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14.4.2016 LH (Dokument fra mars 2015, tillagt info fra POW Norge) 

Vurdering av medlemssøknader 

Administrasjonen har i forbindelse med nye medlemssøknader fått følgende oppdrag fra 
styret: 

Vedtak i det siste styremøtet: 
«Styret ber administrasjonen forberede et godt skriftlig notat til neste møte hvor det for 
søkerne bl.a. kartlegges oppfyllelse av medlemskravene i våre vedtekter, søkernes 
vedtekter, identifisering av organisasjonenes formål, motivasjon, hva de kan bidra 
med inn i felleskapet, evt kryssende interesser mv. 
Styret vil ha en ny behandling på neste møte før videre prosess besluttes. 
Styret vil i tråd med ordstyrers anbefaling avgi innstilling til årsmøtet.» 

Fra vedtektene: 
§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.  
 

Norsk Friluftsliv har på bakgrunn av dette påbegynt en første intervjurunde med 
søknadsorganisasjoner, og samlet informasjon kortfattet i en struktur. 
 

Røde Kors Hjelpekorps 
 
Røde Kors Hjelpekorps er i dag medlem av Norsk Friluftsliv. Røde Kors søker om å 
innlemme sitt øvrige nasjonale arbeid i Norsk Friluftsliv.  
Røde Kors er en omfattende organisasjon med 131.074 personlige medlemmer pr 
31.12.14, ca 400 foreninger i tillegg til lag. I tillegg til betalende medlemmer har de en 
rekke frivillige hjelpere som ikke betaler kontingent. Mennesker som mottar bistand er 
også normalt ikke medlem. 
Arbeidet er samlet om tre store virksomhetsområder;  

 Nasjonal beredskap/ hjelpekorps (allerede innmeldt) 
 Omsorg 
 Ungdom 
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Arbeidet er inndelt organisatorisk i fem landsdelsregioner for frivillighet, ett distrikt pr 
fylke og en forening m underlag i nesten hver kommune. Totalt har de ca 200 årsverk 
ansatt. 
 
Det er verdt å merke seg at aktiviteten som Røde Kors er mest kjent for; 
internasjonale redningsoperasjoner, ikke regnes innenfor disse 
virksomhetsområdene. Det er et eget arbeid med en profesjonell drevet stab, og 
regnes ikke med innenfor deres tre hovedområder for nasjonalt arbeid. 
 

Hovedområder for kontroll, i henhold til vedtekter og styrets vedtak: 

Kopi vedtekter  Kopi vedtekter er mottatt.  

Organisasjonens formål 

 

Vedtektene understreker Røde Kors sine 
hovedoppgaver; Hindre og lindre nød. Friluftsliv er ikke 
nevnt. Det gjelder for så vidt en rekke av våre øvrige 
medlemsorganisasjoner. Vi har derfor tidligere også 
sett etter praksis i arbeidet. 

Motivasjon for søknad 

 

Røde Kors opplyser om at Friluftsliv er blitt et sentralt 
virkemiddel i deres arbeid. De har tradisjonelt ikke 
tenkt på det som friluftsliv, fordi det er friluftsliv i 
nærmiljøet for grupper med særlige behov som i stor 
grad er i fokus. 

Organisasjonen ønske å styrke fokus på friluftsliv som 
virkemiddel i deres arbeid, og mener at et utvidet 
medlemskap i Norsk Friluftsliv også vil ytterligere øke 
organisasjonens bevissthet på dette området. 

Hva kan organisasjonen bidra 
med inn i felleskapet 

 

Organisasjonen har et stort nettverk inn til nye grupper 
for friluftslivsorganisasjonene. De har også stor grad av 
tillit i målgruppene. Gjennom samarbeidsprosjekter kan 
Røde Kors gi tilgang til nye brukergrupper for andre 
friluftslivsorganisasjoner. 

Røde Kors kan bidra med stor kunnskap om folkehelse. 

Røde Kors alene vil øke vårt medlemstall til over 
850.000 medlemskap, noe som vil øke vår politiske 
slagkraft. 

Identifisering av kryssende 
interesser 

Motorferdsel er siste året blitt en avklart sak som ikke 
lenger er en politisk konflikt. Røde Kors har også 
forståelse for at norsk Friluftsliv skal opptre politisk på 
friluftslivssektoren. Røde Kors har også en egen politisk 
avdeling som også kan være en ressurs. 
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individuelt medlemskap og er 
åpen for alle 

Vedtektene viser at organisasjonen har individuelle 
medlemskap og er åpen for alle. 

har friluftsliv som sitt 
hovedformål eller en vesentlig 
del av aktiviteten  

Friluftsliv er ikke i vedtektene uttrykt som et 
hovedformål. Men det er i deres arbeid et sentralt 
virkemiddel. Eksempler på dette er: 
Oppbygging av ungdomsarbeidet «Røff» med støtte fra 
Norsk Friluftsliv, og som i dag har 72 lokallag. 
Oppbygging av barnearbeidet «BARK» med 82 lokallag 
som også bruker friluftsliv som aktivitetsform. 

Hjelpekorps-arbeidet 
«Ferie for alle» - ferie med friluftslivsopplevelser for 
fattige familier 
Nettverksarbeidet i kommunene – oppsøkende 
virksomhet, én til én eller i grupper, hvor det å komme 
seg ut i nærmiljøet er en viktig aktivitet 
Stort friluftslivsfokus på asylmottak: Friluftsliv er en 
viktig del av opplæringen i norsk kultur 
Prosjektet «Uterom» for kvinner i Groruddalen 
Svømmekurs for innvandrere 
«Kickoff» - aktivitetstilbud med friluftsliv for familier 
med rus- og psykiatri problemer. 
«Himmel og Hav» - aktiviteter med friluftsliv for 
rusavhengige. 
«Klatre/snekre/mat og tur-gruppe» i Østfold 

«Til topps» samarbeid med DNT om årlig tur til 
Galdhøpiggen for nye landsmenn. Mange 
lokalforeninger trenger gjennom året med grupper for 
dette tiltaket. 
«Finnerud» i Sørkedalen: Eldre kjøres ut av byen for å 
være på tur og i friluft. 

Sentrene «Haraldvollen», «Haraldvigen», «Merket» og 
«Eidene» som i stor grad baserer seg på 
friluftslivstilbud. 
Røde Kors gjennomfører kurs for ledere i friluftsliv som 
virkemiddel, og arbeider med å lage en ny tretrinns 
utdanning i friluftsliv for organisasjonen. 

ikke har motorisert ferdsel 
eller organisert 
konkurranseaktivitet som 
hovedformål  

Vedtektene og praksis viser at dette kravet er oppfylt 

er landsdekkende, eller har et 
medlemstall på mer enn 
10.000 individuelle 
medlemmer  

Dette er oppfylt av organisasjonen. 

arbeider i overensstemmelse 
med NORSK FRILUFTSLIVs 
formål som er beskrevet i 
punkt 1.  

Røde Kors opplyser om at de arbeider for, benytter og 
fremmer et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i 
deres aktiviteter, og gjennom sterkt fokus på grupper 
med spesielle behov, fremmer friluftsliv for alle.  
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Røde Kors opplyser om at de ved å bruke friluftsliv i 
stor grad som virkemiddel gir mennesker 
naturopplevelser, formidler kunnskap om 
allemannsretten og gjennom dette fremmer helse, 
trivsel og økt forståelse for naturens egenverd.  

 

 

Norges Seilforbund 
 
Organisasjonen er i en arbeidsmessig omstilling med større bevissthet og satsing på 
turseiling og seilopplevelser for alle. Det anslås at 80 prosent av fremtidig vekst vil være 
blant turseilerne. Gjennom sine 122 medlemsforeninger arbeides for en større satsing 
på turseilerne med alt fra kompetansebygging, økonomiske fordeler mv. Organisasjonen 
mottar «Friluftslivets år-midler» fra Gjensidige og har ansatt egen prosjektleder for å 
styrke turseilingen. Organisasjonen vurderer egne tiltak i friluftslivets uke. 
 
Organisasjonen har lavterskel tilbud rettet mot barn og unge, bl.a. gjennom 
«Tomannsjolle prosjektet, Norsteam prosjektet», og mener at seiling for barn og 
ungdom inntil 15 år er billigere enn f.eks. fotball og slalom fordi de ikke har arena- eller 
halleiekostnader. Organisasjonen mener fokus hos medlemmer i stor grad er trygg 
turseilas.  
Vil vise kursprogram som ikke har med regatta eller toppseiling å gjøre. 80 foreninger 
arrangerer nybegynneropplæring for barn og ungdom. Organisasjonen har treningsbase 
i Moss og på Jeløya for barn og ungdom, og har tiltak for funksjonshemmede, og 
samarbeider med Ridderrennet om kiting. Nytt handicap prosjekt «Arctivity» er seiling 
og kiting for funksjonshemmede som gir tilbud om et aktivt friluftsliv. 
 

Hovedområder for kontroll, i henhold til vedtekter og styrets vedtak: 

Kopi vedtekter  Kopi vedtekter og strategidokument er mottatt.  

Organisasjonens formål 

 

«Norges Seilforbunds formål er å fremme norsk 
seilsport, herunder å bidra til samarbeid mellom 
foreningene, og å representere seilsporten 
internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnleggende verdier som idrettsglede, 
felleskap helse og ærlighet. 
Norges Seilforbunds visjon er:  

Seiling – Norges mest attraktive sommeraktivitet. 
Herunder ligger en klar strategi om å øke forståelsen og 
interessen rundt seiling som en fritids- og 
friluftslivsaktivitet.» 

Motivasjon for søknad 

 

NSF har utviklet seg over tid fra og være en 

organisasjon med hovedfokus på toppidrett og OL 

medaljer, til å være en organisasjon hvor brorparten av 
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medlemmene driver aktivt friluftsliv langs kysten, i 

skjærgården og på havet. NSF ønsker i fremtiden og 

satse mer på denne gruppen seilere – både for å yte 

eksisterende medlemmer en bedre service, samt å 

tiltrekke oss nye medlemmer. Et ledd i denne strategien 

er å søke om opptak i Norsk Friluftsliv. 

Hva kan organisasjonen bidra 
med inn i felleskapet 

 

Fokus på kystlinjen og havet som friluftsarena. Nye 

brukergrupper. Kompetanse om ferdsel i, ved og på 

vann, fokus på allemannsretten langs sjøen, bruken av 

vannspeilet Samarbeidsprosjekter med andre 

friluftslivsorganisasjoner, bidra til andre med 

vannaktiviteter informasjons- og opplæringsmateriell 

om seilopplæring og sikkerhet. 

Identifisering av kryssende 
interesser 

Ingen vesentlige 

Har individuelt medlemskap 
og er åpen for alle 

Organisasjonen har individuelle medlemskap og er 
åpen for alle. 

Har friluftsliv som sitt 
hovedformål eller en vesentlig 
del av aktiviteten  

Organisasjonen mener de jobber med en 

friluftslivsaktivitet, som gir store naturopplevelser for den 

som deltar. 

Ikke har motorisert ferdsel 
eller organisert 
konkurranseaktivitet som 
hovedformål  

Organisasjonen har ikke motorisert ferdsel som 
hovedformål. Organisasjonen favner også 
konkurranseaktivitet som våre andre 
idrettsmedlemmer. Organisasjonen satser vesentlig på 
det ikke konkurransebaserte arbeidet, og har 
dokumentert at hovedaktivitet blant medlemmer er 
turseiling, ikke konkurranse. 

Er landsdekkende, eller har et 
medlemstall på mer enn 
10.000 individuelle 
medlemmer  

NSF har ca. 27.000 medlemmer og er landsdekkende. 
NSF har medlemsforeninger langs kysten fra Halden til 
Oslo, Oslo til Lindesnes og fra Lindesnes til Tromsø. NSF 
er også i innlandet, via foreninger på Randsfjorden og 
på Mjøsa (Hamar og Gjøvik). 

Arbeider i overensstemmelse 
med NORSK FRILUFTSLIVs 
formål som er beskrevet i 
punkt 1.  

Norges Seilforbund opplyser at de arbeider for, 
benytter og fremmer et allsidig, enkelt og naturvennlig 
friluftsliv i deres aktiviteter, og gjennom tilbud om 
rimelige kurs og rimelig utlån av utstyr til barn og 
ungdom fremmer friluftsliv for alle.  
Organisasjonen mener de i stor grad gir mennesker 
naturopplevelser, formidler kunnskap om 
allemannsretten og gjennom dette fremmer helse, 
trivsel og økt forståelse for naturens egenverd.  
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Det norske Skogselskap 
 

Organisasjonen er en uavhengig og medlemsbasert bevegelse, uten bindinger til 
skogsindustrien. 
Organisasjonen har som mål å fremme kunnskapen om skog, og trekke flere mennesker 
ut i skogen. Dette gjør de bl.a. ved å arrangere 90 årlige skoleskogdager og tar med 
hundrevis av skoleklasser ut på tur, underviser om livet i skogen og deler ut 
smaksprøver av hva man kan høste av skogen. 
Organisasjonen møter godt over 100.000 mennesker årlig, og ofte på aktiviteter i natur 
som Skogselskapet arrangerer. Organisasjonen samarbeider med flere av Norsk 
Friluftslivs organisasjoner. De har gjennom 20 år utplassert 1600 naturstiplakater og 
deltar på en rekke stevner og arrangementer gjennom året. 
 

Hovedområder for kontroll, i henhold til vedtekter og styrets vedtak: 

Kopi vedtekter  Ok, Vedtekter DnS (vedtatt på LM 2007) utdelt og 
elektronisk.  

Organisasjonens formål «Det norske Skogselskap er en landsomfattende 
organisasjon som har til formål å fremme forståelsen 
for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et 
godt skogbruk. 

DnS ønsker å fokusere på skogen som arena for 
aktivitet, og skogens betydning for klima og helse og 
spre kunnskap om og ferdighet til å ferdes i skogen. 

Motivasjon for søknad 

 

DnS oppfatter at de i stor grad har sammenfallende 
interesser, arbeidsform og prioriteringer med NF. 
Friluftsliv er en viktig del av det som DnS formidler, og 
de ønsker seg derfor tilgang til d en kompetanse og 
nettverk et medlemskap kan gi. 

DnS ser det som formålstjenlig og hensiktsmessig, for 
begge parter, med et medlemskap og tettere samarbeid 
i tiden fremover. 

DnS ser av erfaring i den seneste tiden bla. Friluftslivets 
år, at vi får til enda mere sammen enn hver for oss. 

Hva kan organisasjonen bidra 
med inn i felleskapet 

 

DnS har lang og bred erfaring med informasjonsarbeid 
og utadrettet virksomhet. 
DnS kan gjennom objektiv og faktabasert informasjon 
spre kunnskap om betydningen av et aktivt friluftsliv.  
DnS samarbeider tett med både friluftsorganisasjoner, 
idrettsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og 
skogbruket – som koordinator og brobygger.  
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DnS er en sentral koordinator for aktørene i og rundt 
skog og tresektoren – og kan koble disse enda tettere 
sammen med friluftslivet og kan bidra til mer 
tilrettelegging for et aktivt friluftsliv. 

DnS er fokusert på brobygging og dialog, og mener de 
kan redusere brukerkonflikter mellom næring og 
brukere. 

Identifisering av kryssende 
interesser 

Det er ikke identifisert noen utpregede elementer på 
dette punktet. 

Har individuelt medlemskap 
og er åpen for alle 
 

Ja - DnS baserer seg på individuelt medlemskap og dette 
er åpent for alle. DnS har også 
organisasjonsmedlemmer. 

Har friluftsliv som sitt 
hovedformål eller en vesentlig 
del av aktiviteten  

Ja – DnS har dokumentert at friluftsliv som en vesentlig 
del av aktiviteten. 

Ikke motorisert ferdsel eller 
organisert 
konkurranseaktivitet som 
hovedformål  

Ja – DnS har ikke motorisert ferdsel eller organisert 
konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Er landsdekkende, eller har et 
medlemstall på mer enn 
10.000 individuelle 
medlemmer  

Ja – DnS er en landsdekkende medlemsorganisasjon 
med om lag 11.000 individuelle medlemmer, i tillegg til 
organisasjonsmedlemmer og 18 lokale 
fylkesskogselskap. 

Arbeider i overensstemmelse 
med NORSK FRILUFTSLIVs 
formål som er beskrevet i 
punkt 1.  

Ja – DnS hevder de arbeider i overenstemmelse med NF 
sitt formål som beskrevet i punkt 1. 

 
 

Norges Naturvernforbund 
 
Naturglede og det enkle friluftslivet er et sentralt begrep i Naturvernforbundets (NNV) 
arbeid. Fylkes- og lokallagene har årlig flere hundre aktiviteter der folk inviteres med på 
turer og forskjellige arrangementer utendørs og som hører innunder begrepet friluftsliv. 

Arrangementene er alltid åpne for alle som ønsker å delta og stort sett helt gratis.  

I arbeidsprogrammet for 2014 og 2015 er naturglede hovedfokus, som et resultat av 
etterspørsel fra lagene som årlig arrangerer mange turer og ønsket at dette skulle løftes 
frem som hovedaktivitet for hele organisasjonen. 

Gjennom mange år har NNV på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå hatt et tett samarbeid 
med foreninger som DNT, NJFF, FRIFO/Norsk Friluftsliv, 4H og de forskjellige 
friluftsrådene. FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) er en ordning der NNV har vært 
sentrale fra starten. Det er også et ønske for NNV å være med i Norsk friluftsliv når FNF 
formelt knyttes til organisasjonen. 
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NNV har i mange regioner en tett dialog og samarbeid med organisasjoner som er 
medlemmer av Norsk Friluftsliv. Landsstyret mener det kan være en styrke for det 
regionale og lokale arbeidet og samarbeidet dersom NNV blir medlem av Norsk 
Friluftsliv og kan samordne arbeid også på nasjonalt nivå. 

Hovedområder for kontroll, i henhold til vedtekter og styrets vedtak: 

Kopi vedtekter  Vedtekter er mottatt.  

Organisasjonens formål «Norges Naturvernforbund vil arbeide for å verne 
naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig 
virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen.  
Naturvernforbundet vil arbeide for et samfunn der 
menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et 
samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er 
sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens 
egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke 
menneskers respekt for og kjærlighet til liv og 
landskap». 

Motivasjon for søknad NNV ser det naturlig å engasjere seg blant 
friluftslivsorganisasjonene da deres arbeidsform ute på 
lokalplanet i praksis ofte er knyttet opp mot tur- og 
andre friluftslivsaktiviteter. NNV ser på vern og bruk 
som to sider av samme sak. 

Hva kan organisasjonen bidra 
med inn i felleskapet 

 

Styrket fokus på friluftslivets naturgrunnlag. 
Kompetanse i natur- og arealsaker. 

Identifisering av kryssende 
interesser 

NNV og Norsk Friluftsliv har en rekke 
samarbeidsprosjekter og går ofte sammen ut med felles 
uttalelser. Det kan allikevel være ulikt syn på 
praktisering av bruk og vern i enkelte saker. 

Har individuelt medlemskap 
og er åpen for alle 

Organisasjonen baserer seg på individuelt medlemskap 
og dette er åpent for alle. 

Har friluftsliv som sitt 
hovedformål eller en vesentlig 
del av aktiviteten  

Friluftslivsaktiviteter er et sentralt virkemiddel i det 
regionale arbeidet. Eksempler på turer og aktiviteter 
som er gjennomført siste årene: 
 
Hordaland: flaggermustur, sopptur, tur til hule eiker, 
tur til øystesevassdraget samt mange turer med 
skolebarn gjennom “Den naturlige skolesekken”, 
strandryddedagen. 
Rogaland: kråkevandring rundt Mosvatn, Tur ut med 
fergen og skjøtsel på store Marøy 
Oslo og Akershus: sidesprang, turer til naturreservat, 
gammelskog, vandringer langs elver, skiturer, 
miljøfestival i marka med padling, klatring, natursti, 
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småkrypsafari, humletur mm og aktiviteter for barn på 
Frønsvollen. 
Østfold: akvarier og aktivieter for barnefamilier 
Trøndelag: naturkokker, utendørs matlaging med 
råvarer, yoga på fjelltopp i Børgefjell, flere naturglede 
turer, kystens dag, blåveistur, tur til naturreservater 
Nordland: fjellturer, turer til skogsområder, 
kartleggingskurs, tur til kulturminner 
Agder: turer til Timenes naturreservat, Orkidetur, 
miljøfestival i Grimstad med fisking, dykkerkurs, 
fugletur 
Troms: fossevandringer 
Buskerud: fugleturer, slåttekurs, vassdragstreff ved 
Trongfossen 
Møre og Romsdal: kurs i enkel kartlegging, befaringer, 
turer til naturreservat 
Oppland: tur til nasjonalpark, vassdragstreff på Vinstra, 
rafting i Nedre Otta 
Sogn og Fjordane: turer til Engebøfjellet, 
flaggermusnatt, fisketurer på Førdefjorden, aktiviteter 
for barn på verdens miljøverndag, vassdragstreff til 
Vigdøla. 
 
2015 er Friluftslivets år og Naturvernforbundet har fra 
Miljødirektoratet fått en bevilgning på 1 million kroner, 
der størstedelen av midlene går fylkes- og lokallag som 
skal gjennomføre turer og arrangementer i løpet av 
året. Mange av våre lagene får midler fra både 
fylkeskommune og fylkesmann til aktiviteter og 
arrangementer utendørs. 

Ikke motorisert ferdsel eller 
organisert 
konkurranseaktivitet som 
hovedformål  

Organisasjonen er svært tydelig på dette. 

Er landsdekkende, eller har et 
medlemstall på mer enn 
10.000 individuelle 
medlemmer  

Ja – NNV er en landsdekkende medlemsorganisasjon 
med om lag 20.000 individuelle medlemmer over hele 
landet. 

Arbeider i overensstemmelse 
med NORSK FRILUFTSLIVs 
formål som er beskrevet i 
punkt 1.  

Organisasjonen mener dette er helt i tråd med 
Naturvernforbundets formål og arbeid. 

 
 

Protect Our Winters Norge 
Organisasjonen jobber med å informere, engasjere og tilrettelegge for et klima- og 
miljøvennlig vintersportsamfunn. Protect Our Winters er en global organisasjon, hvor 
POW Norge er den norske forgreiningen. Vi har per i dag søsterorganisasjoner blant 
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annet i Sverige, Finland, Frankrike og USA. POW Norges mål er å samle bedrifter, 
organisasjoner og enkeltindivider i en felles kamp mot menneskeskapt global 
oppvarming. For å oppnå dette arbeider vi tett med Norges største festivaler og liknende 
møteplasser for vår målgruppe. Ettersom vi arbeider i en vinternasjon, appellerer vi til 
en stor del av befolkningen. Med opprinnelse fra USA og en opprinnelig målgruppe 
innen bratt friluftsliv, har POW Norge som mål å også inkludere landets store 
langrennsmiljø og andre miljøer for lavterskel vinteraktivitet. 
POW Norge er en non-profit organisasjon, og har siden oppstart i 2013 utelukkende 
vært drevet på frivillig basis. Målet er å kunne ansette en liten men effektiv 
administrasjon for å kunne gjøre vårt arbeid bedre og dermed kunne utgjøre en større 
forskjell. I dag har organisasjonen fire lokallag: Trondheim, Bergen, Sogndal og Tromsø, 
hvor administrasjonen befinner seg i Trondheim. 
Gjennom samarbeid med festivaler som Vinjerock, Fjellsportfestivalen, Fjell- og 
fjordmoro, X2-festivalen og High Camp, og større enkeltarrangement som Lillehammer 
2016 Youth Olympic Games, har POW Norge på relativt kort tid opparbeidet et stort 
nettverk i områdene hvor organisasjonens målgruppe ferdes. 
 

Hovedområder for kontroll, i henhold til vedtekter og styrets vedtak: 

Kopi vedtekter  Kopi av vedtekter er lagt ved søknaden. 

Organisasjonens formål Hentet fra organisasjonens vedtekter §2 ”Formål”: 
A. POW Norge er en non-profit interesseorganisasjon 
stiftet for å samle vintersportsamfunnet i en felles kamp 
mot menneskeskapt global oppvarming. 
B. POW Norge er en miljø- og klimaorganisasjon som skal 
skape bevissthet rundt global oppvarming og andre 
miljørelaterte problemstillinger, samt medfølgende 
konsekvenser og utfordringer. 
C. POW Norge skal, med fokus på norsk vinter, 
bevisstgjøre den norske befolkningen om 
konsekvensene av global oppvarming og hvordan en 
kan leve en klima- og miljøvennlig livsstil. Dette skal 
gjøres ved å informere, engasjere og tilrettelegge for å 
belyse problemstillingen og ved å være bidragsyter til 
bedre alternativ og tilrettelegger for praktiske 
løsninger. 
D. POW Norge skal tilstrebe å være til stede der ski- og 
fjellsportentusiaster møtes og ferdes. 

Motivasjon for søknad 

 

POW Norge er en frivillig non-profit klima- og 
miljøorganisasjon som jobber for å bevare naturen med 
alle sine årstider for alle fremtidige generasjoner. Et 
medlemskap i Norsk Friluftsliv vil gi POW Norge økt 
innflytelse i vårt arbeide, og ikke minst tilgang til et 
nettverk som kan åpne flere dører. Et naturlig 
utgangspunkt vil være å samarbeide med Norsk 
Friluftslivs eksisterende medlemsorganisasjoner om å 
bevare vinteren og en mangfoldig natur. 
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Hva kan organisasjonen bidra 
med inn i felleskapet 

 

Som en klima- og miljøorganisasjon kan vi bidra med 
kunnskap og engasjement om hvordan bedrifter, 
organisasjoner og enkeltpersoner kan minske sitt 
klimafotavtrykk. POW Norge har på kort tid bygget seg 
opp en fortrolig kontakt opp mot bedrifter, festivaler og 
andre interessenter som tiltrekker seg ski- og 
snowboardentusiaster, noe vi håper kan være med på å 
utvide Norsk Friluftslivs eksisterende nettverk. 

Identifisering av kryssende 
interesser 

Ingen som de kan se. 

Har individuelt medlemskap 
og er åpen for alle 

 

Organisasjonen har individuelle medlemskap og er 
åpen for alle. 

Har friluftsliv som sitt 
hovedformål eller en vesentlig 
del av aktiviteten  

Friluftsliv er ikke hovedmålet i seg selv, men POW Norge 
jobber for å bevare muligheten for friluftslivets gleder – 
sommer som vinter, høst som vår – for alle kommende 
generasjoner. 

Ikke motorisert ferdsel eller 
organisert 
konkurranseaktivitet som 
hovedformål  

Organisasjonen jobber for å begrense alle former for 
motorisert ferdsel, og da spesielt i naturen. For 
eksempel ved å jobbe mot heli- og catskiing i Norge. 
POW Norge har ingen konkurranseaktivitet som formål. 

Er landsdekkende, eller har et 
medlemstall på mer enn 
10.000 individuelle 
medlemmer  

Per dags dato (11. April 2016) har POW Norge fire 
lokallag som strekker seg fra Tromsø i nord, via 
Trondheim til Bergen og Sogndal i vest. Det er ønsker 
om å opprette lokallag i alle større byer, og 
organisasjonen vil begynne å ta inn medlemmer i løpet 
av 2016. 

Arbeider i overensstemmelse 
med NORSK FRILUFTSLIVs 
formål som er beskrevet i 
punkt 1.  

POW Norges fremste formål er å jobbe for et 
naturvennlig friluftsliv, og jobber for å fremme enkle og 
miljøvennlige former for bruk av norsk natur. Gjennom 
å minske klimafotavtrykket ønsker vi dessuten å oppnå 
en bedre folkehelse, og økt forståelse av naturens 
egenverd er vårt argument. 

 


