
Protokoll fra landsmøte i Norsk kolonihageforbund 18. mars 2023 

36 stemmeberettigede ved møtets begynnelse. 

 

1. Konstituering 

Følgende ble valgt: 

Dirigent: Yngvild Z. Nilsen, Solvang kolonihager avd. 4 

Referenter: Anne Kathrine Ellila, Rodeløkkens kolonihager, og Anne C. Eriksen, Etterstad kolonihager. 

Tellekorps: Helle Olsen, Rodeløkkens kolonihager, og Kjell Johnsen, Bragenes kolonihager. 

Underskrivere: Marianne V. Torstad, Solvang kolonihager avd. 2, og May Karin Forsberg, Egenes 
kolonihage. 

 

2. Årsberetning for perioden 2021 og 2022 fra Forbundsstyret 

Vedtak: Årsberetningen for perioden 2021 og 2022 enstemmig godkjent.  

 

3. Innkomne forslag 

Forslag til endringer i  
VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND  
REVIDERT siste gang 13. mars 2021  
Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende 
landsmøter.  

 
 

  INNHOLDSFORTEGNELSE  
Nåværende underoverskrift: 
Vedtekter for Norsk kolonihageforbund (§§1-18)  
 
Forbundsstyrets forslag til ny underoverskrift: 
Vedtekter for Norsk kolonihageforbund (§§1-12) 
 
Begrunnelse: Det er kun 12 paragrafer. 
§1 Forbundets navn  
§2 Formål  
§3 Medlemskap  
§4 Utmelding og eksklusjon  
§5 Organisasjon  
§6 Landsmøtet  
§7 Forbundsstyret  
§8 Valgkomiteen  
§9 Økonomi og regnskap  
§10 Vedtektsendring  



§11 Oppløsning  
§12 Vedlegg til disse vedtekter 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 § 1. Nåværende tekst i overskrift: 
NAVN 
 
Forbundsstyrets forslag til ny overskrift: 
FORBUNDETS NAVN 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 § 2 Nåværende tekst 
Kolonihagevirksomheten har en 100 år lang historie i Norge. Hagene skal bidra 
til bedre oppvekstsvilkår for barn og økt livskvalitet for voksne i byer og 
tettbygde strøk. Kolonihagene skal være en aktiv bidragsyter til kommunenes 
folkehelsearbeid. Hagene skal fremstå som grønne lunger og tilgjengelige 
parker. De skal oppleves som en viktig ressurs for lokalmiljøene. 
 
Forbundet skal støtte opp under arbeidet for flere kolonihager, og bidra til å 
bevare eksisterende kolonihager og parsellhager i hele landet. Det skal for sine 
medlemshager bidra med erfaringer, råd og enkelte tjenester, og være en 
interesseorganisasjon for disse.  
 
Det er forbundets intensjon at alle kolonihageforeninger i Norge skal være 
medlemmer i vår organisasjon.  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst:  
Kolonihagevirksomheten har en 100 år lang historie i Norge. Kolonihagene skal 
bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og økt livskvalitet for voksne i byer og 
tettbygde strøk. Kolonihagene skal være en aktiv bidragsyter til kommunenes 
folkehelsearbeid. Kolonihagene skal fremstå som grønne lunger og tilgjengelige 
parker. De skal oppleves som en viktig ressurs for lokalmiljøene. 
 
Forbundet skal støtte opp under arbeidet for flere kolonihager, og bidra til å 
bevare eksisterende kolonihager og parsellhager i hele landet. Det skal for sine 
medlemshager bidra med erfaringer, råd og enkelte tjenester, og være en 
interesseorganisasjon for disse.  
 
Det er forbundets intensjon at alle kolonihageforeninger i Norge skal være 
medlemmer i organisasjonen. 
 
Begrunnelse: Språklig (Hagene er byttet ut med Kolonihagene. Vår 
organisasjon er endret til organisasjonen). 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 



 §4 Utmelding og eksklusjon 
Nåværende tekst 
Utmelding fra forbundet skal skje skriftlig. Utmelding kan kun skje etter 
beslutning på hageforeningens ordinære årsmøte med 2/3 av stemmene fra 
de fremmøtte, dog minst 50 % av de stemmeberettigede i hagen. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Utmelding kan kun skje etter beslutning på hageforeningens ordinære årsmøte 
med 2/3 flertall og når det er minst 50% av hagens stemmeberettigete til 
stede. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak:  
Følgende tekst ble enstemmig vedtatt:  
Utmelding fra forbundet skal skje skriftlig. Utmelding kan kun skje etter 
beslutning på hageforeningens ordinære årsmøte med 2/3 flertall og når det er 
minst 50 % av hagens stemmeberettigete til stede. 
 
 
Nåværende tekst: 
Foreninger som motarbeider forbundet og unnlater å etterkomme 
landsmøtets vedtak, kan ekskluderes etter en beslutning i forbundsstyret gjort 
med minst 2/3 flertall.  
En slik beslutning kan ankes inn for landsmøtet. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Foreninger som motarbeider forbundet og unnlater å etterkomme 
landsmøtets vedtak, kan ekskluderes etter en beslutning i forbundsstyret gjort 
med minst 2/3 flertall. 
 
Begrunnelse: Anke dekkes inn av teksten i avsnittet 
som medlem igjen etter § 3. 
 
Benkeforslag fra Sogn:  
Foreninger som motarbeider forbundet og unnlater å etterkomme 
landsmøtets vedtak, kan ekskluderes etter en beslutning i forbundsstyret. 
Forbundsstyret må være fulltallig og vedtaket må være enstemmig i 
Forbundsstyret.  
En slik beslutning kan ankes inn for landsmøtet. 
  
Vedtak:  
Benkeforslaget fra Sogn vedtatt med 26 stemmer.  
 

 §5 § 5 ORGANISASJON 
 
Nåværende tekst 
Norsk kolonihageforbund består av landsmøte, forbundsstyre, geografiske 
kretssammenslutninger og medlemshager. 
Landsmøtet fastsetter organisasjonens vedtekter. 
 



Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
NKHF består av selvstendige medlemshager, ledet av et forbundsstyre, med 
landsmøtet som øverste organ. 
Landsmøtet fastsetter organisasjonens vedtekter. 
 
Begrunnelse: Geografiske kretssammenslutninger tas ut. Språklig presisering 
av tekst. 
 
Benkeforslag fra Rodeløkkens: 
NKHF består av selvstendige medlemshager, og er ledet av et forbundsstyre, 
med landsmøtet som øverste organ. 
 
Vedtak:  
Forslaget fra forbundsstyret med endringer fra Rodeløkkens nedstemt (13 
stemmer for forslaget). 
 
 
Nåværende tekst: 
Medlemshagene innen et bestemt geografisk område kan danne 
kretssammenslutninger. Nye kretssammenslutninger skal godkjennes av 
forbundsstyret. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Medlemshager innen et bestemt geografisk område kan danne 
fellessammenslutninger.  Nye fellessammenslutninger skal godkjennes av 
forbundsstyret. 
 
Begrunnelse: Forbundsstyret foreslår at begrepet krets fjernes og erstattes av 
fellessammenslutninger som har observatørstatus på landsmøtet. 
 
Benkeforslag fra Sogn:  
Medlemshagene innen et bestemt geografisk område kan danne 
kretssammenslutninger/fellessammenslutninger. Nye 
kretssammenslutninger/fellessammenslutninger skal godkjennes av 
forbundsstyret. 
 
Vedtak:   
Benkeforslaget fra Sogn enstemmig vedtatt.  
 
 
Nåværende tekst: 
Kretsene skal ha vedtekter innenfor rammen av forbundets formål og 
vedtekter. Forbundsstyret skal godkjenne kretsers vedtekter  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst 
Fellessammenslutningenes vedtekter skal gjenspeile forbundets mål og 
vedtekter. Forbundsstyret skal godkjenne fellessammenslutningens vedtekter. 
 
Begrunnelse: Kommer som en følge av at begrepet krets erstattes av 
fellessammenslutninger. 
 
Vedtak: 



Vedtektene rettes opp språklig slik at det blir gjennomgående hetende 
kretssammenslutning/fellessammenslutning.  
 

 § 5 1 § 5 ORGANISASJON 
Nåværende tekst 
a) Fondet til bevaring av kolonihager 
Dette ledes av et fondsstyre som velges av landsmøtet, og rapporterer til 
forbundsstyret. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Dette ledes av et fondsstyre som velges av landsmøtet. 
 
Begrunnelse: Språklig (stryker rapportering, dette reguleres av fondets egne 
vedtekter). 
 
Benkeforslag fra Sogn:  
Fondsstyret rapporterer til Landsmøtet og rapporterer til Forbundsstyret året 
mellom landsmøtene.  
 
Vedtak: 
Benkeforslag fra Sogn vedtatt med 28 stemmer.  
 

 § 5 b § 5 ORGANISASJON 
Nåværende tekst 
b) Ankenemnda 
Ankenemnda er et organ oppnevnt av Norsk kolonihageforbund og skal være 
uavhengig klageinstans for medlemmer i den enkelte parsell- eller 
kolonihageforening. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Ankenemnda er et organ oppnevnt av NKHF og skal være uavhengig 
klageinstans for medlemmer i den enkelte parsell- eller kolonihageforening. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
Nåværende tekst: 
Anker må innbetale et gebyr før saken kan behandles i ankenemnda. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Den ankende part må innbetale et gebyr før saken kan behandles i 
ankenemnda. 
 
Begrunnelse: språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 



 §6 § 6 LANDSMØTET 
Nåværende tekst: 
Landsmøtet er forbundet øverste styrende organ, og det avholdes ordinært 
landsmøte innen utgangen av mars hvert annet år. 
Forslagsrett til landsmøtet har forbundsstyret, kretsstyrer og styrer i 
medlemshagene.  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Landsmøtet er Norsk kolonihageforbunds øverste styrende organ, og det 
avholdes ordinært landsmøte innen utgangen av mars hvert annet år. 
Forslagsrett til landsmøtet har forbundsstyret og styrer i medlemshagene.  
 
Begrunnelse: 
Kun medlemshagene kan velge delegater med tale - og forslagsrett. Ref. 
paragraf 3 (medlemsskap).  
 
 
Vedtak: Forslaget nedstemt med 26 stemmer.  
 
 
Innspill fra Sogn: 
Nåværende tekst om hvem som har anledning til å fremme forslag på vegne av 
hageforeningen strykes. 
 
Begrunnelse: 
Det må framgå av hagenes vedtekter hvem som har anledning til å fremme 
forslag på vegne av hageforeningen. 
 
Forbundsstyret er enig i Sogns innspill som begrunnes med at det 
framkommer i andre setning at styrer i medlemshagene har forslagsrett. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
 
Nåværende tekst: 
Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når hovedforbundsstyret eller 20 % av 
medlemshagene krever det. 
 
Innspill fra Sogn: 
Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når hovedforbundsstyret eller 20 % av 
medlemshagene krever det. 
 
Forbundsstyret er enig i Sogns innspill. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 §6a § 6 LANDSMØTET 
Innkalling og frister 
Nåværende tekst: 



Innkalling til landsmøtet skal sendes senest 6 uker før møtet. Sakspapirer 
sendes ut senest 3 uker før landsmøtet. All utsendelse skjer til den enkelte 
kolonihageforenings offisielle epostadresse.  
Forslag som ønskes behandlet må være forbundsstyret i hende innen 15. 
november. 
 
Forslag fra Sogn: 
Landsmøtet kunngjøres med 8 uker frist. Kunngjøringen skal inneholde 
saksliste og frister for innsending av forslag. Forslagsfrist er 4 uker før 
landsmøtet avholdes. 
Begrunnelse: Må være en klar frist for når Landsmøtet skal kunngjøres. 
 
Sakspapirer sendes ut senest 3 uker før landsmøtet. All utsendelse skjer til den 
enkelte kolonihageforenings offisielle epostadresse.  
 
Begrunnelse: Det kan ikke være forslagsfrist før Landsmøtet er kunngjort.  
 
Forbundsstyrets innstilling: Forslagene forkastes. 
 
Forbundsstyrets forslag, etter innspill fra Oslokretsen: 
Landsmøtet kunngjøres med 10 ukers frist. Kunngjøringen skal inneholde 
saksliste og frister for innsending av forslag.  
Kunngjøring skjer til den enkelte kolonihageforenings eller 
fellessammenslutnings offisielle epostadresse.   
  
Forslagsfrist er 8 uker før landsmøtet avholdes.    
  
Sakspapirer skal sendes ut senest 3 uker før møtet.   
Alle utsendelser skjer til den enkelte kolonihageforenings eller 
fellessammenslutnings offisielle epostadresse.   
   
Begrunnelse: Det må være en klar frist for når Landsmøtet skal kunngjøres og 
tydelig hvordan kunngjøring skal foregå. Noen av kolonihageforeningene har 
årsmøter i slutten av året, og en forslagsfrist nærmere landsmøtetidspunkt vil 
gi styrene bedre tid og mulighet til å bearbeide og fremme eventuelle forslag. 
En forslagsfrist allerede 15. november året før Landsmøtet avholdes, og uten at 
Landsmøtet er kunngjort, kan gjøre det vanskelig for kolonihageforeningene å 
fremme gjennomarbeidede forslag. 
 
Sogn trakk sitt forslag. 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.  
 

 §6b § 6 LANDSMØTET 
b) Representasjon 
Nåværende tekst: 
Kretser kan ha to delegater med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Fellessammenslutninger har anledning til å stille med observatør(er). 
 



Begrunnelse: som følge av forslag vedr §§5 og 6. 
 
Forbundsstyret trekker sitt forslag. 
 
Vedtak: (Det ble ikke stemt da forbundsstyret trakk sitt forslag.) 
 
Nåværende tekst: 
Forbundsstyret deltar på landsmøtet med tale- og stemmerett. Det har 
imidlertid ikke stemmerett over årsberetning og regnskap. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Forbundsstyret deltar på landsmøtet med tale- og stemmerett. Forbundsstyret 
har imidlertid ikke stemmerett over årsberetning og regnskap. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 §6c Organisering og gjennomføring 
 
Nåværende tekst: 
- Godkjenning av regnskap med revisors beretning 
- Medlemskontingent og utgiftsgodtgjørelse til styrer m.v. 
- Godkjenning av budsjett og handlingsplan 
- Innkomne forslag 
- Valg av forbundsstyre 
- Valg av revisorer 
- Valg av fondsstyre 
- Valg av valgkomité 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
- Godkjenning av regnskap med revisors beretning 
- Godkjenning av revisor 
- Medlemskontingent og utgiftsgodtgjørelse til styrer m.v. 
- Godkjenning av budsjett og handlingsplan 
- Innkomne forslag 
- Valg av forbundsstyre 
- Valg av fondsstyre 
- Valg av valgkomité 
 
Begrunnelse: Revisjonen for NKHF gjøres ikke av tillitsvalgte, men er regulert 
gjennom avtale med et revisjonsselskap. Landsmøtet bes om å godkjenne 
revisor, ikke velge. Punktet om revisor flyttes opp som punkt etter godkjenning 
av regnskap med revisors beretning.  
 
Vedtak: Forbundsstyrets vedtak vedtatt med 26 stemmer.  
 
Nåværende tekst: 
Landsmøtet er åpent for alle medlemmer som observatører uten tale- og 
stemmerett. Landsmøtet kan gi enkeltmedlemmer talerett i enkeltsaker. Slik 
tillatelse skal skje etter votering i hver enkelt sak der det er ønsket at 



medlemmet skal få talerett. Enkeltmedlemmer dekker normalt sine egne 
utgifter.  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Medlemmer kan møte som observatører på Landsmøtet uten tale- og 
stemmerett. Landsmøtet kan gi observatører talerett i enkeltsaker. Slik 
tillatelse skal skje etter votering i hver enkelt sak der det er ønsket at 
observatøren skal få talerett. Observatører dekker sine egne utgifter. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 §7a FORBUNDSSTYRET 
Nåværende tekst: 
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Det ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for landsmøtet, herunder å innkalle, forberede saker og 
sende ut sakspapirer til landsmøtene. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. 
Forbundsstyret ivaretar sekretariatsfunksjonen for landsmøtet, herunder å 
innkalle, forberede saker og sende ut sakspapirer til landsmøtene. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
Nåværende tekst: 
Styret skal til hvert ordinært landsmøte utarbeide forslag til budsjett for neste 
landsmøteperiode, samt langtidsplan som dekker de neste tre år. Det 
rapporteres årlig både på regnskap og langtidsplan.  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Forbundsstyret skal til hvert ordinært landsmøte utarbeide forslag til budsjett 
for neste landsmøteperiode, samt en langtidsplan som dekker de neste tre 
årene. Det rapporteres årlig, både på regnskapet og langtidsplanen. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 §7b FORBUNDSSTYRET 
b) Sammensetning 
Nåværende tekst: 
Ved fratredelse i perioden suppleres forbundsstyret med medlemmer fra 
varalisten i valgt rekkefølge. Vararepresentanter innkalles ikke til møter, men 
mottar kopi av innkalling og referat fra styremøter.  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 



Ved fratredelse i perioden suppleres forbundsstyret med varamedlemmer i 
valgt rekkefølge.  
Vararepresentanter bør innkalles til møter, samt få tilsendt innkalling og 
referat fra styremøter.  
 
Begrunnelse: Presisering. 
 
Benkeforslag fra Sogn:  
Ved fratredelse i perioden suppleres forbundsstyret med varamedlemmer i 
valgt rekkefølge. 
Vararepresentanter skal innkalles til møter, samt få tilsendt protokoller fra 
styremøter. 
 
Vedtak: Benkeforslag fra Sogn enstemmig vedtatt.  
 

 §7c FORBUNDSSTYRET 
c) styrets arbeid og samarbeid 
Nåværende tekst: 
Det skal være minimum fire styremøter i året, og det skal føres protokoll fra 
møtene. 
 
Forslag fra Oslokretsen 
Det skal være minimum fire styremøter i året, og det skal føres protokoll fra 
møtene.  Møteprotokoll skal distribueres til medlemshagene og kretsene så 
snart den er godkjent.  
 
Begrunnelse: Medlemshagene og kretsene bør informeres regelmessig og så 
snart som mulig om forbundets arbeid og styremøter.   
 
Forbundsstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Forbundsstyret kan sende ut 
medlemsbrev til hagene med orientering etter hvert styremøte.  Det vil gi 
raskere informasjon til medlemshagene enn om de må vente på en godkjent 
styreprotokoll. 
 
 
Benkeforslag fra Rodeløkkens:  
Det skal være minimum fire styremøter i året, og det skal føres protokoll fra 
møtene.  Informasjon fra styremøtene skal distribueres til medlemshagene og 
kretsene etter hvert møte.  
 
Kretsen trekker sitt forslag.  
 
Vedtak: Rodeløkkens benkeforslag enstemmig vedtatt.  
 

 §7c FORBUNDSSTYRET 
c) styrets arbeid og samarbeid 
Nåværende tekst: 
Sekretæren bistår lederen og fører protokoll fra styremøter. Kasserer er 
ansvarlig for utbetalinger på vegne av forbundet og regnskapsførsel. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 



Sekretær bistår leder og fører protokoll fra styremøter. Kasserer er ansvarlig 
for utbetalinger og regnskapsførsel på vegne av forbundet.  
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 §9 ØKONOMI OG REGNSKAP 
a) Kontingent  
Nåværende tekst: 
Kontingenten til Forbundet fastsettes som et beløp pr parsell for den enkelte 
hageforening. Kolonihagene betaler kontingent for sin hage årlig, senest 1. mai 
hvert år.  
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Kontingenten til NKHF fastsettes som et beløp pr parsell for den enkelte 
hageforening. Kolonihagene betaler kontingent for sin hage årlig, senest 1. mai 
hvert år. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Tilleggsforslag fra Sogn: 
Kolonihagene mottar faktura.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med Sogns tillegg.  
 

 § 11 Nåværende tekst:  
§ 11 OPPLØSNING 
Oppløsning av Forbundet kan kun finne sted etter behandling på to ordinære 
landsmøter og må på begge besluttes av 2/3 av de fremmøtte representanter. 
Ved eventuell oppløsning tilfaller Forbundets eiendeler foreninger som er 
betalende medlemmer av Norsk kolonihageforbund. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny tekst: 
Oppløsning av Forbundet kan kun finne sted etter behandling på to ordinære 
landsmøter og må på begge besluttes av 2/3 av de fremmøtte representanter. 
Ved eventuell oppløsning tilfaller Forbundets eiendeler foreninger som er 
betalende medlemmer av NKHF. 
 
Begrunnelse: Språklig. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

 

 

Forslag til endringer i vedtekter for parsellhager og kolonihageforeninger tilsluttet Norsk 
kolonihageforbund: 
 



 § 1.1 Nåværende tekst 
Foreningens formål er å leie grunn for framleie av parseller / parseller i  
kolonihagen til medlemmene. Der hvor en krets er leietaker med grunneier er  
foreningens formål å drive parsell- og kolonihagevirksomhet etter de  
retningslinjer som kretsen og foreningene blir enige om. Foreningen skal  
hensiktsmessig forvalte og administrere eiendommen slik det er beskrevet i  
leieavtalen med grunneier. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny § 1.1 
Foreningens formål er å leie grunn for framleie av parseller / parseller i 
kolonihagen til medlemmene. Der hvor en fellessammenslutning er leietaker 
med grunneier er foreningens formål å drive parsell- og kolonihagevirksomhet 
etter de retningslinjer som fellessammenslutning og foreningene blir enige 
om. Foreningen skal hensiktsmessig forvalte og administrere eiendommen slik 
det er beskrevet i leieavtalen med grunneier.  
 
Vedtak: 
Det gjøres språklig endring ved at det settes inn både krets og 
fellessammenslutning. Enstemmig vedtatt med denne bemerkningen.  
 
 

 § 2.2 Nåværende tekst 
Foreningen er tilsluttet Norsk kolonihageforbund (NKHF) og den krets som er 
etablert i det fylke/region foreningen sogner til. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny § 2.2 
Foreningen er tilsluttet Norsk kolonihageforbund (NKHF) og den 
fellessammenslutning som er etablert i det fylke/region foreningen sogner til.  
 
Vedtak: Det gjøres språklig endring ved at det settes inn både krets og 
fellessammenslutning. Enstemmig vedtatt med denne bemerkningen. 
 

 § 6.1 Nåværende tekst 
Styret skal: 
 lede foreningens anliggender og forvalte dens midler, samt ivareta 
 medlemmenes interesser 
 påse at leiekontrakten med grunneier og dens bestemmelser om bruk, 
 overdragelser, bebyggelse, beplantning og orden overholdes 
 påse at foreningens formål, vedtekter, regler, årsmøtevedtak samt andre 
 lovlige fattede vedtak følges 
 arbeide for økt forståelse for parsell- og kolonihagesakens betydning 
 om mulig skaffe sakkyndig veiledning, ordne med felleskjøp o.l. 
 foreslå kontingenter og avgifter 
 påse at det blir foretatt overdragelser / foretatt taksering, forestå salg og 

overdragelser 
 fastsette antall pliktarbeidstimer og foreslå timepris for ikke utført 
 pliktarbeid 
 sammenkalle til minst ett medlemsmøte årlig i tillegg til årsmøtet 
 oppnevne komiteer og utarbeide instrukser for disse 
 beslutte hvem som skal være delegat på landsmøtet. 



 Styremedlemmene har taushetsplikt om personlige opplysninger som de 
 får kjennskap til i sine verv. 

Styret er beslutningsdyktig når minst ½ parten av styrets medlemmer inklusiv 
leder eller nestleder er til stede. 
Vanlige habilitetsregler gjelder ved saksbehandling og avstemning jfr. 
prinsippene i Forvaltningsloven Kap. 2. 
 
Forbundsstyret forslag til ny § 6.1 (innspill fra Sogn): 
Styret skal: 

 lede foreningens anliggender og forvalte dens midler, samt ivareta 
medlemmenes interesser 

 påse at leiekontrakten med grunneier og dens bestemmelser om bruk, 
 overdragelser, bebyggelse, beplantning og orden overholdes 

 påse at foreningens formål, vedtekter, regler, årsmøtevedtak samt andre 
lovlige fattede vedtak følges 

 arbeide for økt forståelse for parsell- og kolonihagesakens betydning 
om mulig skaffe sakkyndig veiledning, ordne med felleskjøp o.l. 

 foreslå kontingenter og avgifter 
 påse at det blir foretatt overdragelser / foretatt taksering, forestå salg og 

overdragelser 
 fastsette antall pliktarbeidstimer/fellesarbeidstimer og foreslå timepris for 

ikke utført pliktarbeid/fellesarbeid 
 sammenkalle til minst ett medlemsmøte årlig i tillegg til årsmøtet 
 oppnevne komiteer og utarbeide instrukser for disse 
 beslutte hvem som skal være delegat på landsmøtet. 

 
Styremedlemmene har taushetsplikt om personlige opplysninger som de 
får kjennskap til i sine verv. 
Styret er beslutningsdyktig når minst ½ parten av styrets medlemmer inklusiv 
leder eller nestleder er til stede. 
Vanlige habilitetsregler gjelder ved saksbehandling og avstemning jfr. 
prinsippene i Forvaltningsloven Kap. 2. 
 
Benkeforslag fra Sogn:  
«Timepris» byttes ut med «gebyr». 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt med benkeforslag fra Sogn.  
 

 § 7 Nåværende tekst:  
Komiteer og utvalg 
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som det finner nødvendig. 
Ordenskomité, takstkomité og byggekomité bør velges på årsmøtet. Styret 
utarbeider instrukser for disse komiteene. 
Lederen av disse komiteene kan, dersom de ikke er medlemmer i styret, 
innkalles til styremøter, også etter eget ønske, for å ta opp saker som vedrører 
deres ansvarsområde. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny § 7.1 (innspill fra Sogn) 
Komiteer og utvalg  
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som det finner nødvendig. 
Ordenskomité, takstkomité, omsetningskomité og byggekomité bør velges på 



årsmøtet. Styret utarbeider instrukser for disse komiteene. Lederen av disse 
komiteene kan, dersom de ikke er medlemmer i styret, innkalles til styremøter, 
også etter eget ønske, for å ta opp saker som vedrører deres ansvarsområde. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 § 8.3 Nåværende tekst 
Ekstrakontingent.  
Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan beslutte å ilegge ekstrakontingent 
når dette anses som nødvendig. Dette avgjøres ved alminnelig flertall. 
 
Solvang 4s forslag til § 8.3: 
Slettes i sin helhet. 
 
Begrunnelse: I §3 Ordinært årsmøte, 3.2 Dagsorden punkt f) Fastsettelse av 
kontingenter og honorarer, det betyr at vi alltid kan foreslå endringer for 
årsmøtet, det samme gjelder ved ekstraordinært årsmøte.   
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.  
 
Vedtak: Forslag fra Solvang 4 falt mot 3 stemmer. 
 

 § 9.1 Nåværende tekst 
Medlemmene er forpliktet til å nytte parsell- og kolonihagene i 
overensstemmelse med disse vedtekter, foreningens regler og forskrifter, og 
etterkomme de lovlige vedtak og beslutninger som er fattet. Medlemmene er 
forpliktet til å bidra til god orden og et godt forhold i foreningen. 
 
Forbundsstyrets og Solvang 4s forslag til ny § 9.1:  
Medlemmene er forpliktet til å nytte parsell- og kolonihagene i 
overensstemmelse med disse vedtekter, foreningens regler og forskrifter, og 
etterkomme de lovlige vedtak og beslutninger som er fattet. Medlemmene er 
forpliktet til å bidra til god orden i hagen, og samt et godt forhold i foreningen. 
 
Benkeforslag: hagen endres til kolonihagen.  
 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt med endring. 
 

 
Antall stemmeberettiget (kl. 14.00): 34. 
 

 § 9.2 Nåværende tekst 
Ethvert medlem må være villig til å påta seg verv til styret eller komiteer, dog 
har fratredende tillitsvalgt rett til å nekte gjenvalg for så lang til som 
vedkommende har fungert. Tillitsverv i krets og forbund gjelder som 
ansiennitet. (Jf. § 3.2 siste setning). 
 
Forbundsstyrets forslag til ny § 9.2:  
Ethvert medlem må være villig til å påta seg verv til styret eller komiteer, dog 
har fratredende tillitsvalgt rett til å nekte gjenvalg for så lang tid som 



vedkommende har fungert. Tillitsverv i krets og forbund gjelder som 
ansiennitet. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 § 9.3 Nåværende tekst 
Medlemmene skal bruke og til enhver tid holde sin parsell / parsell og hytte 
velstelt og i pen og ordentlig stand. Medlemmene plikter også å holde ved 
likehekker eller annet hegn for sin parsellgrense og mot veiene og halve veien 
utenfor sin parsell. 
Det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen og at medlemmet deltar i det 
fellesskap som kolonihagen er ment å være. Manglende/lite bruk og 
tilstedeværelse uten at det er tatt opp på forhånd og begrunnet med særskilte 
forhold for en avgrenset periode, vil kunne bli ansett som mislighold av 
leieavtalen. 
 
 
Solvang 4s forslag til § 9.3: 
Medlemmene selv skal bruke og til enhver tid holde sin parsell / parsell og 
hytte velstelt og i pen og ordentlig stand. Medlemmene plikter også å holde 
ved like hekker eller annet hegn for sin parsellgrense og mot veiene og halve 
veien utenfor sin parsell.  
 
Det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen og at medlemmet deltar i det 
fellesskap som kolonihagen er ment å være. Manglende/lite bruk og 
tilstedeværelse uten at det er tatt opp på forhånd og begrunnet med særskilte 
forhold for en avgrenset periode, vil anses som mislighold av leieavtalen. 
 
Begrunnelse: 
1, avsnitt, her ønsker vi å understreke at det er medlemmene selv som skal 
bruke og holde parsell/hytte i stand. Det holder altså ikke å sende inn familie, 
venner eller innleid gressklipperhjelp hvis man selv ikke bruker parsellen. 
2, avsnitt: Presisering av misligholdsbestemmelsen av leieavtalen. 
 
Solvang 4 trekker forslaget om selv  opprettholder vil anses.  
 
Vedtak: Forslag fra Solvang 4 enstemmig vedtatt.  
 
 

 § 10.1 Nåværende tekst 
Vesentlig mislighold 
Medlemmene som på vesentlig måte misligholder sine plikter etter disse 
vedtekter, foreningens forskjellige regler og forskrifter, samt de beslutninger 
fattet av foreningens årsmøte eller av styret, kan sies opp av styret. Styret skal 
gi skriftlig advarsel før oppsigelse gis. 
Som vesentlig mislighold skal bl.a. regnes: 
a) bygging på parsellen / bygging uten skriftlig tillatelse (Jfr. § 9.6) 
b) uteblivelse og unnlatelse av stell av parsell i en sesong 
c) kontingent som ikke er betalt innen starten av neste sesong 
d) at hytta er bebodd utenom botiden, uten styrets skriftlige tillatelse 



e) gjentatte brudd på ordensregler. 
f) 
 
Forbundsstyrets og Solvang 4s forslag til ny § 10.1:  
Vesentlig mislighold 
Medlemmene som på vesentlig måte misligholder sine plikter etter disse 
vedtekter, foreningens forskjellige regler og forskrifter, samt de beslutninger 
fattet av foreningens årsmøte eller av styret, kan sies opp av styret. Styret skal 
gi skriftlig advarsel før oppsigelse gis.  
Som vesentlig mislighold skal bl.a. regnes:  
a) bygging på parsellen / bygging uten skriftlig tillatelse (Jfr. § 9.6)  
b) uteblivelse og unnlatelse av stell av parsell i en sesong  
c) kontingent og andre krav som ikke er betalt innen starten av neste sesong  
d) at hytta er bebodd utenom botiden, uten styrets skriftlige tillatelse  
e) gjentatte brudd på ordensregler. 
 
Begrunnelse: Det er ikke bare kontingent som innkreves. 
 
Benkeforslag: b) uteblivelse og/eller unnlatelse av stell av parsell i en sesong. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt (inkludert benkeforslag om bokstav b.) 
 

 § 10.4 Nåværende tekst:  
Ankenemnda består av: 
1 jurist, oppnevnt av NKHF 
2 medlemmer fra AU i NKHF 
Ved inhabilitet oppnevner AU settemedlemmer. 
 
Forbundsstyrets forslag til ny § 10.1:  
§ 10.4 Ankenemnda består av: 
1 jurist, oppnevnt av NKHF  
2 medlemmer fra styret i NKHF  
Ved inhabilitet oppnevner styret settemedlemmer.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 § 
11.1.1 

Nåværende tekst 
Interne søkere 
Medlemmer i foreningen har forkjøpsrett, og parsellen skal annonseres internt 
ved oppslag i minst en uke. Er det interne søkere, går disse foran eksterne 
søkere på søkerlisten. Er det flere interne søkere, skal tildeling foretas etter 
medlemmets ansiennitet i hagen. Ansiennitet ved forkjøpsrett beregnes ut fra 
det tidspunkt leiekontrakten/fremleiekontrakten for nåværende parsell ble 
undertegnet av medlemmet. 
Kolonister må ha leid parsellen i minst 2 år før forkjøpsrett kan innfris. 
Kolonister som har mottatt skriftlig påtale fra styret de siste 2 år kan ikke kreve 
forkjøpsrett. 
 
Forbundsstyrets og Solvang 4s forslag til ny § 10.1 
Interne søkere 



Medlemmer i foreningen har forkjøpsrett, og parsellen skal annonseres internt 
ved oppslag i minst en uke. Er det interne søkere, går disse foran eksterne 
søkere på søkerlisten. Er det flere interne søkere, skal tildeling foretas etter 
medlemmets ansiennitet i hagen. Ansiennitet ved forkjøpsrett beregnes ut fra 
det tidspunkt leiekontrakten/fremleiekontrakten for nåværende parsell ble 
undertegnet av medlemmet.  
Kolonister må ha leid parsellen i minst 2 år før forkjøpsrett kan innfris.  
Kolonister som har mottatt skriftlig påtale fra styret de siste 2 år kan ikke kreve 
forkjøpsrett dersom pålegget ikke er fulgt opp innen fristen.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 

 § 11.3  Nåværende tekst 
§11.3 Internt bytte 
Parsell med hytte kan ikke byttes internt uten styrets godkjenning. 
 
Solvangs 4s forslag til ny § 11.3 
Internt bytte 
Parsell med hytte kan byttes internt under forutsetning av styrets skriftlige 
forhåndsgodkjenning.  
 
Begrunnelse: Presisering.  
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.  
Solvang 4 trekker forslag. 
Vedtak:  (Det ble ikke stemt da Solvang 4 trakk sitt forslag.) 
 

 

3. Søknader til fondsstyret.  

Ingen søknader til fondsstyret er innkommet i perioden.  

 

Kl. 14.47: 33 stemmeberettigede.  
 

4. Medlemskontingent og godtgjørelse til styret 

Styrets innstilling: Kr 200 for hver parsell i medlemskontingent. Kr 70 000 til styregodtgjørelse 

Vedtak: Kr 200 for hver parsell i medlemskontingent. Kr 80 000 til styregodtgjørelse. 

 

5. Regnskap for 2021 og 2022 

Vedtak: Godkjent med 27 stemmer for. 

Budsjett 2023 og 2024 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 



9. Valg av forbundsstyre og fondsstyre, revisor, valgkomité 

Vedtak: 

Følgende ble valgt: 

Forbundsstyret 

 

Leder: Anne Lise Ryel, Solvang 2 

Nestleder: Olav Balle, Strømvik 

Sekretær: Anne Kathrine Ellila, Rodeløkkens 

Kasserer: Anne C. Eriksen, Etterstad 

Styremedlem: Stein Borgersen, Klemetsaune 

1.Vara: May Poverud, Bragernes 

2.Vara: Ragnar Leine, Sogn 

 

Fondsstyret 

Bente Mogård, Sogn  (fra Oslohagene ikke på valg) 

John Ove Tolleshaug, Strømvik (fra hagene utenfor Oslo, gjenvalg) 

Anne C. Eriksen (NY styrets representant) 

 

Valgkomiteen 

Bente Skjerven, Rodeløkkens  

Asbjørn Luran, Strømvik 

Arne Tveit, Klemmetsaune 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 15.50.  

 

 

 


