
VEDTEKTER FOR: 
 

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og 

bevaring av parsell- og kolonihager 
 

Revidert siste gang 14. mars 2015 
 

§ 1 Formål 
Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager. 

 

Fondet er en sikkerhet til dekning av spesielle eller ekstraordinære utgifter for å verne 

om hagenes fortsatte eksistens.  

 

§ 2 Styret 
Fondet ledes av et fondsstyre bestående av 3 styremedlemmer. Fondsstyret velges på 

Forbundets Landsmøte og perioden er 4 år. 

  

Styret består av: 

 1 styremedlem valgt fra Oslohagene.  

 1 styremedlem valgt fra landet for øvrig.  

 1 styremedlem valgt fra Forbundsstyret. Representanten sitter for så 

lang tid vedkommende er valgt for i Forbundsstyret. Representanten 

kan ikke være leder av Fondsstyret. 

 

Forbundets valgte revisor er også revisor for fondet. De øvrige styremedlemmer i 

Forbundsstyret kan ikke sitte i Fondsstyret. 

 

Fondsstyret består av leder, sekretær og kasserer. Fondsstyret konstituerer seg selv. 

 

§ 3 Administrasjon 
Midler til administrasjon av fondet dekkes av fondets midler. Det avholdes minst ett 

styremøte i året, men dette økes ved behov. 

 

Fondets størrelse setter til minimum kr. 100.000,- målt i dagene kroneverdi (år 2001) 

og avsettes opp til maksimalt 1 million kroner. Forbundet avsetter minimum kr 

30.000,- pr år til fondet og beløpet betales innen 1. juli. 

 

 

§ 4 Regnskap og årsrapport 
Fondsregnskapet følger forbundets regnskapsår. Revidert årsregnskap, 

revisjonsberetning og årsrapport skal forelegges for forbundsstyret på første møte. 

Fondets revisor kan kreve seg forelagt regnskapet til ubestemte tider.  



§ 5 Kriterier for utdeling av midler 
 Når en hage trues med nedleggelse av kommune/stat eller andre 

utenforstående, og denne nedleggelsen strider mot medlemmene i Norsk 

kolonihageforbunds vilje.  

 Når en del av en hage trues med nedleggelse eller endringer i hagens nærmiljø 

og dette strider mot medlemmene i Norsk kolonihageforbunds vilje.  

 Ved fredning/bevaring av spesielle områder i hagene eller fredning/bevaring 

av spesiell bebyggelse i en hage.  

 Om en hage pådrar seg omkostninger som følge av erstatningskrav hvor hagen 

ikke kan lastes for det inntrufne.  

 

 

§ 6 Fondet støtter ikke 
 Utbygging av felleshus, strømanlegg, veier, vann- og kloakkledninger, gjerder 

eller annen utbygging av fellesområder. 

 Vanlig drift/vedlikehold eller rehabilitering i hagene 

 

§ 7 Utdeling av midler 
Hagestyrene og Forbundsstyret og Fondsstyret kan foreslå utdeling av midler. 

Søknaden må begrunnes og oversendes til Landsmøtet.  

Forslag om utdeling behandles av Landsmøtet, som sendes sin innstilling til 

Fondsstyret.  

Fondsstyret behandler og avgjør de innkomne søknadene. Utdeling av midler 

begrenses til maksimum kr 100.000,- (målt i dagens pengeverdi) pr. år.  

Fondsstyrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.  

 

§ 8 Vedtektsendringer 
Forslag til fondets vedtekter eller nedleggelse kan kun vedtas på NKHFs landsmøte 

og avgjøres med 2/3 flertall.   

 

Forslag til endringer må ikke være i strid med fondets § 1 Formål eller med 

forbundets vedtekter. 

 

§ 9 Fondets midler 
Ved eventuell nedlegging av fondet tilfaller fondets midler NKHF. 

 

 


