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Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv:  Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Norges Turmarsjforbund, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, 4H Norge, 

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

 

Til medlemsorganisasjonene 
Til styrets medlemmer 
Til valgkomiteen og ordstyrer 
 
          7. april  2016 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK FRILUFTSLIV 
 
Norsk Friluftsliv inviterer med dette til årsmøte og middag: 
 
Torsdag 12. mai 2016 på «Sentralen», Øvre Slottsgate 3 i Oslo 
 
 

Program for dagen: 
        
kl. 09.30 Nettverkskonferanse om flerkulturelt friluftsiv  
      
Kl 16.00 Det formelle årsmøtet avholdes 
 
Kl 18.00 (ca) Årsmøtemiddag  

 
 
Saksliste: 

- Opprop 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av saksliste 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen 
- Valg av tellekorps 
- Sak     1:  Årsberetning for 2015 
- Sak     2:  Årsregnskap for 2015 
- Sak     3:  Ny langtidsplan Norsk Friluftsliv 2016-2019 
- Sak     4:  Etablering av partnernettverk for Norsk Friluftsliv  
- Sak     5:  Søknader om opptak som medlemmer i Norsk Friluftsliv 
- Sak     6:  Forslag til årsmøteresolusjoner 
- Sak     7:  Fastsettelse av kontingent 2017 
- Sak     8 : Valg av ordfører 
- Sak     9:  Valg av styreleder 
- Sak     10:  Valg av styremedlemmer og varamedlem 
- Sak     11:  Valg av valgkomité 
- Sak     12:  Valg av revisor 

 
Det er styrets ønske at eventuelle detaljspørsmål vedrørende årsregnskapet kan bli tatt 
opp med administrasjonen på forhånd. 

mailto:post@norskfriluftsliv.no
http://www.norskfriluftsliv.no/
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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, 220-250’medl.=10) 

 
Dette gir følgende representasjon: 
 

Den Norske Turistforening   11 stemmer 
Norges Jeger- og Fiskerforbund    6 stemmer 
Norsk Kennel Klub      5 stemmer 
Skiforeningen      5 stemmer 
Norges Turmarsjforbund     5 stemmer 
Norges Klatreforbund     3 stemmer 
Norsk Orientering      3 stemmer 
Norges Padleforbund     3 stemmer 
Norges Røde Kors Hjelpekorps    3 stemmer 
Norges speiderforbund     3 stemmer 
4H Norge       3 stemmer 
Syklistenes Landsforening     3 stemmer 
Kristen Idrettskontakt     3 stemmer 
KFUK-KFUM-Speiderne     3 stemmer     
Forbundet Kysten      3 stemmer 
 

Påmeldingen skjer til https://www.deltager.no/NorskFriluftsliv  innen 30. april. 
 
 
Med hilsen 
Norsk Friluftsliv 
 
 
Carsten Pihl (s)         Lasse Heimdal (s) 
Ordfører       gen.sekr  
  
 
Innhold: 
 

A. Forslag til saksliste, med styrets forslag til vedtak 
B. Forslag til forretningsorden 
C. Saksdokumenter 

Sak 1 Styrets forslag til årsberetning 2015 (eget vedlegg) 
Sak 2 Styrets forslag til årsregnskap 2015 med revisors beretning (eget vedlegg) 
Sak 3 Styrets forslag til langtidsplan 2016-2019 
Sak 4 Styrets forslag til partnernettverk for Norsk Friluftsliv 
Sak 5 Dokumentasjon om søkerorganisasjoner (eget vedlegg) 
Sak 6 Forslag til årsmøteresolusjoner 
Sak 8-10 Valgkomiteens innstilling 

D. Norsk Friluftslivs vedtekter 
E. Instruks for valgkomiteen   

https://www.deltager.no/NorskFriluftsliv
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A FORSLAG TIL SAKSLISTE OG VEDTAK 
 
KONSTITUERING AV ÅRSMØTET: 

   
 Opprop 
 
 Godkjenning av innkalling  
   Styrets forslag til vedtak: Innkalling godkjennes 
 
 Godkjenning av saksliste (se vedlegg) 
   Styrets forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 Godkjenning av forretningsorden (se vedlegg) 
   Styrets forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes 
 
 Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen 
    Styrets forslag til vedtak: 
 
 Valg av tellekorps 
   Styrets forslag til vedtak: Til tellekorps velges Hans Erik Lerkelund,  
    Lill Haugen og Siri Meland. 

 
 

FORSLAG TIL SAKSLISTE 
 
Sak 1: Årsberetning for 2015 
   Årsberetningen for 2015 følger som vedlegg. 
   Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2015 godkjennes 
 
Sak 2: Årsregnskap for 2015 
   Årsregnskapet for 2015 følger som vedlegg sammen med revisors beretning. 
   Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2015 godkjennes 
 
Sak 3:  Ny langtidsplan Norsk Friluftsliv 2016-2019 
    Styrets forslag til vedtak: Forslag til ny langtidsmelding for 2016-2019 vedtas 
 
Sak 4:  Etablering av partnernettverk for Norsk Friluftsliv 
    Styrets forslag til vedtak: Forslag til nytt partnernettverk vedtas 
 
Sak 5:  Søknader om opptak som medlemmer i Norsk Friluftsliv 

Styrets forslag til vedtak: Norges Røde Kors og Norges Seilforbund  
  tas opp som medlemmer i Norsk Friluftsliv 

 
Sak 6: Forslag til årsmøteresolusjoner 
   Styrets forslag til vedtak: Forslag til årsmøteresolusjoner vedtas 
 
Sak 7: Fastsettelse av kontingent 2017 
   Kontingenten ble på siste årsmøte fastsatt til kr 14.750 pr årsmøtestemme for 2016. 
    Styrets forslag til vedtak: Kontingenten for 2017 er kr 15.000 pr årsmøtestemme 
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VALGSAKER: 
Ordfører, styreleder og varamedlem velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for to år 
av gangen. Vedlagt er valgkomiteens innstilling.  

 
Sak 8: Valg av ordfører 

Valgkomiteens innstilling: Carsten Pihl velges til ordfører for ett år 

 
Sak 9: Valg av styreleder 

Valgkomiteens innstilling: Erling Lae velges til styreleder for ett år 

 
Sak 10: Valg av styremedlemmer og varamedlem 

Valgkomiteens innstilling:  
Marius Eikås Aardal velges til styremedlem for to år 
Jørgen Moland velges til styremedlem for to år 
Knut Halvor Hansen velges til styremedlem for to år 
Arild Gjertsen velges til varamedlem for ett år 

 
Sak 11: Valg til valgkomité 

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. 
Knut Støren ble valgt i 2014 for to år, til erstatning for Øystein Dahle. Simen 
Saxebøl ble oppnevnt av styret i 2014 for tre år. Karen Marie Eid Kaarby ble 
valgt i 2015 for tre år. 

 
Norges Jeger og Fiskerforbund foreslår at Arne Aaberg velges til nytt medlem 
av valgkomiteen. Det er ikke fremmet forslag om andre kandidater.  

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet velger Arne Aaberg til medlem av valgkomiteen for 3 år. 

 

Sak 12: Valg av revisor 
   Styrets forslag til vedtak: KPMG AS gjenvelges som revisor 
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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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Sak 3:  Ny langtidsplan Norsk Friluftsliv 2016-2019 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Forslag til ny langtidsmelding for 2016-2019 vedtas. 

NORSK FRILUFTSLIVS LANGTIDSPLAN 2016-2019 

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, fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. 
Organisasjonenes samfunnskontakt og kommunikasjon gjennom Norsk Friluftsliv skal supplere og virke 
sammen med organisasjonenes eget arbeid. 

Visjon for perioden:  

«Et samfunn som verdsetter og legger til rette for friluftslivsopplevelser for alle» 

Hovedmål og Prioriterte suksessområder i perioden:  

  Friluftslivsopplevelser for alle 

 Videreføre satsing og samarbeid fra Friluftslivets år og en vesentlig styrking av statens bidrag 

 Bedre rammer for arbeid med frivillighet i organisasjonene 

 Friluftsliv på den politiske dagsorden ved valgene i 2017 og 2019 

 Allemannsretten er kjent og styrket i samfunnet 

 Anerkjennelse av friluftslivets og naturgrunnlagets betydning for kultur, natur og folkehelse 

 Et flerkulturelt friluftsliv 

 Muligheter til friluftsliv i nærmiljøet 

Målgrupper og virkemidler: 

 Egne organisasjoner  
- Felles uttalelser og prioriteringer 

 Politikere og embetsverk 
- Videreutvikle tett og systematisk kontakt 
- Høringer og innspill 
- Fremskaffe fakta, samfunnsøkonomiske beregninger og kunnskapsgrunnlag 

 Media 
- Aktiv bruk av media for å være både synlige og tydelige 

 Andre organisasjoner og virksomheter. 
- Samarbeid som kan bidra til å styrke friluftslivets interesser 

Budskap: 

 Friluftslivets egenverdi og samfunnsnytte: Viktig for vår kultur og folkehelse 

 Friluftslivet er den foretrukne fritidsaktiviteten for majoriteten i befolkningen. Styrking av 
organisasjonene en forutsetning for opplæring, deltakelse og frekvens i friluftslivet 

 Friluftsliv forutsetter bevart, allsidig og tilrettelagt natur 

 Allemannsretten må ivaretas og styrkes 

 Satsing og samarbeid fra Friluftslivets år må videreføres 

 Det er behov for en vesentlig styrking av statens bidrag 

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 
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Målområder med delmål og hovedtiltak: 

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 
- Utvikle ny partnermodell 
- Ha avholdt forskningskonferanse, landskonferanse, GS møter og andre samlinger som møter 

organisasjonenes behov 

7.2 Myndighetskontakt  
Norsk Friluftsliv er aktive partnere i samfunnets arbeid med friluftsliv, helse, kultur, natur og miljø. Staten 
skal anerkjenne friluftsliv som viktig for å ta vare på natur, og ta like stort økonomisk ansvar for friluftslivet 
som for annen idrett. 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 

- Vurdere departemental tilhørighet 
- Utarbeide og gjennomføre gode handlingsplaner for valget i 2017 og 2019 
- Kommunikasjon gjennom media som sentralt virkemiddel for å oppnå politisk skyvekraft 

7.3 Synlighet og omdømme  
Norsk Friluftsliv fremstår som sterk forsvarer av allemannsretten og allmennhetens interesser i 
friluftspolitiske saker. 
Kommunikasjon gjennom media gir politisk styrke og gjennomslagskraft.  
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. 

- Økte ressurser til satsing på kunnskapsformidling og kommunikasjon gjennom digitale medier 
- Sterkere, spissere, hyppigere og mer tydelig i kommunikasjonen med og mot 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 

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. 
 

- Være en tydelig røst i viktige arealsaker. 
- Stimulere til gode fylkes- og kommuneplaner for friluftsliv gjennom tettere kontakt med regionalt 

embetsverk og politikere 
- Dokumentere naturgrunnlagets betydning samfunnet, den enkelte og for folkehelsen 
- Sikre at allmennhetens interesser er godt ivaretatt ved Finnmarkskommisjonens arbeid 
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Vedlegg til sak 3 langtidsplan: 
 

A: Friluftslivets stilling – en kortfattet politisk situasjonsbeskrivelse 

Friluftslivets år 2015: Året er gjennomført med stor innsats og gode resultater. Men 
videreføring drukner i klimautfordringer og andre behov. Året har gjort at mange har blitt 
bevisst gevinstene ved systematisk satsing. 
Hygge-tema: Friluftsliv er høyt skattet men i lite grad et politisk tema eller på dagsorden i 
forbindelse med samfunnets prioriteringer. Forestilling om at friluftslivets gevinster ligger 
for langt frem, og at natur og aktivitet er gratis er Norsk Friluftsliv organisasjonenes 
viktigste politiske utfordring.  
Manglende ferdigheter: Mange mennesker mangler ferdigheter og erfaring i friluftsliv. 
Friluftsliv må læres, og organisasjonene er en viktig arena for dette. Friluftslivets bidrag 
som kulturbærer, kunnskapsformidler og betydning for folkehelsen er kjent, men ikke 
anerkjent.  
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 har begynt å involvere seg sterkere i friluftsliv. 
Kamp om arealer: Energipolitikk, befolkningsvekst 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. Det åpnes også for økt rekreasjonskjøring i naturen. 
Miljømyndigheter er bevisst behov for naturens vern, men i for liten grad tilretteleggelse for 
naturens bruk. 
 
 

B: Norsk Friluftslivs oppdrag og rolle: 

Norsk Friluftslivs vedtekter legger overordnede rammer for arbeidet. 

«Norsk Friluftsliv er et fellesorgan for medlemsorganisasjonene, samordner saker av felles 
interesse og fremmer disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.” 
“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. Norsk Friluftsliv skal fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til 
og bruk av naturen” “Friluftslivets hovedmål: Gjennom naturopplevelser fremme helse, 
trivsel og økt forståelse for naturens egenverd” (sitater fra vedtektenes § 1). 

Norsk Friluftsliv formidler offentlige midler til organisasjonene, og skal arbeide for at disse 
rammene økes. 

C: Arbeidsdeling og samarbeid:  

Norsk Friluftslivs styre og administrasjon har fokusert på fellespolitiske områder som 
arealer, allemannsrett, folkehelse og økonomiske rammebetingelser, oppfølging av 
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prosjekter som bidrar til felleskapet og på rollen som søker og formidler av prosjektmidler 
til organisasjonene.  

Medlemsorganisasjonene fremmer friluftslivet nasjonalt gjennom fokus på sine 
aktivitetsområder, øke deltakelse og ferdigheter, prosjektgjennomføring, 
informasjonsaktivitet, samarbeid i FNF sammenheng, høringsutspill og gjennom egne 
politiske kontakter.  

Om enn ulikt syn og prioriteringer i enkelte saker, bidrar organisasjonene med tilstrekkelig 
fleksibilitet slik at samarbeidet fungerer godt. Norsk Friluftsliv samarbeider også fra sak til 
sak på en rekke områder med andre organisasjoner og nettverk. Dette samarbeidet anses 
som viktig for å få gjennomslag på en rekke friluftspolitiske områder. 
 

D: Verdier:  

Norsk Friluftslivs arbeid skal bygges på friluftslivets kjerneverdier, som bygger på 
troverdighet, respekt, engasjement, inkludering og vern om en bærekraftig natur. 
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Sak 4:  Etablering av partnernettverk for Norsk Friluftsliv 
 
Bakgrunn: 
En arbeidsgruppe som har vurdert søknader om medlemskap i Norsk Friluftsliv har anbefalt at 
styret utarbeider et forslag til årsmøtet i mai om å opprette en partnerordning for 
organisasjoner og virksomheter som ønsker et tettere formelt samarbeid med Norsk Friluftsliv. 
Partnerordningen bør fungere som et forum for erfaringsutveksling, idéutvikling, politisk 
samarbeid i aktuelle saker og utvikling av ulike samarbeidsmodeller for å fremme friluftsliv i 
samfunnet og i partnerorganisasjonene. Tilslutning bør kunne løses administrativt med en 
enkel tilslutningserklæring og vil ikke være politisk bindende hverken for Norsk Friluftsliv eller 
partnere. En partnertilslutning vil for noen organisasjoner være et naturlig første skritt i 
prosessen mot å søke om ordinært medlemskap. 
 
Saken er drøftet på flere generalsekretærmøter, blant annet 07.01.16 hvor det ble diskutert 
hva slags krav som bør stilles til partnere, og hvordan opptaksprosessen bør være. Det var 
også ønsket å få utarbeidet et forslag til tilslutningsavtale. Et forslag ble distribuert med en 
ukes høringsfrist. Det kom ikke inn endringsforslag til notatet. 
 
Styret i Norsk Friluftsliv behandlet saken den 19.01.16 og kom fram til at utarbeidet notat var 
er et konstruktivt forslag til løsning. Styret mente også at deltagere bør være uten formelle 
plikter i tillegg til rettigheter, og at nettverket bør også legge til rette for samarbeid på ulike 
fagnivå, slik at de organisasjonene som for eksempel ønsker å bygge nettverk rundt barn og 
ungdom, kan videreføre dette i egne undergrupper. 
 
Administrasjonen i Norsk Friluftsliv har også vurdert forslaget og mener dette kan være en god 
måte å følge opp en rekke av de kontakter som er opparbeidet gjennom Friluftslivets år. 
 
Styret oversender derfor forslaget til årsmøtet for behandling. Styret mener forslaget om et 
partnernettverk kan være en konstruktiv og spennende måte å knytte et større nettverk rundt 
friluftslivet i Norge, og en måte å kunne stimulere til større fokus og aktivitet, også i 
organisasjoner og nettverk som tradisjonelt ikke blir forbundet med våre aktiviteter. Et slikt 
nettverk vil imidlertid kun fungere nyttig i henhold til den innsats Norsk friluftsliv velger å legge 
ned i dette. Det blir viktig å finne et format som gir godt grunnlag for kontaktknytting og 
informasjonsutveksling og et faktisk samarbeid på kryss og tvers i friluftslivet. Vi bør også ha 
klare felles forventinger om hva vi ønsker å ha ut av samarbeidet, og være åpne for at noen vil 
se stor nytte av det, og andre vil ikke ønske å prioritere dette arbeidet. 
 
Et nettverk kan med utgangspunkt i forslaget fra arbeidsgruppen i praksis fungere som et 
forum med 2 fysiske møteplasser i året, nyhetsbrev og distribusjon av relevant informasjon, 
invitasjon til aktuelle seminarer, arrangementer og debatter der det kan være nyttig å ha 
partnere med. Kontakt kan også formidles mellom medlemsorganisasjoner og partnere der det 
er behov for spesiell kompetanse. 
 
Styret mener det vil være en fordel om tiltaket etableres som en prøveordning, på et nivå som 
krever begrensede ressurser for gjennomføring og hvor møteplasser i den grad det er mulig 
knyttes opp til eksisterende tiltak og møteplasser. Eksempler på dette kan være å utvide 
generalsekretærmøtet noen ganger i året og forsterke interne nyhetsbrev mv som allikevel 
skal publiseres. 
 
Det kan også være et poeng å ikke innledningsvis låse et konsept for mye, men la et slikt 
nettverk utvikle seg etter behov og erfaring. 
 
Hvem kan for oss være aktuelle partnere? 
Organisasjoner som ønsker å starte med eller styrke sine friluftslivsaktiviteter 
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Virksomheter med kunnskap/ kompetanse som vi anser som nyttig og verdifull i vårt arbeid 
Virksomheter som politisk kan styrke våre krav og som for øvrig ikke svekker vår troverdighet 
Virksomheter som ønsker å bidra med ressurser til friluftslivet 
 
Tilslutning 
Tilslutning til et partnernettverk kan administreres av Norsk Friluftslivs administrasjon og hvor 
opptak bekreftes av Norsk Friluftslivs styre. Opptak av partnere foreslås gjennomført ved en 
tilslutningserklæring hvor det understrekes i tilslutning at: 

 Målet med partnernettverket er å styrke samarbeid mellom ulike organisasjoner og 
virksomheter for å fremme friluftsliv i Norge. 

 Partnernettverket er en møteplass og et nettverk der organisasjoner og virksomheter 
kan finne nye samarbeidspartnere, dele aktuell kunnskap, finne samarbeidsaktører for 
prosjekter og finne alliansepartnere i politiske saker. 

 Organisasjon eller virksomhet bekrefter ved sin tilslutning at de vil støtte opp om 
arbeidet med å fremme allemannsretten og friluftsliv i tråd med Norsk Friluftslivs 
verdier. 

 Partnernettverket skal ikke fremme noen politiske krav eller avgi uttalelser på vegne av 
nettverket. Partnere som ønsker det står fritt til å avgi felles uttalelser og krav, men da 
under egne navn. 

 Deltagelse i nettverket medfører ingen forpliktelser eller rettigheter ut over muligheten 
til å drøfte felles interesser med andre deltakere i nettverket. 

 Deltagelse medfører en begrenset årlig kontingent til dekking av felles møtekostnader. 

 Norsk Friluftsliv ønsker en god bredde i type partnere i samarbeidet. Norsk Friluftslivs 
styre kan allikevel beslutte å ikke ta opp medlemmer, og beslutte å avslutte 
partnersamarbeid med medlemmer som styret anser som lite relevant som 
samarbeidspartner for øvrige partnermedlemmer. 

 
Hva kan Norsk Friluftsliv hente ut av dette? 
Et større nettverk å kunne spille på i viktige politiske saker 
Større oppslutning om friluftslivets verdier og kjernesaker 
Formidling av friluftsliv til nye grupper 
Kompetansetilgang i saker og prosjekter 
 
Hva kan medlemsorganisasjonene hente ut av dette? 
Utvikle samarbeidsnettverk og trekke inn partnere i relevante prosjekter 
Nye alliansepartnere i viktige saker 
Kompetansetilgang i saker og prosjekter 
 
Hva kan partnerne hente ut av dette? 
Faglig støtte i å utvikle friluftsliv som virkemiddel i sitt arbeid 
Deltagelse i prosjekter der de er invitert inn av medlemsorganisasjoner 
For noen et første skritt mot opptak som ordinært medlem. 
 
Styret foreslår at årsmøtet beslutter å opprette en partnerordning hvor organisasjoner 
og andre virksomheter kan søke om en tilslutning til Norsk Friluftsliv uten formelle 
plikter eller rettigheter. Partnerordningen opprettes som en treårig forsøksordning. 
Målsetningen er gjennom samarbeid med nye virksomheter å styrke friluftslivet 
gjennom å formidle kompetanse, fremme friluftslivsaktivitet, legge til rette for 
prosjektsamarbeid og styrke friluftslivet politisk. Tilslutning skal skje i form av en 
tilslutningserklæring i tråd med saksdokumentet til årsmøtet. Opptak av partnere skal 
godkjennes av styret. Årsmøtet skal mot slutten av forsøksperioden motta en rapport 
om ordningen, som grunnlag for vurdering av om dette skal bli en permanent ordning. 
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Sak 6: Forslag til årsmøteresolusjoner 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Forslag til årsmøteresolusjoner vedtas. 

 
Resolusjonsforslag 1: 

 

Gi naturen større verdi 

 

Naturen er grunnlag og forutsetning for friluftsliv i Norge, og er en kilde til helse og 
livskvalitet. Naturen er også selve livsgrunnlaget for alt som lever. Det skal det også være 
for våre etterkommere. Vi må derfor overlate til våre etterkommere et naturgrunnlag i 
bedre stand enn vi selv mottok det. 
 
Norsk Friluftsliv observerer at viktige naturområder og deler av artsmangfoldet i naturen 
forringes eller forsvinner i stor hastighet. Næringsutvikling, større feltutbygginger av hytter, 
energiprosjekter og veier spiser en stadig større del av uberørt natur. Dette blir spesielt 
tydelig i et større tidsperspektiv. Viktig miljøinformasjon har også manglet i en rekke 
beslutningsprosesser. Naturen taper i jakten på økonomisk vekst og billigst mulig 
infrastrukturløsninger.  
 
Norske myndigheter arbeider nå med tiltak som vil akselerere hastigheten på denne 
utviklingen. Lover og forskrifter endres slik at det blir vanskeligere å fremme innsigelser på 
naturens vegne. Nasjonale kontrollorganer svekkes, større myndighet overføres til lokal 
forvaltning uten at lokal naturforvaltningskompetanse er bygget opp. Myndighetene vil at 
beslutninger som berører natur i større grad skal baseres på lokale behov uten å se de 
nasjonale konsekvensene. 
 
Norsk Friluftsliv krever: 
 

 at natur og friluftsliv tilegnes langt større verdi ved interessekonflikter 

 at nasjonale kontrollorganer beholder myndighet til å gripe inn ved ulovlige eller 

mangelfulle prosesser og til å begrense negative effekter for naturen ved mange 

lokale tiltak. 

 et større kunnskapsgrunnlag om naturen og en kunnskapsbasert forvaltning. 

 at stortinget sørger for at fremtidig veiutbygging, energiprosjekter og 

næringsutvikling blir gjennomført i tråd med naturmangfoldlovens prinsipper, og at 

alle berørte parter får god anledning til å fremme sine argumenter i prosessene.  
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Resolusjonsforslag 2: 

 

Gi folkehelsearbeidet en friluftsmilliard 

 
Friluftsliv og naturopplevelser er en viktig del av livet til mange mennesker, med stor 
betydning for livskvalitet, psykisk og fysisk helse. Friluftsliv er vår viktigste og mest 
attraktive kilde til fysisk aktivitet og naturens fred og ro. Undersøkelser og 
samfunnsøkonomiske beregninger viser at friluftsliv utgjør en enorm verdi for samfunnet 
og har et betydelig merpotensial til å aktivisere mennesker oftere i naturen. De 
samfunnsmessige gevinstene ved mer tilrettelegging for aktivitet i natur overgår mange 
ganger investeringene. 
 
Norsk Friluftsliv krever: 

 at Stortinget gjør et krafttak for folkehelsen ved å investere en milliard til 

tilrettelegging og helsefremmende aktivitet i naturen.  

 at viktige naturområder med betydning for livskvalitet, stillhet og helse bevares 

 Lett tilgang til turveier og grønne områder i nærheten av boligområder. 

 at kommunene i større grad vedlikeholder friluftslivsområder og øker attraktiviteten 

ved bruk av områdene 

 at stat og kommune styrker samarbeidet med frivilligheten for å fremme aktivitet i 

natur 

 at friluftsliv blir en naturlig og regelmessig del av aktivitetstilbudet i skole og 

barnehage og at kompetansen på friluftsliv styrkes blant de ansatte. 
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Sak 8-10: Valgkomiteens innstilling 
 
TIL ÅRSMØTET I NORSK FRILUFTSLIV, 12.5.2016 

VALGKOMITEENS INNSTILLING 

Status 
På årsmøtet 2016 er følgende tillitsvalgte på valg: 

Ordfører: Carsten Phil. Nominert 2010 av Norges Speiderforbund 

Styreleder Dag Kaas. Nominert 2010 av Skiforeningen og NOF - kan ikke gjenvelges 

Styremedlem Sven Bjørne-Larsen. Nominert 2010 av DNT - kan ikke gjenvelges 

Styremedlem Arne Jørstad. Nominert 2010 av NJFF - kan ikke gjenvelges 

Styremedlem Marius Eikås Aardal. Nominert 2012 av 4H  

Varamedlem Jørgen Moland. Nominert 2015 av NSF 

  

Følgende tillitsvalgte er IKKE på valg: 

Styremedlem Anna Berntzen. Nominert 2013 av NKK  

Styremedlem Lars Verket. Nominert 2011 av NPF 

Styremedlem Gøril Huse. Nominert 2015 av KFUK-KFUM 

Innkomne forslag 
Det er innen fristen innkommet følgende forslag fra medlemsorganisasjonene: 

 Norges Jeger og Fiskerforbund har foreslått Arild Gjertsen. 

 DNT har foreslått Erling Lae som styreleder. 

 4H har foreslått gjenvalg på Marius Eikås Aardal. 

 Norsk Speiderforbund har foreslått at Jørgen Moland som har vært varamedlem i ett år blir 

ordinært styremedlem ved årets valg. 

 Norsk Klatreforbund har foreslått Ole Karsten Birkeland som styremedlem. 

Dette betyr at det er kommet forslag på en kandidat mer enn det er ledige styreplasser til.  

Komiteens vurderinger 
En hovedoppgave for valgkomiteen har i år vært å påse at det fremmes en eller flere gode 

kandidater til styreleder.  

For øvrig har komiteen spesielt merket seg følgende bestemmelser 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 tilstrebes en rimelig kjønnsfordeling.  
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Innstilling 
Ordfører: 

Som ordfører innstilles Carsten Pihl (f. 1971). Han har vært ordfører i Norsk Friluftsliv fra 2010.  

 

Styreleder: 

Som ny styreleder innstilles Erling Lae (f. 1947). 

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. 

 

Som styremedlemmer foreslås: 

 

 Marius Eikås Aardal (f. 1985), nominert i 2012 av 4H, gjenvalgt i 2014. Gjenvalg. 

Marius var landsstyremedlem i 4H i perioden 2008 - 2012 og har hatt medlemskap og andre 

verv i 4H siden 1995. Han har vært styremedlem i Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (2007 – 2010) og styremedlem i Norges musikkorpsforbund 

Nordvest (2006 – 2008).  

Marius er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er ansatt i Det norske oljeselskap ASA som 

investorkontakt. 

Han har solid forankring i norsk friluftslivstradisjon, han er klar, strategisk og strukturert i 

diskusjoner. 

 

 Jørgen Moland (f. 1973), nominert av Norges Speiderforbund i 2015 og valgt til 

varamedlem. Innstilles nå som styremedlem. 

Jørgen er ansatt som prosjektleder i Norges Speiderforbund.  

Han har vært styreleder og styremedlem i Norsk Fjellsportforum. Engasjert i DNT Fjellsport 

Oslo innen kurs og instruktørvirksomhet og mye benyttet kursleder. 

Han har bl.a. MSc i ledelse / prosjektledelse fra Boston University Brussels og cand.polit fra 

Universitetet i Oslo / mediefag.  

Jørgen er opptatt av at alle, særlig barn og unge, skal kunne ha mer lek i naturen, slik at de 

utvikler en solid grunnmur for et aktivt og selvstendig friluftsliv. 

 

 Knut Halvor Hansen (f. 1959), nytt medlem. Nominert av Skiforeningen.  

Knut Halvor har vært styremedlem og konstituert styreleder i Skiforeningen og har for tiden 

flere frivillige verv blant annet medlem av eiendomskomiteen og valgkomiteen. Han er 

engasjert i styringsgruppa for Ferderseilasen. 

 

Knut Halvor er murmester og arbeider som eiendomsrådgiver.  

Han har bodd i Nordmarka de siste 20 år og er aktiv bruker av naturen og er hytteentusiast. 

Saker som opptar ham er skånsom, hensynsfull og aktiv bruk av naturen for brede 

brukergrupper med fokus på norsk kultur og integrering av utsatte grupper. 
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Som varamedlem foreslås: 

 

 Arild Gjertsen, innstilles som nytt varamedlem. Nominert av NJFF. 

Arild er nestleder i NJFF (2016 – 2910). Har vært medlem av Melhus JFF fra 1994. Leder 

fra 1997 – 2016, og leder i NJFF Sør-Trøndelag 2010 – 2016. 

Arild har bred organisasjonsmessig erfaring og god innsikt i og interesse for jakt, fiske og 

friluftsliv. Gjennom sin bakgrunn fra skoleverket har han betydelig kunnskap om barn og 

unge generelt og fra undervisning i høstingsbasert friluftsliv spesielt. 

 

Kommentar vedrørende fordeling mellom kjønn i styret 
Valgkomiteens innstiling fører til at 2 av til sammen 7 medlemmer i styret (inkludert styreleder) er 

kvinner. Valgkomiteen mener det ville vært ønskelig med en noe større kvinneandel, men fant 

under tvil at kvinneandelen 2/7 kan hevdes å være en «rimelig kjønnsfordeling» slik valgkomiteens 

instruks krever. Komiteen mener at Styret bør vurdere ulike tiltak for å øke kvinneandelen i styret, 

herunder for eksempel justering av instruksen for valgkomiteen.  

 

 

 

 

Oslo, 18. mars 2016 

 

 

Karen Marie Eid Kaarby (s) Simen Saxebøl (s) Knut Støren (s) 
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 D) 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 

 

På årsmøtet skal alle valg foregå skriftlig hvis det er mer enn ett forslag 
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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 
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E) NORSK FRILUFTSLIV  

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN 

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

G og H på dagsorden. 

 

2. 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. 

 

3. Valgkomiteen skal skriftlig minne organisasjonene om fristen for innsendelse av forslag 

som er: Innen utgangen av februar. 

 

4. 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. 

 

5. 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 tilstrebes en rimelig kjønnsfordeling. 

 

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

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

 

7.  Valgkomiteen sjekker ønske om gjenvalg med organisasjonen som nominerte 

styremedlemmer som står på valg. 

 

 

Revidert etter årsmøtet 13.05.09 og organisasjonens navneskifte i 2014.    

      

 


