8 stemmer 
Norges Jeger- og Fiskerforbund    6 stemmer 
Skiforeningen      5 stemmer 
Norsk Kennel Klub      5 stemmer 
Norges Turmarsjforbund     4 stemmer 
Norsk Orientering      3 stemmer 
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Norges Seilforbund      3 stemmer  
Norges Padleforbund     3 stemmer 
Norges Klatreforbund     3 stemmer 
Norges speiderforbund     3 stemmer 
Kristen Idrettskontakt     3 stemmer 
4H Norge       3 stemmer 
KFUK-KFUM-Speiderne     3 stemmer     
Forbundet Kysten      3 stemmer 
Syklistenes Landsforening     2 stemmer 
 
 

 
Med hilsen 
Norsk Friluftsliv 
 
 
Simen Saxebøl (s)         Lasse Heimdal (s) 
ordfører       gen.sekr  
  
 
Vedlegg: 
 

A. Saksliste med forslag til vedtak 
B. Forslag til forretningsorden 
C. Styrets årsrapport for 2017 (eget vedlegg) 
D. Årsregnskap for 2017 med revisors beretning (eget vedlegg) 
E. Brev fra Norges Klatreforbund vedr vedtektsendringer (eget vedlegg) 
F. Styrets innstilling til Skogselskapets søknad om medlemskap (eget vedlegg) 
G. Instruks for valgkomiteen  
H. Valgkomiteens innstilling 
I. Norsk Friluftslivs vedtekter 
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Vedlegg A) 
Saksliste for Norsk Friluftslivs årsmøte  
med forslag til vedtak 

 
 
KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 
   

- Opprop 
 
- Godkjenning av innkalling  
   Styrets forslag til vedtak:  Innkallingen godkjennes. 
 
- Godkjenning av saksliste 
   Styrets forslag til vedtak:  Sakslisten godkjennes. 
 
- Godkjenning av forretningsorden (se vedlegg) 
   Styrets forslag til vedtak:  Forretningsordenen godkjennes. 
 
-Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen 
 
- Valg av tellekorps 
    Styrets forslag til vedtak:  Til tellekorps velges Hans Erik Lerkelund,  
        Ole Lilleås og Siri Meland. 

 
SAKER TIL BEHANDLING 
 
Sak 1: Årsrapport 

Årsrapporten for 2017 følger som vedlegg. 
Styrets forslag til vedtak: Årsrapporten for 2017 godkjennes. 

 
 

Sak 2: Årsregnskap 
   Årsregnskapet for 2017 med revisors beretning følger som vedlegg. 

Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2017 godkjennes. 
 

 
Sak 3: Forslag til årsmøteresolusjon 

Styret fremmer følgende forslag om årsmøteresolusjon om frivillighet. 

«Styrk satsingen på frivillighet i friluftslivet 

Dugnad og frivillighet har en sentral plass i friluftslivet. De nasjonale 
organisasjonene er bygget opp av frivillige, og frivillige jobber hver dag for å 
styrke og utvikle friluftslivet lokalt. Stortingsmeldingen om friluftsliv framhever 
den viktige posisjonen de frivillige friluftslivsorganisasjonene har i arbeidet 
med å mobilisere og å tilrettelegge for at flere kommer i aktivitet. 
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Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller 
en rolle hverken markedet eller det offentlige selv kan fylle. I tillegg har 
frivillighet en stor egenverdi. 

Ildsjelene, dugnadsarbeidere og andre frivillige er trofaste medarbeiderne 
som hver dag og hver uke står på for å skape engasjement, felleskap og 
aktivitet. Det er de som bygger friluftslivet i Norge og er organisasjonenes 
viktigste ressurs i alle aktivitetsskapende prosjekter. Framtidens friluftsliv vil i 
stor grad være drevet av frivillige. Det er et mål at flest mulig deltar i frivillig 
arbeid.   

Norsk Friluftslivs årsmøte krever derfor at  

• en større andel av friluftslivets midler brukes til å rekruttere, lære opp, 
motivere og administrere friluftslivets frivillige. 

• det må legges enda bedre til rette for at det skal være enkelt å være frivillig. 
Arbeidsbyrder med administrasjon, prosjektsøknader, rapportering og 
myndighetskrav må ikke redusere frivilliges tid til tilrettelegging for aktivitet. 

• Det må brukes vesentlig mer ressurser til forskning på frivillighet i 
friluftslivet.» 

Styrets forslag til vedtak: Forslag til årsmøteresolusjon vedtas. 
 
 

Sak 4: Forslag til endring av vedtekter 
 
  Norges Klatreforbund har fremmet forslag til endring av vedtekter.  
   Se også eget brev. 
 

a) Sikkerhet 
Norges Klatreforbund foreslår å endre vedtektenes §1 ved å tilføye ordet 
«sikkert», slik at § 1 da vil lyde, med tillegget uthevet: 
 
”Norsk friluftsliv skal arbeide for et allsidig, enkelt, sikkert og naturvennlig friluftsliv i tråd 
med norsk friluftslivstradisjon som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer 
friluftsliv for alle.” 

 
b) Valgbarhet 

Norges Klatreforbund foreslår videre å gi vedtektenes § 6 et tillegg som presiserer 
at styremedlemmer og vararepresentanter ikke kan være ansatt i den 
organisasjon de representerer, slik at § 6 da vil lyde, med tillegget uthevet: 

 
”Styret består av leder og 6 andre styremedlemmer. Lederen velges for 1 år. De 
øvrige styremedlemmene velges for 2 år, slik at 3 styremedlemmer er på valg 
hvert år. Styret har ett varamedlem som velges for 1 år av gangen. 
Styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke være ansatt i den 
organisasjonen de representerer i styret. Dersom et styremedlem går ut av 
styret i en valgperiode eller velges som leder, velges på første årsmøte nytt 
medlem for resten av valgperioden. Styret velger hvert år sin nestleder.” 

 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret har ved gjennomgang av Norges Klatreforbunds forslag til vedtektsendringer 
sett at det kan være behov for flere språklige og innholdsmessige oppdateringer i 
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vedtektene. Styret vil derfor foreslå overfor årsmøtet at forslagene om 
vedtektsendringer fra Norges Klatreforbund behandles under en helhetlig 
gjennomgang av vedtektene til høsten, hvor alle forslag behandles gjennom 
høringsrunder mellom organisasjonene, og fremmes for neste årsmøte. 
 

 
Sak 5: Forslag til opptak av nytt medlem 

Det norske Skogselskap har søkt om medlemskap i Norsk Friluftsliv. 
Styrets forslag til vedtak: Det norske Skogselskap tas opp som medlem  
       i Norsk Friluftsliv. 
 
 

Sak 6: Fastsettelse av kontingent 2019 
Kontingenten ble på siste årsmøte fastsatt til kr 15.250 pr årsmøtestemme for 2018. 
Styrets forslag til vedtak:  Kontingenten for 2019 fastsettes til kr 15.550  
       pr årsmøtestemme. 

 
VALGSAKER: 
 
På årsmøtet 2018 er følgende tillitsvalgte på valg: 
  
Ordfører Simen Saxebøl. Valgt første gang mai 2017 
Styreleder Erling Lae. Nominert 2016 av DNT. 
Styremedlem Jørgen Moland. Nominert 2016 av Norges speiderforbund. 
Styremedlem Knut Halvor Hansen. Nominert 2016 av Skiforeningen. Ønsker ikke gjenvalg. 
Styremedlem Marius Eikås Aardal. Nominert 2012 av 4H. Kan ikke gjenvelges. 
 
Varamedlem Eivind Nordgaard Hermstad. Nominert 2017 av KRIK. Ønsker ikke gjenvalg. 
 
Valgkomitémedlem Karen Marie Eid Kaarby. Nominert 2015 av Skiforeningen. 
  
Følgende tillitsvalgte er IKKE på valg: 
Styremedlem Gøril Huse. Nominert første gang 2015 av K/M speiderne. 
Styremedlem Arild Gjertsen. Nominert 2017 av NJFF. Varamedlem 2016. 
Styremedlem Linda Verde. Nominert 2017 av Norges Orienteringsforbund. 
 
Valgkomitémedlem Arne Aaberg Nominert 2016 av NJFF 
Valgkomitémedlem Lars Verket Nominert 2017 av styret 
 
Følgende kandidater er nominert til tillitsverv i Norsk Friluftsliv: 
 
DNT har foreslått gjenvalg på Erling Lae som styreleder og Bitten Sveri som styremedlem  
NSF har foreslått Jørgen Moland til gjenvalg som styremedlem 
Skiforeningen har foreslått Anne Cappelen til Styremedlem. 
Røde Kors har foreslått Kjersti Løvik til styremedlem. 
Norges padleforbund har foreslått Trond Glesaaen til styremedlem  
KRIK har foreslått Ingeborg Lund Mathisen til styremedlem. 
 
 
Valgkomiteens innstilling er vedlagt. Valgkomiteen innleder og begrunner sin innstilling. 
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Sak 7: Valg av ordfører 
Det har ikke kommet inn forslag til ny ordfører. 
Valgkomiteens innstilling:  Simen Saxebøl velges til ordfører for ett år 
 

 
Sak 8: Valg av styreleder 
   Valgkomiteens innstilling:  Erling Lae velges til styreleder for ett år 
 
 
Sak 9: Valg av styremedlemmer og varamedlem 

Valgkomiteens innstilling:  
Jørgen Moland (Norges Speiderforbund) velges til styremedlem for to år 
Bitten Sveri (DNT) velges til styremedlem for to år 
Kjersti Løvik (Røde Kors) velges til styremedlem for to år 
Trond Glesaaen (Norges Padleforbund) velges til varamedlem for ett år 

 
 
Sak 10: Nytt medlem i valgkomitéen 

Karen Marie Eid Kaarby har fullført perioden i valgkomiteen på tre år. 
Det har ikke kommet inn forslag til nytt medlem i valgkomiteen. 
 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir GS-møtet fullmakt til å velge et medlem 
      til valgkomiteen for 3 år. 
 

 
Sak 11: Valg av revisor 

Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å innhente tilbud på revisortjenester  
       og velge leverandør. 

 
 

Møtet avsluttes. Avtroppende valgte representanter, ordstyrer og styret takkes for 
innsatsen. 
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Vedlegg B) 
Forslag til forretningsorden 
 
 
Talerett: Alle årsmøterepresentantene har talerett.  
    Årsmøtet kan innvilge andre talerett. 
 
Forslagsrett:  

Alle medlemsorganisasjonene, styremedlemmer,  
leder, ordfører og generalsekretær har forslagsrett. 

 
Stemmerett:  

Organisasjonene avgir sine stemmer samlet. 
Antall stemmer er identiske med antall representanter organisasjonene kan 
møte med på årsmøtet. 

 
Taletid: Maks. taletid første gang en tar ordet i en sak er 3, tre   
  minutter. 2. gang 2,  to minutter. 

Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. 
 

Ordfører har anledning til å foreslå kortere taletid og til å sette strek. 
 

Innlegg «til forretningsorden» begrenses til ett innlegg pr. organisasjon pr. 
sak. 

 
Forslag: Forslag må leveres inn skriftlig før strek er satt. 
 
  Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 
 

Bare forslag som har forbindelse med saker som står på sakslisten, kan 
behandles. 

 
Vedtak: Alle ordinære vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak nevnt i 

vedtektenes §2, §12 og §14. 
 
  - Blanke stemmer teller ikke. 
 
Protokoll: I protokollen føres bare opp forslagene, stemmeresultatet og de fattede 

vedtak. 
   

 Årsmøtet velger to representanter til å underskrive protokollen sammen med 
ordfører. 

 
Protokollen distribueres til medlemmene, ordfører og styret. 
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Vedlegg C) 
Styrets årsrapport for 2017 
Se eget dokument 
 

Vedlegg D) 
Årsregnskap for 2017 med revisors beretning 
Se eget dokument 
 
Vedlegg E) 
Brev fra Norges Klatreforbund vedr vedtektsendringer 
Se eget dokument 
 
Vedlegg F) 
Styrets innstilling til Skogselskapets søknad om medlemskap 
Se eget dokument 
 
Vedlegg G) Valgkomiteens instruks 
 

DAGENS INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN Sist revidert ved årsmøtet 11.05.17 

 
- Valgkomiteen skal foreslå for årsmøtet kandidater til de valg som inngår under punktene F, 

G og H på dagsorden. (ordfører, styreleder, styremedlemmer og varamedlem) 
 

- Valgkomiteen skal innstille kandidater foreslått av organisasjonene. 
Organisasjonene kan foreslå kandidater fra egen organisasjon. Dersom de foreslåtte 
kandidatene etter valgkomiteens vurdering ikke gir styret den ønskede 
styrke/sammensetning kan valgkomiteen henvende seg til medlemsorganisasjonene for å få 
forslag til flere kandidater. 

 
- Valgkomiteen skal skriftlig minne organisasjonene om fristen for innsendelse av forslag 

som er: Innen utgangen av februar. 
 

- Valgkomiteen må søke å komme fram til et forslag bestående av personer med sentral 
posisjon i egen organisasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med 
medlemsorganisasjonene og beslutningsstyrke i Norsk Friluftslivs styre. 

 
- Valgkomiteen må søke å komme frem til et forslag som avspeiler Norsk Friluftslivs 

oppbygging, sammensatt av store og små organisasjoner med forskjellig aktivitet og 
utgangspunkt for sitt engasjement i friluftsliv. Valgkomiteen må søke å komme frem til et 
forslag som avspeiler Norsk Friluftslivs oppbygging, sammensatt av store og små 
organisasjoner med forskjellig aktivitet og utgangspunkt for sitt engasjement i friluftsliv. 
Det skal være minst tre av hvert kjønn i styret. 

 
- Valgkomiteens innstilling, inkludert liste og presentasjon av alle kandidater som er foreslått 

fra organisasjonene, skal sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet. 
 

- Valgkomiteen sjekker ønske om gjenvalg med organisasjonen som nominerte 
styremedlemmer som står på valg. 
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Vedlegg H) 
Valgkomitéens innstilling, sak 7-10 

 
Vedlagt er valgkomiteens innstilling. Følgende tillitsvalgte er IKKE på valg: 
Styremedlem Gøril Huse, nominert 2015 av KFUK-KFUM-speiderne 
Styremedlem Arild Gjertsen, nominert 2017 av NJFF 
Styremedlem Linda Verde, nominert 2017 av NOF  
  
Valgkomitémedlemmene Arne Aaberg (valgt 2016) og Lars Verket (oppnevnt 2017). 
 
Ordfører, styreleder og varamedlem velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for to år 
av gangen. 
 
I henhold til punkt 7 i Norsk Friluftslivs vedtekter består valgkomiteen av tre medlemmer, 
hvorav ett medlem oppnevnes av styret og to medlemmer av årsmøtet. Medlemmene 
oppnevnes/ velges for tre år, slik at et medlem skiftes ut hvert år. Tredje året en person sitter i 
valgkomiteen fungerer vedkommende som leder. 
 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 

Om valgkomiteen 
Valgkomiteen har bestått av Karen Marie Eid Kaarby (valgt 2015), Arne Aaberg (valgt 
2016) og Lars Verket (oppnevnt 2017).  Karen Marie Eid Kaarby har ledet arbeidet.  

Status 
På årsmøtet 2018 er følgende tillitsvalgte på valg: 
Ordfører: Simen Saxebøl, nominert 2017 av 4H 
Styreleder Erling Lae, nominert 2016 av DNT 
Styremedlem Marius Eikås Aardal, nominert 2012 av 4H- kan ikke gjenvelges 
Styremedlem Jørgen Moland, nominert 2015 av NSF 
Styremedlem Knut Halvor Hansen, nominert 2016 av Skiforeningen – ønsker ikke gjenvalg 
Varamedlem Eivind Nordgaard Hermstad nominert 2017 av KRIK – ønsker ikke gjenvalg 

Innkomne forslag 
Det var innen fristen 28. februar kommet følgende forslag til styrekandidater fra 
medlemsorganisasjonene: 

• DNT har foreslått gjenvalg på Erling Lae som styreleder og Bitten Sveri som styremedlem  
• NSF har foreslått Jørgen Moland til gjenvalg som styremedlem 
• Skiforeningen har foreslått Anne Cappelen til Styremedlem. 
• Røde Kors har foreslått Kjersti Løvik til styremedlem. 
• Norges padleforbund har foreslått Trond Glesaaen til styremedlem  
• KRIK har foreslått Ingeborg Lund Mathisen til styremedlem. 

Komiteens vurderinger  
Komiteen har spesielt merket seg følgende bestemmelser mht. utvelgelsen av styrekandidater i 
instruksen for valgkomiteen:  
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• Valgkomiteen må søke å komme fram til et forslag bestående av personer med sentral posisjon 

i egen organisasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med 

medlemsorganisasjonene og beslutningsstyrke i Norsk Friluftslivs styre.  

• Valgkomiteen må søke å komme frem til et forslag som avspeiler Norsk Friluftslivs oppbygging, 

sammensatt av store og små organisasjoner med forskjellig aktivitet og utgangspunkt for sitt 

engasjement i friluftsliv.  
• Det skal være minst tre av hvert kjønn i styret   

Innstilling 
 
Som ordfører foreslås: 
Simen Saxebøl innstilles til gjenvalg som ordfører. 
 
Som styreleder foreslås: 

• Erling Lae, nominert i 2016 av DNT. Innstilles til gjenvalg som styreleder. 

Erling er mest kjent som byrådsleder i Oslo (2000 – 2009). Han har vært 2. 
nestleder i Høyre (2008 – 2010) og fylkesmann i Vestfold fra 2010. Han har vært 
styremedlem i DNT Oslo og Omegn fra 2010 til 2016 hvor han også var medlem av 
foreningens Markautvalg. Han er utdannet cand.philol. med historie hovedfag. Har 
vært redaktør og informasjonssjef i flere store organisasjoner og i næringslivet. 
Erling er en aktiv friluftslivsutøver, og har et langt og nært forhold både til marka og 
fjellet. Han overtok ledervervet i Norsk Friluftsliv i 2016. 
 

Som styremedlemmer foreslås: 
• Jørgen Moland, nominert 2015 av Norsk Speiderforbund, og innstilles til gjenvalg 

som styremedlem.  
Jørgen har mangeårig erfaring som speider og speiderleder i NSF lokalt og sentralt. 
Han var prosjektleder for NSFs markering av friluftslivets år, han har vært instruktør 
og kursleder for en rekke skred-, bre- og fjellederkurs i regi av blant annet Norges 
speiderforbund, Den Norske Turistforening og Norges Idrettshøyskole. Jørgen har 
lang erfaring i Norsk Fjellsportforum bl.a. som styreleder, vært leder av 
Skredkomiteen, DNT fjellsport og medlem Kurs og Instruktørkomiteen i DNT 
fjellsport Oslo. Han har siden 2016 jobbet som daglig leder i det ideelle foretaket 
«Trygg av natur». Han er foredragsholder på temaet forskningsformidling, ledelse, 
frivillig deltagelse, sikkerhet i fjellet og veiledning som metode. Han har bl.a. 
arbeidet som informasjonsleder ved Institutt for samfunnsforskning, vært 
selvstendig næringsdrivende og arbeidet som lærer. Han er bl.a. utdannet som 
cand.mag. ved UiO, er Cand. Polit. i medievitenskap og har en «Master of Science 
in Leadership» (MSL) fra Boston University. 

 

• Bitten Sveri, nominert av DNT, og innstilles til styremedlem. 
Bitten var landsstyremedlem i DNT fra 2006 til 2012, styremedlem i DNT Oslo og 
Omegn fra 2005 til 2011 og har vært medlem av en rekke utvalg og komiteer i 
DNT.  Hun er samfunnsøkonom fra 1981, og nettopp gått av som rådmann i Nittedal 
kommune i Akershus.  Bitten har også erfaring med rekruttering for næringslivet og 
det offentlige fra sine 3 år i rekrutteringsfirmaet Capita, og har også bakgrunn fra arbeid 
i ulike departementer, blant annet Fiskeridepartementet og Arbeidsdepartementet. 
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• Kjersti Løvik, nominert av Røde Kors, og innstilles til styremedlem. 

Kjersti er leder av landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps og medlem av landsstyret i 
Røde Kors. Hun har gjennom sin lange erfaring, utdanning og innsats i Røde Kors 
Hjelpekorps svært gode forutsetninger for å være med å bidra faglig til styrearbeidet 
i Norsk Friluftsliv. Hun har tidligere hatt verv i Norges Orienteringsforbund 
(breddeidrett og opplæring) samt i Nord-Trøndelag orienteringskrets. Kjersti er 
utdannet fritidspedagog med friluftsliv som metode. Hun er også medlem av DNT. 

 
Som varamedlem foreslås: 
 
Trond Glesaaen nominert av Norges Padleforbund. Trond er pensjonist, og har tidligere 
jobbet i forsvaret. Han har vært Landsstyremedlem og leder nå teknisk komite Hav og 
kursholder. Trond er opptatt av friluftsliv generelt og kystfriluftslivet spesielt. Kystfriluftslivet 
har hatt en stor vekst de siste årene og Trond er en sentral i arbeidet med 
Turskiltprosjektet og de «våte stiene». 

Kommentar vedrørende fordeling av styreplasser mellom 
organisasjonene. 

Valgkomiteens innstilling fører til at 2 styremedlemmer av er nominert av DNT. 
Valgkomiteen mener de to nominerte utfyller hverandre og innstilles fordi hver av 
kandidatenes kompetanse vil være viktig i styrets arbeid. 
 
Oslo, 22.mars 2018 
 
 
Karen Marie Eid Kaarby (s)  Arne Aaberg (s)                 Lars Verket (s)  
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Vedlegg I) 
Vedtekter for Norsk Friluftsliv 

 
STIFTET 22.8.1989 
 

Med endringer godkjent av årsmøtet 8. mai 2014 

 
 

1. NORSK FRILUFTSLIV skal arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk 
friluftslivstradisjon som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle. 

 
Friluftslivets mål er gjennom naturopplevelse å fremme helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd. 
 
NORSK FRILUFTSLIV skal fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen. 
 
NORSK FRILUFTSLIV er et fellesorgan for medlemsorganisasjonene, samordner saker av felles interesse og 
fremmer disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper. 

 
2. Medlemskap 

Medlemmene av NORSK FRILUFTSLIV er organisasjoner som er tatt opp på et årsmøte. Opptak av nye 
medlemmer krever minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer. 
Medlemskap kan søkes av ideelle organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav: 
 
- baserer seg på individuelt medlemskap og er åpen for alle 
- har friluftsliv som sitt hovedformål eller en vesentlig del av aktiviteten 
- ikke har motorisert ferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål 
- er landsdekkende, eller har et medlemstall på mer enn 10.000 individuelle medlemmer 
- arbeider i overensstemmelse med NORSK FRILUFTSLIVs formål som er beskrevet i punkt 1. 

 
Medlemsorganisasjoner som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1. september, anses som medlem for det følgende 
år. 
 

3. Organisasjon 
NORSK FRILUFTSLIV er organisert med årsmøte, styre og administrasjon. 

 
4. Årsmøtet 

Årsmøtet er den øverste myndighet i NORSK FRILUFTSLIV og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte 
holdes hvert år i mai. 
Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene. 
Representasjon for hver organisasjon på årsmøtet er fastsatt etter følgende regler: 
 
Antall representanter hver organisasjon kan møte med fastsettes på grunnlag av medlemstallet pr. 31.12. året før. 
Organisasjonene kan møte med to representanter for de første 10.000 medlemmer, og en representant for hver 
påbegynte 30.000 medlemmer utover dette. 
 
Innkallingen med saksdokumenter sendes organisasjonene minst 4 uker før årsmøtet. 

 
Dagsorden på det ordinære årsmøtet er: 

A. Årsberetning 
B. Årsregnskap 
C. Innsendte forslag fra medlemsorganisasjonene og saker fremmet av styret 
D. Fastsette NORSK FRILUFTSLIVs langsiktige arbeidsmål i form av en 4-årig langtidsplan med tilhørende 

langtidsbudsjett. Langtidsplanen/langtidsbudsjettet rulleres på siste årsmøte i langtidsperioden 
E. Fastsette kontingenten 
F. Valg av ordfører 
G. Valg av styreleder 
H. Valg av styremedlemmer og varamedlem 
I. Valg av valgkomité 
J. Valg av revisor 
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På årsmøtet skal alle valg foregå skriftlig hvis det er mer enn ett forslag 
 
Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. 
Når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas 
bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 
 
Forslag på kandidater til verv i NORSK FRILUFTSLIV skal være organisasjonen i hende innen utløpet av februar. 
 
På årsmøtet er det under dagsorden punkt F, G og H ikke anledning til å fremme forslag på kandidater som ikke er 
foreslått for valgkomiteen innen gjeldende frist. 
 
Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall, med de unntak som er nevnt i siste avsnitt i dette punktet, samt i 
punktene 2, 10 og 12. 
 
Organisasjonene avgir sine stemmer samlet. Antall stemmer er identisk med antall representanter organisasjonene 
kan møte med på årsmøtet. 
 
Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt fra andre organisasjoner. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen utløpet av februar. Saker som ikke er 
ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre samtlige organisasjoner er representert og 
enstemmig samtykker i dette i forbindelse med godkjenning av dagsorden. Saker som det gjelder særskilte 
saksbehandlingsregler og/eller stemmeregler for, kan ikke tas opp på denne måten. 

 
5. Ordfører 

Ordfører velges for ett år av gangen. 
Valget av ordfører trer i kraft først etter at årsmøtet er avsluttet. 
Ordføreren har møte- og talerett på styremøter. 

 
6. Styret 

Styret består av leder og 6 andre styremedlemmer. Lederen velges for 1 år. De øvrige styremedlemmene velges for 
2 år, slik at 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Styret har ett varamedlem som velges for 1 år av gangen. 
Dersom et styremedlem går ut av styret i en valgperiode eller velges som leder, velges på første årsmøte nytt 
medlem for resten av valgperioden. Styret velger hvert år sin nestleder. 
 
Sammenhengende periode for styremedlemmer i NORSK FRILUFTSLIV begrenses til seks år. Dersom et 
styremedlem blir valgt til styreleder, starter en ny sammenhengende periode fra første gangs valg til styreleder. 
 
Lederen innkaller til styremøter. Varamedlemmet innkalles til alle styremøter og har talerett. 
 
For at gyldige beslutninger kan fattes, må minst 4 av styrets medlemmer være enige. 
 
Styret leder NORSK FRILUFTSLIVs drift og gjennomfører årsmøtets vedtak. Styret disponerer over 
organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. 
 
Forslag eller prioriteringer av offentlige midler til organisasjonene skjer dog etter egne retningslinjer, vedtatt på 
årsmøtet. 
 
Organisasjonen forpliktes utad av styrets leder og generalsekretær i fellesskap eller av to styremedlemmer i 
fellesskap. 

 
7. Valgkomiteen. 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. 
1 medlem er oppnevnt av styret og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. 
Medlemmene oppnevnes/velges for 3 år, slik at et medlem skiftes ut hvert år.  Tredje året en person sitter i 
valgkomiteen fungerer vedkommende som leder. Instruks for valgkomiteen fastsettes av årsmøtet. 

 

8. Generalsekretærmøtet 
Generalsekretærmøtet består av generalsekretærene i medlemsorganisasjonene og NORSK FRILUFTSLIVs 
generalsekretær.  
NORSK FRILUFTSLIVs generalsekretær innkaller til møtene i.h.t. vedtatt møteplan og fører referat fra møtene. 
Styret utarbeider nærmere retningslinjer for generalsekretærmøtets funksjon. 
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Generalsekretærmøtet skal være rådgivende organ for generalsekretæren i friluftspolitiske saker. 
 
 

9. Andre samlinger 
NORSK FRILUFTSLIVs styre kaller ved behov inn til andre samlinger og møter for drøfting av aktuelle spørsmål. 
Det forutsettes innkalling i god tid. Møtene er rådgivende for styret. 

 
10. Administrasjonen 

Administrasjonen ledes av generalsekretær. 
Generalsekretæren ansettes av styret og møter i styret og årsmøtet med tale- og forslagsrett. 
 
Administrasjonen forestår den daglige driften og er ansvarlig for å gjennomføre de vedtak som er truffet av styret. 
Den daglige driften omfatter ikke saker som etter NORSK FRILUFTSLIVs forhold er av uvanlig art eller stor 
betydning. Forøvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av styret. 

 
Generalsekretæren kan representere NORSK FRILUFTSLIV utad i saker som ligger innenfor hans ansvarsområde 
ifølge det ovenstående, dog slik at han aldri kan inngå avtale om etablering av bankkonto eller kjøp, salg eller leie 
av fast eiendom. 

 
11. Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for det følgende kalenderåret. 
Kontingenten fordeles på medlemsorganisasjonene i samme forhold som organisasjonene kan møte med 
representanter på årsmøtet. 

 
12. Forandringer i vedtektene 

Forslag til endring av vedtektene må sendes styret innen utløpet av året for behandling på neste års ordinære 
årsmøte. Med unntak av endringer av punkt 12, kreves det vedtak med 2/3 av de fremmøtte stemmene. For 
endringer av punkt 12, kreves vedtak på to ordinære årsmøter med 3/4 av de fremmøtte stemmene. 

 
13. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter beslutning av styret når minst halvparten av medlemsorganisasjonene eller 
medlemsorganisasjoner som til sammen har minimum 200.000 medlemmer skriftlig forlanger det. For øvrig 
gjennomføres ekstraordinært årsmøte etter samme regler som for årsmøtet. 

 
14. Oppløsning 

Forslag til oppløsning av NORSK FRILUFTSLIV må være innsendt til styret innen 1. november for behandling på 
neste års ordinære årsmøte. Beslutter dette oppløsning med 3/4 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 
måneder deretter, hvor det også kreves 3/4 flertall for gyldig vedtak. 
 
Blir oppløsning vedtatt, skal NORSK FRILUFTSLIVs midler fordeles mellom medlemsorganisasjonene i forhold 
til medlemskontingent pr. 01.01. samme år. 

 
 
 
 
 

NORSK FRILUFTSLIV, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo 
Tlf. 23 31 09 80, , E-post: post@norskfriluftsliv.no www.norskfriluftsliv.no 

       
 


