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Til medlemsorganisasjonene 
Til styrets medlemmer 
Til valgkomiteen og ordstyrer 

10. april  2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK FRILUFTSLIV 

Norsk Friluftsliv inviterer med dette til seminar, årsmøte og middag torsdag 9. mai 2019 
på SALT, Langkaia 1, Oslo 

Påmeldingen skjer til https://limesurvey.alreadyon.com/index.php?sid=63788&newtest=Y 

senest 30. april. 

Program for dagen 

11. 00 Årets friskeste konferanse om friluftsliv og folkehelse med innspill fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, kommuner, organisasjoner og debatt med en rekke 

politikere fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. 

NB!  Lunsj med mingling, bading og badstu for den som ønsker (ta med håndkle 

og badetøy!) 

Kl 16.00  Årsmøte 

Kl 18.00  Samling i anledning Norsk Friluftslivs 30-årsjubileum med påfølgende middag. 

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) 
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Dette gir følgende representasjon 

Den Norske Turistforening  13 stemmer 
Norges Røde Kors    7 stemmer 
Norges Jeger- og Fiskerforbund   6 stemmer 
Skiforeningen   5 stemmer 
Norsk Kennel Klub    5 stemmer 
Norges Turmarsjforbund    4 stemmer 
Norsk Orientering    3 stemmer 
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 
Det norske Skogselskap    2 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 Side 4
B. Forslag til forretningsorden Side 8
C. Styrets årsrapport for 2018 (eget vedlegg)
D. Årsregnskap for 2018 med revisors beretning Side 9
E. Notat om vedtektsendringer Side 17
F. Forslag til langtidsplan for perioden 2019 - 2022 Side 25 
G. Instruks for valgkomiteen Side 29
H. Valgkomiteens innstilling Side 30
I. Norsk Friluftslivs vedtekter Side 35
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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 2018 følger som vedlegg. 
Styrets forslag til vedtak: Årsrapporten for 2018 godkjennes. 

Sak 2: Årsregnskap 
 Årsregnskapet for 2018 med revisors beretning følger som vedlegg. 
Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2018 godkjennes. 

Sak 3: Forslag til årsmøteresolusjoner 
Styret fremmer følgende forslag om årsmøteresolusjoner om folkehelse og om friluftsliv og 
nedbygging av natur. 

TEKSTFORSLAG FOLKEHELSE: 

Bruk friluftslivet og frivilligheten i folkehelsearbeidet 
Friluftsliv har et stort potensial til å styrke allmennhetens fysiske og psykiske helse, og 
virke sosialt utjevnende. Friluftsliv kan også gi store gevinster for barn i barnehage og 
skole. Dette potensialet bør utnyttes bedre, og de frivillige organisasjonene sitter på stor 
kompetanse om hvordan dette kan gjennomføres. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) kom i vår med tall som viser at fjorårets helsekostnader er 
vokst til hele 360 milliarder kroner i året, eller 67.770 kroner pr innbygger. 
Folkehelsemeldingen viser også til at de samlede samfunnskostnadene ved sykdom og 
ulykker i 2013 var beregnet til 1860 milliarder kroner. En stor andel skyldes ikke-
smittsomme sykdommer forårsaket av livsstil. For lite fysisk aktivitet er en av de store 
direkte årsakene til uhelse. 

Det er langt billigere å forebygge enn å reparere sykdom, og potensialet i livskvalitet og 
sparte kostnader er enorme. Men tallenes tale er klar: Vi har ikke klart å snu utviklingen. 

Det trengs derfor radikale grep og større satsinger. I dette arbeidet må frivilligheten i enda 
større grad trekkes inn. Friluftslivet er et relativt rimelig virkemiddel for å oppnå mer 
egenorganisert aktivitet. Det kan praktiseres hele året over hele landet, og oppleves 
attraktivt for svært mange. Mer tilrettelegging for friluftslivsaktivitet i nærmiljøene, bevaring 
av viktige naturarealer for friluftslivet og styrking av friluftslivsorganisasjonenes 
frivillighetsarbeid har en vesentlig egenverdi, men vil også gi store positive ringvirkninger 
for folkehelsen i Norge. 

TEKSTFORSLAG NATURAREALER: 

Bevar norsk natur! 

Viktige friluftslivsområder presses fra mange kanter av blant annet nedbygging, klimaendringer, 
ulovlige stengsler, samferdselstiltak og kulturlandskap som ikke holdes i hevd. Mengden av 
naturområder uten menneskelige inngrep i Norge har også blitt kraftig redusert de siste tiår. 

Stor satsing på landbasert vindkraft truer i tillegg nå med å beslaglegge enorme 
naturarealer. 

Norsk friluftsliv krever at naturens egen verdi må gis langt større vekt i konflikter om bruk 
av arealer. Utbygging av fornybar energi må skje på naturens premisser, og med minst 
mulig tap av norsk natur. Energiøkonomisering og andre energitiltak uten store 
naturinngrep må realiseres framfor utbygging av nye vindkraftanlegg. Naturen må tillegges 
større vekt ved konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg. 

Styrets forslag til vedtak: Forslag til årsmøteresolusjoner vedtas. 
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Sak 4: Forslag til endring av vedtekter 
Årsmøtet 2017 vedtok at «Det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av vedtektene til høsten, 
hvor alle forslag behandles gjennom høringsrunder mellom organisasjonene, og et nytt og 
helhetlig forslag fremmes for neste årsmøte.» Etter denne gjennomgangen foreslår styret at 
vedtektene endres slik det er gjort nærmere rede for i vedlegg E. 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer vedtas. 

Sak 5: Forslag til langtidsplan for perioden 2019-2022 
Styrets forslag til langtidsplan for perioden 2019-2022 er vedlagt som vedlegg F. 

Styrets forslag til vedtak: Forslag til langtidsplan for 2019-2022 vedtas. 

Sak 6: Fastsettelse av kontingent 2020 
Kontingenten ble på siste årsmøte fastsatt til kr 15.550 pr årsmøtestemme for 2018. 

Styrets forslag til vedtak: Kontingenten for 2020 fastsettes til kr 15.800 pr årsmøtestemme. 

VALGSAKER 

På årsmøtet 2019 er følgende tillitsvalgte på valg 

Ordfører Simen Saxebøl. Valgt første gang mai 2017. 
Styreleder Erling Lae. Nominert 2016 av DNT. 
Styremedlem Gøril Huse. Nominert 2015 av K/M speiderne, gjenvalgt 2017. 
Styremedlem Arild Gjertsen. Nominert 2017 av NJFF. Varamedlem 2016. 
Styremedlem Linda Verde. Nominert 2017 av Norges Orienteringsforbund. 
Varamedlem Trond Glesaaen. Nominert 2018 av Norges Padleforbund.  

Følgende tillitsvalgte er IKKE på valg 
Styremedlem Jørgen Moland. Nominert 2016 av Norges Speiderforbund. 
Styremedlem Bitten Sveri. Nominert 2018 av DNT. 
Styremedlem Kjersti Løvik. Nominert av Røde Kors 2018. 

Følgende kandidater er nominert til tillitsverv i Norsk Friluftsliv: 
DNT har foreslått Børge Brundtland som ny styreleder. 
K/M Speiderne har forslått gjenvalg av Gøril Huse som styremedlem. 
Norsk Orientering har foreslått gjenvalg av Linda Verde som styremedlem. 
Norges padleforbund har foreslått Trond Glesaaen som styremedlem.  
NJFF har foreslått Johnny F, Andersen som nytt styremedlem (som erstatning for Arild 
Gjertsen som ikke tar gjenvalg) og Knut Herland som ny styreleder. 
Skiforeningen har foreslått Anne Cappelen som 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:  Knut Herland velges til styreleder for ett år. 

Sak 9: Valg av styremedlemmer og varamedlem 
Valgkomiteens innstilling:  
Gøril Huse (nominert av K/M speiderne), velges til styremedlem for to år. 
Linda Verde (nominert av NOF), velges til styremedlem for to år. 
Trond Glesaaen (nominert av NPF), velges til styremedlem for to år. 
Johnny Frimann Andersen (nominert av NJFF), velges til varamedlem for ett år. 

Sak 10: Nytt medlem i valgkomitéen 
Arne Aaberg har fullført perioden i valgkomiteen på tre år. 

Mottatt forslag fra XXX: XXX velges som medlem av valgkomiteen for 3 år. 
(Det er ikke mottatt forslag fra organisasjonene til dette vervet.) 

Sak 11: Supplering av valgkomitéen 
Styret oppnevnte i 2017 Lars Verket til nytt medlem av valgkomiteen for tre år. Lars Verket ønsker 
å fratre som medlem. Styret har derfor oppnevnt Marius Eikås Aardal til å fullføre perioden. 

Forslag til vedtak:  Årsmøtet tar til orientering at styret har oppnevnt Marius Eikås Aardal til 
medlem av valgkomiteen for ett år. 

Sak 12: Valg av revisor 
Styrets forslag til vedtak: Revisorgruppen Akershus velges til revisor. 

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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NORSK FRILUFTSLIV
Resultatregnskap for 2018

Regnskap Budsjett Regnskap
Note 2018 2018 2017

INNTEKTER
DRIFTSINNTEKTER

Medlemskontingent -1 067 500 -1 037 000 -1 020 000
Miljødirektoratet -4 570 000 -4 570 000 -4 570 000
Extrastiftelsen -  0
Andre tilskudd og bidrag -499 0
Omfordeling til andre prosjekter - 0
Momskompensasjon -700 083 -600 000 -649 592
Salg og andre inntekter -  -16 965

SUM DRIFTSINNTEKTER -6 338 082 -6 207 000 -6 256 557
PROSJEKTINNTEKTER 7,8 -35 977 677 -37 484 789

SUM INNTEKTER -42 315 759 -6 207 000 -43 741 346

KOSTNADER
DRIFTSKOSTNADER

Sum personalkostnader 9 4 130 940 4 550 000 4 428 264

Sum refunderte kostnader prosjekter -92 261 -100 000 -25 973

Kontordrift
- Lokaler 11 815 962  760 000  605 003 
- Div. kontorkostnader 11 339 449  413 000  303 469 
- Regnskap og revisjon 9 66 214  105 000  119 207 
- Konsulenttjenester 49 438  100 000  88 323 
- Miljøsertifisering 12 766  15 000  7 125 
- Telefon, porto 26 454  70 000  72 179 

Sum kontordrift 1 310 282 1 463 000 1 195 304 

Andre driftskostnader
- Reiser 190 530  140 000  149 792 
- Møter, samlinger, kurs 310 366  195 000  255 266 
- Bidrag til prosjekter, omfordeling 12 604 000  150 000  251 924 
- Reklame, trykking, profilering, annonser 239 113  300 000  333 917 
- Medietjenester - 50 000 18 750 
- Kontingenter 29 457  30 000 25 275 
- Markedsundersøkelser -  -  59 375 
- Medieovervåkning 105 232  70 000 102 184 
- Andre kostnader 6 54 986  106 000  69 398 

Sum andre driftskostnader 1 533 684 1 041 000 1 265 881 

SUM DRIFTSKOSTNADER 6 882 645 6 954 000 6 863 476
PROSJEKTKOSTNADER 7 35 977 677 37 477 238

SUM KOSTNADER 42 860 322 6 954 000 44 340 714

RESULTAT FØR FINANS 544 563 747 000 599 369
underskudd underskudd underskudd

FINANS
Valuta - agio/disagio -  -58
Finansinntekter -608 816 -587 306
Finanskostnader 65  809
Netto finans i prosjekter -  7 551

SUM FINANS -608 751 -575 000 -579 005

ÅRSRESULTAT -64 188 172 000 20 364
overskudd underskudd underskudd

DISPONERINGER
Underskudd dekkes fra egenkapitalen -172 000 -20 364 
Overskudd tilføyes egenkapitalen 10 64 188  

SUM DISPONERINGER 64 188 -172 000 -20 364

Vedlegg D 
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NORSK FRILUFTSLIV
Balanseregnskap

Note Regnskap Regnskap
EIENDELER 2018 2017

FORDRINGER 5
Kortsiktige fordringer 128 320 240 580  
Fordringer organisasjoner 137 250 
Fordringer Forum for natur og friluftsliv 212 162 214 000  
Andre fordringer -  3 398  
Sum fordringer 477 733 457 978  

BANK, KONTANTER
Kasse, bank, 4 48 926 310  37 642 188  
Sum bank, kontanter mv 48 926 310  37 642 188  

SUM OMLØPSMIDLER 49 404 043  38 100 166  

SUM EIENDELER 49 404 043  38 100 166  

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital pr. 1.1 10 -4 445 273 -4 465 638
Resultat -64 188 20 364
SUM EGENKAPITAL 10 -4 509 462 -4 445 273

KORTSIKTIG GJELD
Leverandører -1 499 715 -325 253
Organisasjonene 2 -106 990 -250 000
Skattetrekk -229 757 -216 019
Skyldig offentlige avgifter -162 968 -215 774
Påløpte feriepenger -664 867 -578 500
Annen påløpt kostnad
Gjeld tilskudd/prosjektmidler 3 -41 066 017 -31 777 510
Annen kortsiktig gjeld -393 318 -24 308
Avsatte midler -770 949 -267 528
SUM KORTSIKTIG GJELD -44 894 581 -33 654 892 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -49 404 043 -38 100 166 
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NORSK FRILUFTSLIV
NOTER TIL  ÅRSREGNSKAPET

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak gjeldende pr 31.12.2018. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik 
at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. De nødvendige spesifiseringer er gjort 
i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. 

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost,  
sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent 
og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. 

Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor.

Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god 
regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og 
balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.  

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler 
er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Note 2 - Skyldig og til gode fra organisasjonene og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)
Tilskudd prosjektstøtte blir bokført hvor kostnad er oppstått og aktivitet rapportert. 
Utbetaling skjer i hovedsak etter rapportering, men kan også skje underveis.

Note 3 - Gjeld tilskudd/prosjektmidler
Beløpet gjelder mottatte ikke forbrukte tilskudd som overføres til prosjektaktviteter neste år. 
Motatte, ikke forbrukte, tilskudd bokføres som gjeld til tilskuddsgiver inntil sluttrapport eller 
tilsvarende foreligger. En mer detaljert framstilling finnes i note 7 og 8.

Note 4 - Bundne midler
Av totale bankinnskudd er kr 216 019 bundet til skyldig skattetrekk.

Note 5 -  Kundefordringer
Kundefordringer er oppført til pålydende.

Note 6 -  Inventar
Norsk Friluftsliv har ingen aktiverte driftsmidler pr 31.12.2018. 
Kostnader ved løpende vedlikehold og oppgraderinger kostnadsføres løpende.
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NORSK FRILUFTSLIV
Note 7 - Prosjektregnskap 2018

1 2 3 4 5 6
 KUD-midler  Miljødir-

midler 
 Fril.uke, 
Festival, 

#nattinaturen
, Teltjakt 

 Kunnskap, 
kampanje 

informasjon 

 Inkludering  Skole, 
Barnehage 

 Totalt alle 
prosjekter 

Balanseførte prosjektmidler pr 1.1 -15 213 922 -14 997 565   - -622 979  -943 044 - -31 777 510  
Nye tildelinger i året -24 250 000 -15 860 000   -250 000 -500 000 -2 130 000 -1 600 000  -44 590 000 
Andre prosjektinntekter -  -  -  -676 184  -  -  -676 184 
Balanseførte prosjektmidler pr 31.12 25 018 910  14 241 108  - 622 979 1 183 019  - 41 066 017 
Prosjektmidler inntektsført i året -14 445 012 -16 616 457   -250 000 -1 176 184 -1 890 025 -1 600 000  -35 977 677 

Sum prosjektstøtte ut 13 226 478  14 321 457  948 118  44 900  224 099  650 000  29 415 052  
Sum personalkostnader -  -  763 773  215 957  767 508  796 461  2 543 698  
Sum prosjektkostnader -  -  1 136 643  1 615 327  898 418  368 539  4 018 926  
Sum kostnader 13 226 478  14 321 457  2 848 534  1 876 184  1 890 025  1 815 000  35 977 677  

Note 8 - Tilsagn om offentlige midler og andre eksterne midler

2018 2017 2016 2015* 2014 2013 2012
M.dir. prosjektmidler 13 360 000  16 300 000  16 850 000  7 600 000  9 150 000 7 723 000 7 883 000
M.dir. fellesprosjekter 2 500 000  
M.dir. inkluderingsmidler 2 080 000  2 060 000  1 900 000  675 000  
M.dir. skoleprosjekt 1 000 000  
M.dir. info om friluftslov/allemannsrett 400 000   600 000  1 100 000  200 000
M.dir. Naturpilotene 600 000  
M.dir. Friluftsliv for alle 250 000  250 000  250 000  250 000  250 000
M.dir FÅ15 Friluftslivets år 1 000 000  10 500 000  8 700 000 750 000
M.dir. div. prosjekter *** 160 000 595 000
M. dept. prosjektmidler 92 000 1 070 000
KUD ord. spillemidler 24 250 000  15 600 000  14 300 000  13 000 000  10 300 000 9 100 000 8 100 000
HOD/HD midler 2 500 000
Extrastiftelsen 50 000  500 000  495 000 440 000
Nordisk ministerråd 625 750  96 074
Finsefondet 260 000
Forskningsrådet 100 000  50 000  
Oslo Kommune 82 800  
Sum prosjekttilsagn 44 590 000  35 392 800  35 400 000  32 700 750  28 400 000  18 520 000 20 944 074  

M.dir. Drift Norsk Friluftsliv 4 570 000  4 570 000  4 570 000  4 575 000  4 075 000 3 575 000 3 075 000
Mva-refusjon 700 083  649 592  1 033 300  631 778  708 747 523 969
Sum driftstilsagn Norsk Friluftsliv 5 270 083  5 219 592  5 603 300  5 206 778  4 783 747  3 575 000   3 598 969  

DN Vanndirektiv** 333 333  494 667  333 333  266 667  296 078 300 000 300 000
Tilsagn totalt 50 193 416  41 107 059  41 336 633  38 174 195  33 479 825  22 395 000 24 843 043  

*Friluftslivets år i 2005 og 2015.
** Midlene disponeres av SABIMA (felles tildeling for tre organisasjoner som inngår i samarbeidet. Her vises Norsk Friluftslivs 1/3 av støtten).
***Nærmiljø (160.000 i 2013 og 121.000 i 2011), Aktiv i friluft (510.000 i 2012), E-bic (50.000 i 2012), Finnmarkskommisjonen (35.000 i 2012).
Midler til FNF bevilget gjennom Norsk Friluftsliv  er tatt ut, som følger 8 500 000 7 500 000 6 000 000

Oversikt over bevilgninger og tilskudd fordelt på tildelingsår . 

Driftstilsagn inntektsføres ved tildeling. Øvrige bevilgninger og tilskudd  inntektsføres først ved forbruk, ofte fordelt over flere regnskapsår. 
Bokførte bevilgninger og tilskudd avviker derfor fra sum tildelte bevilgninger og tilskudd i regnskapsåret, se note 7.
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Note 9  Andre opplysninger

Godtgjørelse til revisor inkl.mva 2018 2017

Ordinært revisjonshonorar 31 946  59 000  
Særattestasjoner 9 300  9 019  
Bistand/Møter 7 789  

41 246  75 808  

Personalkostnader 2018 2017

Sum personalkostnader drift 4 130 940 4 550 000
Sum personalkostnader prosjekter 2 543 698 1 834 573
Personalkostnader 6 674 638 6 384 573

Spesifisering personalkostnader 2018 2017

Lønninger 5 442 049 5 174 145
Refunderte lønns- og personalkost FNF -120 000 -110 000
Arbeidsgiveravgift 845 781 811 971
Pensjonskostnader 397 703 428 955
Andre ytelser 109 105 79 503
Personalkostnader 6 674 638 6 384 573

Antall årsverk faste ansatte var ved utgangen av året 5.9, hvorav 2 var dekket av 
vikar.

Det er i tillegg prosjektengasjement og engasjement med 3 stillinger.

Generalsekretær mottok kr 969.735 i lønn og kr 10.415 i godtgjørelser. Han er del av 
samme pensjonsordning som øvrige  ansatte. I denne er det påløpt kostnader med 
kr 97.702 for ham i 2018. Det er trukket 2 % i lønn til pensjonsdekning som for 
øvrige ansatte.

Tjenestepensjonsforpliktelser: Norsk Friluftsliv er pliktig til å ha pensjonsording etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i 
denne lov. Alle ansatte i Norsk friluftsliv med 20% stilling eller mer, er dekket av 
innskuddsbasert pensjonsordning.

Styret mottok ingen godtgjørelse

Hverken daglig leder eller styrets leder har avtale om særskilt  vederlag ved 
opphør/endring av ansettelsesforhold eller verv. De har heller ikke lån i foreningen.

Norsk Friluftsliv byttet i løpet av året revisor fra KPMG til Revisorgruppen Akershus.

I 2018 er det bokført kostnader for KPMGs arbeid. Kostnader knyttet til 
Revisorgruppens arbeid kostnadsføres fra og med 2019.
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Note 10   Egenkapital
Egenkapital 31.12.2017 -4 445 273
Resultat 2018 (overskudd) -64 188
Egenkapital pr 31.12.2018 -4 509 462

Note 11  Lokaler

Note 12   Bidrag til prosjekter, omfordeling
Av bidrag til prosjekter, omfordeling kr 604.000, utgjør 
-prosjektstøtte til Skiforeningen (Nasjonalt løypenettverk) 100 000  
-forsøk med Aktivitetsråd i kommuner 250 000  
-prosjektstøtte Kikora  (Uteaktvitetet for elever) 100 000  

150 000  

Av kostnader til lokaler kr 815.962, utgjør leie kr 524.051, felleskostnader 166.400 
og matter og renhold mv 59.831. Renhold var tidligere en lønnskostnad. Norsk 
Friluftsliv leier lokaler i 2. og 3. etg. i Nedre Slottsgate 25.

Av div. kontorkostnader kr 339.449, utgjør it-kostnader kr 287.778.

-prosjekt på vegne av MDir (identifisere suksessfulle tiltak for
friluftslivsaktivitet i barnehage, SFO og skole).
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Årsmøte i Norsk Friluftsliv 2019

Forslag om endring av vedtekter 

Norges Klatreforbund fremmet på årsmøtet i 2018 to forslag til endring av vedtektene og presenterte 

bakgrunnen for forslagene.  Styret så ved gjennomgang av Norges Klatreforbunds forslag til 

vedtektsendringer at det var behov for flere språklige og innholdsmessige oppdateringer. Styret foreslo 

overfor årsmøtet at forslagene om vedtektsendringer fra Norges Klatreforbund ble behandlet senere under en 

helhetlig gjennomgang av vedtektene. 

Vedtak på årsmøtet: Det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av vedtektene til høsten, hvor alle forslag 

behandles gjennom høringsrunder mellom organisasjonene, og et nytt og helhetlig forslag fremmes for neste 

årsmøte. 

Saken har siden forrige årsmøte blitt drøftet i generalsekretærmøtet og i Norsk Friluftslivs styre. Styret 

oversender med dette Norges Klatreforbunds forslag til vedtektsendringer fra 2018, og styrets forslag eget 

forslag. Begge forslag til behandling på årsmøtet i 2019. 

EKSISTERENDE 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

Klatreforbundets endringsforslag til §1 
«Norsk friluftsliv skal arbeide for et allsidig, enkelt, 

sikkert og naturvennlig Friluftsliv…….. 

Styrets endringsforslag til §1 
Formål og oppgaver 

Norsk Friluftsliv er et fellesorgan for 

medlemsorganisasjonene. 

 Norsk Friluftsliv skal 
- løse oppgaver og samordne saker av felles

interesse.

- fremme disse overfor myndighetene og andre

aktuelle målgrupper.

- styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i

samfunnet.

- arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for

alle.

- fremme allemannsretten

- fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på

eget ansvar

- sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt

forståelse for naturens egenverdi.

- styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den

enkelte og for samfunnet.

Vedlegg E 
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- 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

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. 

Styrets endringsforslag til §4 
4. Årsmøtet

(endringsforslag gjelder møtets dagsorden) 

 Dagsorden på det ordinære årsmøtet er: 

A. Konstituering av årsmøtet:

Opprop

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av forretningsorden

Valg av to representanter til å underskrive

årsmøteprotokollen sammen med ordfører

Valg av tellekorps

B. Årsrapport

C. Årsregnskap

D. Innsendte forslag fra medlemsorganisasjonene

og saker fremmet av styret

E. Fastsette Norsk Friluftslivs langsiktige

arbeidsmål i form av en langtidsplan. Planen

rulleres på siste årsmøte i planperioden.

F. Fastsette kontingenten for neste år

G. Valg av ordfører
H. Valg av styreleder
I. Valg av styremedlemmer og varamedlem
J. Valg av valgkomité
K. Valg av revisor

(Videre tekst beholdes. Forkortelsen «dvs». endres 

til «det vil si») 
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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.

Klatreforbundets endringsforslag til §6 
Tillegg etter 3.punktum *: 

«Styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke 

være ansatt i den organisasjonen 

de representerer i styret». 

Styrets endringsforslag til §6 

Endring i §6, i 6.avsnitt: 

Fordeling av offentlige midler til organisasjonene 

gjennom Norsk Friluftsliv skjer etter egne 

retningslinjer fra tilskuddsgiver og videre etter 

prinsipper vedtatt på årsmøtet. 
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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.

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.

Styrets endringsforslag til §8 
(endring i rekkefølge og verb) 

8. Generalsekretærmøtet

   Generalsekretærmøtet er et rådgivende organ for 

generalsekretæren i friluftspolitiske saker. 

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. 

Styrets endringsforslag til §9 
9. Andre samlinger

(Forslag tillegg) 

….. Norsk Friluftslivs styre eller administrasjon 

kan ved behov opprette rådgivende utvalg og 

arbeidsgrupper.  

Styrets endringsforslag til §10 
10. Administrasjonen

(Omskrivning 3.avsnitt) 

Generalsekretæren representerer Norsk Friluftsliv 

utad i saker som ligger innenfor stillingens 

ansvarsområde ifølge det ovenstående, men kan 

aldri inngå avtale om etablering av bankkonto eller 

kjøp, salg eller leie av fast eiendom. 
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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. 

Forslag til vedtektsendringer fra Norges Klatreforbund 

I møte 30.10.2017 vedtok styret i Norges klatreforbund å fremme forslag om to 
endringer i vedtektene til Norsk friluftsliv. Vedtaket lyder som følger: 
NKF fremmer forslag til to endringer i vedtektene til Norsk friluftsliv. Forslaget 
oversendes Norsk friluftsliv i tide til å kunne behandles på det ordinære 
årsmøtet i 2018. Forslagene er som følger: 

1. Ordet «sikkert» tilføyes i første setning i Norsk friluftslivs formålsparagraf,
punkt 1 i vedtektene, slik at setningen vil lyde, med tilføyelsen 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».

2. Punkt 6 i Norsk friluftslivs vedtekter omhandler styrets sammensetning. Her
foreslås følgende setning tilføyd etter 3. punktum:
«Styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke være ansatt i den organisasjonen
de representerer i styret».

Styrets vedtak var enstemmig. Begrunnelsen for forslaget går fram av vedlagte 
saksframlegg. Vi ber om at forslagene blir lagt fram til behandling på Norsk friluftslivs 

Styrets endringsforslag til §13 
4. Ekstraordinært årsmøte

(endringsforslag gjelder antall medlemmer som kan 

kreve ekstraordinært årsmøte) 

……..etter beslutning av styret når organisasjoner 

som til sammen representerer minst en tredjedel av 

årsmøtestemmene skriftlig forlanger det. For 

øvrig……. 
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årsmøte i 2018. 

Sak 32 – 2017 Forslag til endringer i vedtektene til Norsk friluftsliv 
Forslag til vedtak 
NKF fremmer forslag til to endringer i vedtektene til Norsk friluftsliv, slik det går fram 
av saksframlegget. Forslaget oversendes Norsk friluftsliv i tide til å kunne behandles 
på det ordinære årsmøtet i 2018. 

Bakgrunn 
Norsk friluftsliv er en sammenslutning av friluftsorganisasjoner som etter sin 
formålsparagraf skal ”arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd 
med norsk friluftslivstradisjon som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer 
fremmer friluftsliv for alle.” Norsk friluftsliv skal fremme allemannsretten og 
allmennhetens tilgang til og bruk av naturen, og skal på vegne 
medlemsorganisasjonene – inkludert NKF – samordne saker av felles interesse og 
fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper. 
Norges klatreforbund har hatt og har et utstrakt samarbeid med Norsk filuftsliv. Vi ser 
på den bakgrunnen behov for to endringer i vedtektene – en for å få inn temaet 
sikkerhet som arbeidsområde og en for å sikre at Norsk friluftslivs styre målbærer 
medlemsorganisasjonenes friluftspolitiske interesser. Forslag til vedtektsendringer 
må sendes styret i Norsk friluftsliv innen utgangen av 2017 for å kunne behandes på 
det årsmøtet i 2018. Ordinære vedtektsendringer krever vedtak med 2/3 av de 
fremmøtte stemmene. 

Vurdering 

1. Sikkerhet
Et stadig økende tilbud av ulike former for friluftsaktiviteter hvor flere folk skal ut i
naturen fordrer at aktivitetstilbudet går hånd i hånd med sikkerhetsarbeid. I andre
avsnitt i formålsparagrafen slås det fast at et av friluftslivets mål er å fremme helse,
og dette kan tolkes dithen at det utøvende friluftslivet må utføres på en sikker og
forsvarlig måte. Storsamfunnet stiller også krav om sikkerhet i forbindelse med
organisert aktivitet gjennom lovverk som pålegger organisasjoner å ivareta
deltakeres sikkerhet og gjennomføre risikoreduserende tiltak dersom dette er
nødvendig.

Norges Klatreforbund har gjennom 25 år hatt systematisk fokus på sikkerhetsarbeid i 
egen organisasjon. Det ligger i klatringens natur at sikkerheten må være på plass før 
vi kan bevege oss inn i vertikalt terreng uten å utsette oss for livsfare. Det 
forebyggende sikkerhetsarbeidet har kontinuerlig fokus i NKF, og gjennom frivillig 
ulykkesrapportering har vi en stor database med registrerte ulykker og nestenulykker 
som vi kan analysere for å gi råd om sikkerhet til våre utøvende medlemmer. Dette 
manifesterer seg blant annet i fagartikler som vi publiserer om sikker klatring, ofte 
med bakgrunn i analyse av innholdet i databasen. 

Vi vet at også andre medlemsorganisasjoner i Norsk Friluftsliv har et stort fokus på 
sikkerhetsarbeid, og ønsker at dette arbeidet skal synliggjøres ved å ta det inn i 
formålsparagrafen til Norsk Friluftsliv slik at vi sammen, gjennom Norsk Friluftsliv kan 
løfte frem, prioritere og samarbeide om sikkerhet på tvers av 
medlemsorganisasjonene. 
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På denne bakgrunnen foreslås ordet ”sikkert” tilføyd i første setning i Norsk friluftslivs 
formålsparagraf, punkt 1 i vedtektene. Setningen vil da lyde, med tilføyelsen 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.” 

2. Politisk styresammensetning
De fleste styremedlemmene i Norsk friluftsliv er nominert på politisk grunnlag, men
det forekommer også at ansatte i medlemsorganisasjonene stiller til styret. Ut fra sine
vedtekter skal Norsk friluftsliv arbeide for et samfunnsorientert, friluftspolitisk formål,
og ikke for medlemsorganisasjonenes egne interesser. Norsk friluftsliv forvalter også
økonomiske ressurser som skal komme samfunnet og ikke organisasjonene til gode.
På denne bakgrunnen er det naturlig at styremedlemmene i Norsk friluftsliv velges
med basis i sin friluftspolitiske agenda og ikke med utgangspunkt i å representere
organisasjonene selv. Medlemsorganisasjonene bør i så fall utpeke sine kandidater
til Norsk friluftslivs styre gjennom en politisk nominasjonsprosess, og ikke blant sine
ansatte.

I Norsk friluftslivs vedtekter er det punkt 6 som fastsetter styrets sammensetning. Her 
lyder første avsnitt: 

”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.” 
Følgende setning foreslås tilføyd etter 3. punktum: 
”Styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke være ansatt i den organisasjonen de 
representerer i styret.” 

Avsnittet vil etter det lyde, med tilføyelsen 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.” 

Forslag til vedtektsendringer fra styret i Norsk Friluftsliv 

Endringsforslag 1B om formål og oppgaver: 
Paragrafen har fått tittel som manglet, og er bl.a. endret på rekkefølge og tatt bort ord som beskriver 
friluftslivet. Vektlegging av ulike aspekter ved friluftslivet endrer seg fra år til år. (lavterskel-sikkert-
bærekraftig-nærmiljø-klimavennlig-folkehelse-egenverdi-inkluderende osv).  

Betoning av ulike aspekter til ulike tider er nødvendig, og bør forankres i langtidsplanene. 
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Vedtekter skal være langsiktige. Det virker også unaturlig at våre vedtekter skal definere målet med 
friluftslivet (i seg selv). Vedtekter regulerer normalt i et langsiktig perspektiv hva vi skal gjøre og 
hvordan vi organiserer det. 

Endringsforslag 4A om årsmøtet: 
Årsmøtets saksliste foreslås endret for å gjøre den komplett 
Årsberetning endres til årsrapport, etter anbefaling fra revisor 
Ordet «strategi» er tatt inn, og «langtidsbudsjett» er tatt ut. Langtidsplanen ble vedtatt i 2016 uten 
budsjett. 
Det presiseres at endring av kontingent gjelder for neste år, jfr § 11. 

Endringsforslag 6B om styret: 
Styret har valgt å ikke ta inn forslaget om forbud for styre- og varamedlemmer å ha styreverv i sitt 
forslag. Ingen innehar sentralt styreverv som representant for en enkel organisasjon. Forslaget vil også 
kunne utløse en rekke praktiske avgrensningsproblemer.  

Endringsforslag om å tilføye ledd om at tildeling av offentlige midler også skjer «etter egne 
retningslinjer fra tilskuddsgiver» skyldes at det først er tilskuddsgivers regelverk som styrer tildeling, 
før årsmøtets prioriteringer. 

Endringsforslag 8A om generalsekretærmøtet: 
Endringsforslag er kun språklige forbedringer. 

Endringsforslag 9A om Andre samlinger: 
Forslag om å ta inn styrets og administrasjonens mulighet til å opprette utvalg og arbeidsgrupper er 
tatt inn, da dette er praksis. 

Endringsforslag 10A om generalsekretærens representasjon utad i saker: 
Språklig endringsforslag: Kan representere er endret til representerer. Rollen er også gjort mer 
kjønnsnøytral. 

Endringsforslag 13A om ekstraordinært årsmøte: 
I vedtektene står det i dag at halvparten av organisasjonene eller organisasjoner med til sammen 
200.000 medlemmer kan kreve ekstraordinært årsmøte.  

Tallet har vært uendret siden 1989. 1.5.1990 hadde FRIFO 10 medlemmer med til sammen 429.000 
medlemskap (dvs halvparten av 2018), hvorav DNT i 1990 hadde 146.000 og NJFF 87.000. 

Tallene foreslås derfor erstattet med en stemmebrøk som avspeiler dagens størrelse på Norsk 
Friluftsliv 
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Vedlegg F Oversendt til årsmøtebehandling 9.mai 2019 

NORSK FRILUFTSLIVS LANGTIDSPLAN 2019-2022 
Prioriterte mål og resultater de frivillige friluftslivsorganisasjonene skal arbeide i felleskap for å oppnå. 

Norsk Friluftslivs hovedmål i perioden er å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom 

myndighetskontakt. Norsk Friluftsliv skal på vegne av organisasjonene fremme felles politiske og 

økonomiske krav, formidle relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. 

Norsk Friluftslivs samfunnskontakt og kommunikasjon skal virke sammen med og forsterke 

organisasjonenes eget arbeid. 

Visjon for perioden:  

«Friluftsglede for flere - oftere» 

Hovedmål og tiltak i perioden: 

• Handle i tråd med vedtektenes §1 med spesiell vekt på politisk påvirkning,
friluftslivsorganisasjonenes ressurser og friluftslivets naturgrunnlag.

• Fremme krav om at handlingsplan for friluftsliv følges opp med tiltak og ressurser

• Fremme friluftslivets posisjon i kommunale areal-, aktivitets- og folkehelseplaner og
begrense utbygging i inngrepsfrie naturområder som er viktige for friluftslivet.

• Arbeide for et sikkert friluftsliv gjennom opplæring, holdningskampanjer og målrettet
opplysningsarbeid i organisasjonene.

• Jobbe for at alle innbyggere kjenner til sine nærmeste friluftslivsområder og veien dit.

• Fremme friluftslivet som løsning og virkemiddel til bedre bærekraft, klima og miljø

• Jobbe for friluftsliv som inkluderingstiltak i alle organisasjoner

• Jobbe for at friluftsliv kommer sterkere inn som mål og metode i pedagogisk utdanning og
måldokumenter

Målgrupper og virkemidler: 

• Egne organisasjoner
- Felles uttalelser og prioriteringer. Norsk Friluftsliv oppleves som viktig felles talerør

og servicekontor

• Politikere og embetsverk
- Videreutvikle tett og systematisk kontakt – de skal oppleve oss «på» i alle viktige saker

for friluftsliv
- Levere gode høringer og innspill
- Være leverandør av fakta, samfunnsøkonomiske beregninger og kunnskapsgrunnlag

• Media
- Godt synlig i sosiale medier. Være en betydelig leverandør av faktastoff,

undersøkelser, kronikker, pressemeldinger

• Andre organisasjoner og virksomheter.
- Styrke allianser. Vi skal oppleves som en aktør som bygger lag og trekker sammen

for å oppnå felles mål.

25



Budskap: 

• Friluftslivets egenverdi og samfunnsnytte: Viktig for vår kultur og folkehelse

• Det er bedre å forebygge enn å reparere - det er behov for et vesentlig folkehelseløft hvor
friluftsliv er et hovedvirkemiddel for økt fysisk aktivitet

• Styrking av organisasjonenes frie midler er en forutsetning for rekruttering av flere frivillige,
opplæring, deltakelse og frekvens i friluftslivet

• Mer bevart, allsidig, tilgjengelig og nødvendig tilrettelagt natur for friluftslivet

• Allemannsretten må ivaretas og styrkes. Nei til betaling for naturtilgang.

• Aktivitetsråd bør etableres i alle kommuner

Ressurser til gjennomføring av arbeidet: 

• Kompetanse og ressurser i organisasjonene

• Norsk Friluftslivs administrasjon, styre og ressursgrupper

• Nettverk og allianser

• Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)

• Kontingenter, drifts- og prosjektmidler

Delmål og tiltak: 
Delmål og tiltak skal støtte opp om hovedmålene for LTP-perioden 

7.1 Felleskap  
Organisasjonene står sammen i sentrale krav og uttalelser  
Internt og eksternt fremstår vi som et felleskap preget av troverdighet, respekt og engasjement 
Organisasjonene opplever Norsk Friluftsliv som en verdifull møteplass, døråpner og tydelig talerør. 
Organisasjonene henter ut resultater og synergieffekter ved deltakelse i fellesskapet. 
Organisasjonene opplever god støtte fra Norsk Friluftslivs administrasjon.  

- Gi god støtte i søknads- og rapporteringsprosesser
- Gi god informasjon om aktuelle saker og forslag til uttalelser
- Styrke nettverksarbeid med ulike organisasjoner og ressursmiljøer
- Videreutvikle friluftslivets uke som aktivitetsuke med nasjonal oppmerksomhet
- Etablere aktivitetsråd i et større antall forsøkskommuner
- Arbeid og organisasjon tilpasset regionreformen
- Ha avholdt forskningskonferanse, landskonferanse, GS møter og andre samlinger som møter

organisasjonenes behov
- Arbeide for et felles register over friluftsrelaterte skader med sikte på læring og begrense ulykker.

7.2 Myndighetskontakt  
Norsk Friluftsliv er aktive partnere i samfunnets arbeid med friluftsliv, helse, kultur, natur og miljø. 
Myndigheter skal anerkjenne friluftsliv som viktig for å ta vare på natur, og ta like stort økonomisk 
ansvar for friluftslivet som for idretten. Norsk Friluftsliv oppleves av myndighetene som en tydelig og 
troverdig røst i viktige friluftspolitiske saker.  

- Systematisk oppfølging av partier, komiteer, departement, direktorater og andre offentlige aktører i tett
dialog med medlemsorganisasjonene

- Utarbeide og gjennomføre gode handlingsplaner for valget i 2021, og få inn friluftsliv som kilde til
livskvalitet og folkehelse i alle partiers program i 2021

- Kommunikasjon gjennom media som sentralt virkemiddel for å oppnå politisk skyvekraft
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- Fremme godt samvirke mellom friluftslivsorganisasjonene og fylkene 

7.3 Synlighet og omdømme  
Norsk Friluftsliv fremstår som sterk forsvarer av allemannsretten og allmennhetens interesser i 
friluftspolitiske saker. 
Politisk styrke og gjennomslagskraft gjennom synlighet og mediaformidling.  
Norsk Friluftslivs administrasjon og organisasjoner bidrar årlig med en rekke kronikker, artikler, 
innlegg og kommentarer, og er en tydelig røst i viktige og prinsipielle friluftslivspolitiske saker.  
 

- Kommunisere friluftslivets betydning for den enkelte og samfunnet, som kulturbærer og kilde til helse 
og at aktiv naturbruk er godt natur- og miljøvern. «Vern gjennom hensynsfull bruk». 

- Styrke fokus på sikkerhet og kunnskap som gir kompetanse til trygg ferdsel på eget ansvar. 
- Økte ressurser til satsing på kunnskapsformidling og kommunikasjon gjennom digitale medier 
- Sterkere, spissere, hyppigere og mer tydelig i kommunikasjonen overfor målgruppene 

 
 
 

7.4 Økonomi 
Staten styrker sin støtte med minst 100 millioner i året, og verdsetter organisasjonenes innsats i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Organisasjonene har større tilgang til frie driftsmidler.  
Friluftsliv er en forutsetning for å oppfylle statens idrettspolitikk 
  

- Dokumentere friluftslivets samfunnsøkonomiske betydning og potensialet ved investeringer 
- Dokumentere bedre effektene av tildelte midler og av organisasjonenes tiltak 
- Fokusere på løsningene og de gode resultatene 
- Styrking og organisering av frivillighet krever mer frie midler 
- Fremme økt offentlig satsing på forskning 

 
 
 

7.5 Naturgrunnlaget  
Allemannsretten er kjent i befolkningen, og står sterkt politisk.  
Friluftsinteresser verdsettes høyere i arealforvaltning.  
Samfunnet satser aktivt på tilgang til og tilretteleggelse av nærfriluftområder.  
Tilgang til områder for friluftsliv er et krav ved planlegging av nye bo-områder. 
Verneområder får individuelt tilpassede forskrifter for friluftsliv 
 

- Være en tydelig røst i viktige arealsaker med sterkere fokus på vern og verdsetting av friluftslivets 
naturområder 

- Stimulere til gode fylkes- og kommuneplaner for friluftsliv gjennom tettere kontakt med regionalt 
embetsverk, politikere og samarbeid med FNF. 

- Dokumentere naturgrunnlagets betydning samfunnet, den enkelte og for folkehelsen 
- Fremme energisparing og effektivisering som alternativ til naturødeleggende kraftutbygging 
- Sikre at allmennhetens interesser er godt ivaretatt ved Finnmarkskommisjonens arbeid 
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VEDLEGG TIL LANGTIDSPLAN: 

A: Friluftslivets stilling – en kortfattet situasjonsbeskrivelse 

Handlingsplanen for friluftsliv: En meget god plan med alt for få ressurser til oppfølging. Flere 

hovedtiltak er igangsatt av departementet. 

Opplevd gratis: Friluftsliv er høyt skattet men i lite grad et politisk tema eller på dagsorden i 

forbindelse med samfunnets prioriteringer. Forestilling om at friluftslivets samfunnsgevinster 

ligger for langt frem, vi har nok av natur og at natur og aktivitet er gratis er Norsk Friluftsliv 

organisasjonenes viktigste politiske utfordring.  

Manglende ferdigheter: Mange mennesker mangler ferdigheter og erfaring i friluftsliv og 

kunnskap om allemannsretten. Friluftsliv er en kulturell kompetanse som må læres, og 

organisasjonene er en viktig arena for dette. Friluftslivets bidrag som kulturbærer, 

kunnskapsformidler og betydning for folkehelsen er kjent, men ikke nok anerkjent. Ungdom er 

blitt enda mer inaktive. Politikere ønsker å styrke aktivitet i skole og barnehage.  

Begrenset økonomi: Norsk Friluftsliv møter stor velvilje, men liten bevilgningsvilje i møte med 

politikere. Kostnader øker og frie midler er begrenset. Forvaltning prioriterer annen forvaltning. 

Det er vanskelig å få finansiert organisasjonenes basisaktiviteter. Dette utfordrer Norsk 

Friluftsliv-organisasjonenes oppdrag: å tilrettelegge for “Friluftsliv for alle”. 

Økt bevissthet: Friluftslivets egenverdi og samfunnsnytte dokumenteres av stadig nye 

rapporter. Friluftsliv står fortsatt sterkt i Norge som en prioritert og foretrukket fritidsaktivitet. 

Flere undersøkelser bekrefter høy deltakelse, preferanse i befolkningen og friluftslivets 

gevinster for samfunnet og den enkelte. En rekke aktivitetsområder er i vekst. Lokale og 

regionale myndigheter ser i større grad friluftsliv som et aktivitetsalternativ for allmenheten. 

Kamp om arealer: Energipolitikk, og nå særlig sterkt press på utbygging av vindkraft, 

motorferdsel, befolkningsvekst, hyttebygging, turisme og endret bosettingsmønster endrer 

tilgangen til og behovene for friluftslivsarealer, både i tettsteder og i utmark. Lovlig nedbygging 

av natur er blant friluftslivets største trusler. Utbygging i strandsonen har også økt, på tross av 

vernebestemmelser. Og når natur vernes, er det ikke uvanlig at forskrifter legger unødige hindre 

for utøvelse av friluftsliv. 

Regionreform: Regionreformen vil endre samspillet mellom frivillighet og myndigheter både 

politisk og økonomisk. Organisasjonene er i ulik grad forberedt på dette. 
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Vedlegg G.  
Instruks for valgkomiteen 

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 Bitten Sveri, nominert 2018 av DNT 
Styremedlem Jørgen Moland, nominert 2015 av NSF 
Styremedlem Kjersti Løvik, nominert 2018 av Røde Kors  

Valgkomitéen har bestått av Arne Aaberg  (valgt 2016) 
   Lars Verket  (oppnevnt 2017) 
   Margrete Ruud Skjeseth (valgt 2018) 

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 Arne Aaberg (valgt 2016), Lars Verket (oppnevnt 2017) og 
Margrete Ruud Skjeseth (valgt 2018). Arne Aaberg har ledet arbeidet.  

Status 

På årsmøtet 2019 er følgende tillitsvalgte på valg: 
Ordfører: Simen Saxebøl, nominert 2017 av 4H 
Styreleder Erling Lae, nominert 2016 av DNT 
Styremedlem Gøril Huse, nominert 2015 av K/M Speiderne 
Styremedlem Arild Gjertsen, nominert (vara) 2015 
Styremedlem Linda Verde, nominert 2017 av Norsk Orientering 
Varamedlem Trond Glesaaen, nominert 2017 av Norsk Padleforbund 

Innkomne forslag 
Siden det ikke hadde kommet forslag på ny styreleder innenfor vedtektsfestet forslagsfrist ble 
fristen forlenget med 2 ½ uke. Ved utgangen av den nye fristen var følgende forslag på 
styremedlemmer og styreledere kommet fra medlemsorganisasjonene: 

• DNT har foreslått Børge Brundtland som ny styreleder.

• K/M Speiderne har forslått gjenvalg av Gøril Huse som styremedlem.

• Norsk Orientering har foreslått gjenvalg av Linda Verde som styremedlem.

• Norges padleforbund har foreslått Trond Glesaaen som styremedlem.

• NJFF har foreslått Johnny F, Andersen som nytt styremedlem (som erstatning for Arild

Gjertsen som ikke tar gjenvalg) og Knut Herland som ny styreleder.

• Skiforeningen har foreslått Anne Cappelen som styremedlem.
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Komiteens vurderinger 
Valgkomitéen har brukt mye tid på å finne frem til ny styreleder. Det var foreslått to gode 
kandidater: Børge Brundtland – nominert av DNT, og Knut Herland – nominert av NJFF. 
En samlet valgkomité har etter lange samtaler med kandidatene og grundige diskusjoner i 
komitéen konkludert med å foreslå Knut Herland som ny styreleder. 
Komitéen har valgt kandidat ut fra hvem vi mener kan fylle styrelederstillingen best. Knuts  
styreledererfaring fra et bredt spekter av organisasjoner og hans evne til å være samlende og få 
fellesskapet til å virke i vanskelige saker er viktig. Med referanse til pkt. 5 i valgkomitéens instruks 
så er det et tilleggsmoment at styreleder har kommet fra DNT i 9 av de siste 15 årene.  

Komiteen har spesielt merket seg følgende bestemmelser mht. utvelgelsen av styrekandidater i 
instruksen for valgkomiteen:  

• 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 NFs styre.

• Valgkomiteen må søke å komme frem til et forslag som avspeiler NFs 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 etter DNTs Erling Lae, som ikke tar gjenvalg, foreslås: 

• Knut Herland, nominert av NJFF.

Knut er snart 67 år og bosatt i Eidsberg kommune i Østfold. Der har han drevet med

jord- og skogbruk, grønnsak- og blomsterproduksjon. Han har bred

styreledererfaring med erfaring fra en rekke verv:

Han har vært kommunestyremedlem i 36 år, sittet i formannskapet i 20 år og vært 

folkevalgt (direktevalgt) ordfører i Eidsberg kommune i 16 år. I tillegg har han hatt 

en rekke kommunale, regionale og nasjonale verv. Sitter i dag som leder av 

kommunens kontrollutvalg og har god kontakt med politikere sentralt. 

Knut har også vært 32 i Heimevernet, hvorav 8 år som major/ avsnitts-sjef. Han har 

vært styremedlem i Utmarkkommunenes Sammenslutning i 10 år, hvorav 6 som 

styreleder. Omfatter 97 kommuner i 15 fylker. 

Har sittet i styret i Østfold Energi AS og er leder i generalforsamlingen i Eidsberg 

Sparebank (på 7. året). 

Han har vært styremedlem i Norske elghundklubbers forbund (NKK) i 4 år – 2 år 

som styreleder. Er fortsatt aktiv i NKK og har hatt div. verv i NJFFs fylkeslag i 

Østfold. Er medlem av NJFF, NKK og DNT  

Knut lever et aktivt friluftsliv. Han er opptatt av kampen mot nedbygging av 

friluftsarealer og vil kjempe for en ren og fin natur både i vann og på land.  

31



Som styremedlemmer foreslås: 

• Gøril Huse, renominert av KFUK-KFUM-speiderne som styremedlem.

Gøril er oppvokst i Larvik, men bor nå på Nordstrand i Oslo.
Hun er en friluftsliventusiast og bruker av naturen på mange ulike måter.
For tiden leder i Nordstrand KFUK-KFUM-speidere, og har 37 års erfaring med
speiding på lokalt og nasjonalt nivå i mange ulike verv.
Gøril jobber som redaktør og daglig leder av lettlestavisen Klar Tale og har
bakgrunn fra Nettavisen, NTB, Østlands-Posten og Svalbardposten.
Hun er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo. Tar for tiden en master i ledelse
ved BI. Gøril synes det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på hvor heldige vi er
som har allemannsretten, «som gir oss mulighet til å dra ut i marka og sette opp
teltet, bare fordi vi har lyst til å være ute.»

• Linda Verde, renominert av Norsk Orientering som styremedlem.
Linda er født i 1950. Hun er utdannet sosialøkonom og har en lang yrkeskarriere i
både offentlig og privat sektor; Sosialdepartementet, Finansdepartementet,
Statsministerens kontor.
Årene 1989-1995 var hun ansatt/engasjert i LOOC, Lillehammer Olympic
Organizing Committee. Fra 1997 til 2015 har hun vært ansatt i Buskerud
fylkeskommune, mesteparten av tiden som assisterende fylkesrådmann og
fylkesrådmann. Hun har sittet i flere styrer innen næringsliv og frivillig sektor. For
tiden er hun styreleder i Buskerud Orienteringskrets og i DNT Drammen og Omegn.

• Trond Glesaaen, nominert av Norsk Padleforbund som styremedlem.

Trond er født 58 år, pensjonist og bor på Kapp. Han har vært styremedlem i Norges

Padleforbund i 6 år, har vært leder i Norsk Polarhundklubb og sittet i

fagforeningsstyre lokalt og regionalt i Befalets Felles Organisasjon.

I Norges Padleforbund er han nå kursholder, klubbutvikler og har andre oppgaver i

administrasjonen. Trond er nå leder av Gjøvik og Toten Kajakklubb og leder i

Teknisk komité Hav.

Han fokuserer også på kystfriluftslivet som har hatt stor vekst de senere årene og

han er en sentral person i arbeidet med Turskiltprosjektet og de «våte stiene».

Trond har et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt.

• Johnny Frimann Andersen, er nominert av Norges Jeger- og Fiskerforbund som

varamedlem. Siden Johnny er ny i Norsk Friluftsliv synes valgkomitéen det er

naturlig at han nomineres som Varamedlem etter Trond Glesaaen, noe NJFF er

innforstått med.

Johnny er 65 år og bor på Maura. Han er ingeniør og avdelingsleder Jaktvåpen hos

firmaet Børselars AS.

Han har sittet i en rekke styrer; Bjerke Jeger- og Fiskerforening i 27 år – 8 år som

leder. Styremedlem i NJFF Akershus siden 2012 og er nå i tillegg første

varamedlem til Forbundsstyret i NJFF fra 2018. Johnny har også vært styremedlem

i Norsk Irsksetterklubb fra 1981-1988 – siste 4 år som leder. Han har vært leder av

Nannestad Høyre i 1999-2000, og vært varamann til kommunestyret i tidsrommet

2015 til 2019. I tillegg har Johnny en rekke andre verv og betydelig friluftsfaglig

kompetanse innen mange felt.

32



Johnny har mye organisasjonserfaring og et stort engasjement for norsk friluftsliv. 

Kommentar vedrørende fordeling av styreplasser mellom organisasjonene. 
Valgkomiteens innstilling fører til at både styreleder og varamedlem er nominert av NJFF. 
Valgkomiteen mener de to rollene er ulike og at de nomineres fordi hver av kandidatenes 
kompetanse vil være viktig i styrets arbeid. 

Oslo, 03. april 2019 

Valgkomitéen i Norsk Friluftsliv 

Arne Aaberg (s)   Lars Verket (s) Margrete Ruud Skjeseth (s) 
Leder 

 

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 9. mai:

Rolle Valgkomitéens innstilling Velges for Representerer Valgt første

til årsmøtet2019 gang

Ordfører Simen Saxebøl Gjenvalg 1 år 4H 2017

Styreleder Knut Herland Ny 1 år NJFF 2019

Styremedlem Gøril Huse Gjenvalg 2 år K/M speiderne 2015

Styremedlem Bitten Sveri Ikke på valg 1 år igjen DNT 2018

Styremedlem Jørgen Moland Ikke på valg 1 år igjen NSF 2015

Styremedlem Linda Verde Gjenvalg 2 år Norsk Orientering 2017

Styremedlem Kjersti Løvik Ikke på valg 1 år igjen Røde Kors 2018

Styremedlem Trond Glesaaen Gjenvalg 2 år Norges Padleforbund Vara 2017

Varamedlem Johnny F. Andersen Ny 1 år NJFF Vara 2019
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ANDRE NOMINERTE KANDIDATER 
(CV forkortet til tilsvarende øvrige kandidater) 

Børge Brundtland (50), nominert av DNT til verv som styreleder.  
Gift, to barn. Bor i Lindås kommune. Daglig leder i to selskaper; Industriutvikling vest AS. 
Arbeider med innovasjon og nyskaping i Nordhordland. Involvert i utviklingen av en 
betydelig industriregion. Er også daglig leder i Mongstad vekst (eiendomsaktør). Utdannet 
revisor. Har vært underdirektør i riksrevisjonen og adm. dir. i en produksjonsbedrift i 
konsernet AGR Group.  

Aktiv i Den Norske Turistforening siden ca 1994. Har alle grader turleder og er godkjent 
brefører. Styreverv sammenhengende siden 2003. Først styremedlem 2 år Bergen og 
Hordaland turlag. Styreleder i syv år frem til 2012. Satt i landsstyret til DNT fra 2012 til 
2018 hvorav siste år som nestleder. Er styreleder i Nordhordland turlag. Har ledet en rekke 
utvalg og prosjekter hvor mange har vært viktige strategisk for DNT, f.eks. utredning av 
familiemedlemskap.  Leder av økonomiutvalget. Var DNT representant i Olav Thon 
stiftelsen i 5 år. Vært speider, er aktiv padler. Bruker mye tid på vinterfjellet, Kjenner godt 
FNF samt friluftsrådene. Veldig opptatt av naturvern. Brenner for å utvikle friluftslivet på 
kysten og å få flest mulig mennesker ut i naturen. 

Anne Cappelen, nominert av Skiforeningen til verv som styremedlem.  
Født 1955, ansatt i Antidoping Norge og jobbet med antidoping siden 1999.  Bred 
internasjonal erfaring i dialog og samhandling. Utviklet internasjonalt og nasjonalt 
regelverk innen antidoping.  Ansvarlig for dopingsaker i 13 år.  Ansatt som 
sertifiseringsleder i Grøner Certification i 9 år og før det selvstendig næringsdrivende. 
Erfaring og kompetanse innen privat næringsliv og offentlig samarbeid. Prosjektledelse. 

Anne har sittet i Skiforeningens styre i 6 år, de siste 2 årene som nestleder. Styreverv i 
Damenes skiklubb. Medlem 8 år i Markakomiteen i Skiforeningen.  Turleder i DNT og aktiv 
i varde-gruppen i DNT. 
Ekspedisjonstur på breene på Nord-Vestlandet på Spitsbergen i 2003. Bodd i England og 
snakker og skriver flytende engelsk.  Mye tilhold på Krokskogen sommer og vinter.  
Har spesielt god erfaring og kunnskap om tilrettelegging og aktivitet i Marka og kjenner 
godt til dilemmaer rundt bruk, tilrettelegging og vern. Anne kjenner Skiforeningen meget 
godt. Er en forkjemper for å få barn ut i naturen hele året. 
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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.
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Tillegg vedheftet sakspapirene fra administrasjonen 

Til sak 10:  Nytt medlem i valgkomitéen  

Arne Aaberg har fullført perioden i valgkomiteen på tre år. Det har ikke kommet inn forslag 
til nytt medlem i valgkomiteen.  
Tilsvarende situasjon oppstod i 2018. Årsmøtet gjorde da følgende enstemmige vedtak:  
«Årsmøtet gir GS-møtet fullmakt til å velge et medlem til valgkomiteen for 3 år. Valget 
legges fram for styret til godkjenning.» 
Administrasjonen foreslår et tilsvarende vedtak i år.  

Administrasjonens forslag til vedtak:  
Årsmøtet gir GS-møtet fullmakt til å velge et medlem til valgkomiteen for 3 år. Valget 
legges fram for styret til godkjenning 
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