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1. juni er frist for 
momssøknader 

Innsats nå – 
utbetaling i 
desember 
Det nærmer seg fristen for å sende inn 
søknader om momskompensasjon for året 
2017.  Det er god timebetaling å sette seg 
ned med vellets regnskap å plukke ut de 
bilagene som har merverdiavgift. Dersom 
du ikke kommer du ikke i mål innen 1. 
juni, så ta kontakt med sekretariatet. 
Avklaringer med Lotteritilsynet bekrefter at 
velarbeid anses som en viktig del av 
frivilligheten, og at arbeidet med nye regler på 
området tar utgangspunkt i de frivillige og 
allmennyttige oppgavene som vellet gjør. 
Oppgaver som gir privatøkonomisk besparelse 
Skille mellom velforeningens fellesoppgaver for 
boligene i velområdet, er en tilbakevendende 
problemstilling.  Oppgaver som gir en 
privatøkonomisk gevinst for beboerne, faller 
utenfor retten til kompensasjon for 
merverdiavgift.  Dette kan for eksempel gjelde 
felles bredbåndsopplegg eller vedlikehold av 
boligveier i området.  Men Lotteritilsynet 
understreker at de fleste oppgavene vellet 
utfører gir rett til tilbakebetaling av 
merverdiavgift.  Dette gjelde ikke minst 
driftsutgiftene for vellet.  

Nye regler først til neste år 
Kulturdepartementet ønsket en del endringer i 
regelverket fra i år.  VFO og mange andre 
organisasjoner protesterte på dette, og 

Departementet har utsatt iverksettelsen til 
neste år.  Det betyr at grenseoppgangen 
mellom frivillige, allmennyttige oppgaver, og 
oppgaver som har privatøkonomisk gevinst 
ikke blir klargjort nærmere før kommende år.   

Forenklet modell 
Det er også uklart om Departementet vil endre 
beregningene som benyttes i forenklet modell.  
Vellenes Fellesorganisasjon arbeider for en 
forbedring av forenklet modell slik at dette kan 
bli et reelt alternativ for våre 
medlemsforeninger. 
  

 GDPR - Personvern-
regler i velforeningen 
Hva betyr de nye personvernreglene for din 
forening? EUs forordning for personvern, The 
General Data Protection Regulation 
(GDPR), trer I kraft I løpet av juli 2018.   
All behandling av person-opplysninger krever 
at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag. 
Gyldig samtykke er et mye omtalt eksempel på 
et slikt behandlingsgrunnlag. Et mye mindre 
omtalt behandlingsgrunnlag er berettiget 
interesse. Hva er egentlig «berettiget 
interesse», og når kan foreningen bruke dette 
som grunnlag for behandling av 
personopplysninger? 
 

Les mer på side 4 og 5 
  

Får du Velposten i 
papirutgave? 
Får du Velposten i posten, mangler vi 
epostadressen til vellet.  Fint om du sender den 
til post@vellenesfellesorganisasjon.no  
Du får en bedre tilgang til stoff og det sparer 
oss for arbeid og utgifter. 

mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Lederens hjørne: 
  
 

Ordførere grubler… 
 

Etter konferansen for kommuner som skal slås 
sammen på Gardermoen i april, sitter ordførere 
og grubler.  Hvordan skal vi styrke 
nærdemokratiet og medvirkning fra 
innbyggerne i en stor kommune? 
 
Både disse og andre kommuner utviser stor 
oppfinnsomhet som koster dem mye penger: 
 
Dialogmøter, workshops med gule lapper, 
innbyggergjestebud, plansmie, demokratikafe, 
høringsmøter, innspills møter 
 

Andre tenker medvirkning over tid og oppretter 
nærmiljøutvalg, lokale samarbeidsutvalg, 
lokalsamfunnsutvalg. 
  
Vi er forbauset over hvor sjelden vel-
foreningene trekkes fram i denne 
sammenhengen.  Velbevegelsen er ¼-tusen år 
gammel.  Den har «alltid» vært der for å vareta 
lokalbefolkningens interesser og behov.  Den 
behandler ikke bare de sakene den får tilsendt 
fra kommunen, de finner på tiltak selv!  Og det 
lokaldemokratiske arbeidet er gratis for 
kommunen! Det er til gjensidig nytte. 
 

Vellenes Fellesorganisasjon har henvendt seg til 
en del av sammenslåingskommunene og 
invitert seg selv til å fortelle om 
velforeningenes styrke når det gjelder lokal 
medvirkning og lokalt folkehelsearbeid 
 
Styrk velforeningenes plass i lokaldemokratiet. 

 
Hilsen Erik Sennesvik 
 

 
 

Mangfoldig aktivitet: 

Hva drev 
velforeningene på 
med i mai? 
Vi har tatt en titt på presseopp-
slagene i mai måned.  Aktivitetene 
ute i vel-Norge preges selvsagt av at 
det nettopp er mai. Oversikten viser 
at vellene gjør akkurat det som 
forventes av dem der og da – i mai. 
Kilde er vår elektroniske «klippservice» og 
baserer seg på artikler og oppslag i 
nettutgaven av avisene landet rundt.  
Journalisten uteblir? 
Det ligger en feilkilde i materialet.  Ofte 
kommer det ikke oppslag i lokalavisen.  
Men dette er det mulig å gjøre noe med.  
Når dere iverksetter aktiviteter eller det 
skjer noe i velområdet, ta en telefon til 
lokalavisen! 
Dugnader, søppelinnsamling på topp 
Både sesongens normale dugnader og 
«Hold Norge reint-aksjonene» gjør at 
ryddeaksjoner er på topp.  Mange har også 
ansvar for 17. mai eller deler av 
arrangementet.  I nedre del ligger 
lekeplasser, men istandsetting av dem 
kommer neppe som oppslag i lokalpressen. 
 

Aktivitet Prosentandel 
Dugnader, hageavfall, 
plastopprydding 

30% 

17. mai arrangementer 20% 

Samferdselsprosjekter 10% 

Kommunale planer 10% 

Melding om tilskudd 9% 

Badeplasser, brygger 7% 

Kulturminner 7% 

Lekeplasser, lekeområder 4% 

Gjenbruk, bytteaksjon 2% 

Trafikksikkerhet, skolevei 1% 
 

Kilde Meltwater News 
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Er du en god 
nabo? 
Sommer, sol, uteliv - men støy.  Det 
hører årstiden til: Plen-klipping, 
motorsag, høytrykks-spyler, 
snekring.  Velforeningene blir ofte 
«postkasse» for klager fra beboere i 
sitt område.  Bærum Velforbund 
sender i disse dager en vennlig 
påminnelse til alle medlemmer i 
kommunen om å ta hensyn til 
hverandre i den lyse, fine årstiden 
som ligger foran oss. 

 «De fleste av oss setter pris på et godt 
naboskap og vi vet hva som kreves av våre 
naboer for at vi skal være fornøyd, men har 
våre naboer grunn til å være fornøyd med 
oss? 

Å vise hensyn er kanskje det viktigste vi kan 
gjøre for å skape et gjensidig godt 
naboskap. 

Vi går nå inn i den tid av året da vi kan nyte 
utelivet i hagen eller på terrassen. Å kunne 
oppleve stillheten og bare høre naturens 
lyder gir ekstra glede og hvile for travle 
mennesker. Kanskje har du opplevd noen 
ganger at disse stille stunder er blitt 
forstyrret av støy, også fra den du anser 
som den gode nabo.  

Det er ikke alltid lett å være den gode 
nabo, som tar hensyn, når man må gjøre 
noe som man vet skaper støy i 
omgivelsene. 

Du er den gode og hensynsfulle nabo: 

• når du unngår å klippe plenen eller 
unngår å drive med støyende 

aktivitet når nabolaget normalt 
preges av stillhet, og 

• når du forsikrer deg at lyden fra 
sommerens festlige lag i hagen eller 
på terrassen ikke generer 
nabolaget. 

Og så minner Bærum Velforbund til slutt 
om at det i Lov om helligdager og 
helligdagsfred står følgende i §2: ”På 
helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, 
pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være 
helligdagsfred som ingen noe sted må 
forstyrre med utilbørlig larm.” 
 
Bærum Velforbund ønsker alle en god 
sommer hvor alle tar hensyn til 
hverandre!» 
 
Flere som vil henge seg på? 
 

 

Et mangfold av støykilder 

Mesteparten av støyen der du bor 
kommer fra nabolaget.  

«Nabostøy» omfatter et sant mangfold av 
støy. Mye dekkes av regelverket for disse 
støytypene. Typiske kilder til nabostøy er 
privatfester, musikkøvelser, rusing av 
motorsykkelen, motorredskap, snekring, 
varmepumper, bjeffende hunder og 
haner.  For mange av disse støykildene 
gjelder spesifikke regler (les mer om 
regelverket for boligstøy 
http://www.stoyforeningen.no/Hva-er-
stoey/Boligstoey-regelverk). I tillegg gjelder 
to alminnelige lover: 

Naboloven (Grannelova) og  Lov om 
helligdagsfred  
 

  

http://www.stoyforeningen.no/
http://www.lovdata.no/all/hl-19610616-015.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19950224-012.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19950224-012.html
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GDPR og 
velforeningen?  
EUs forordning for personvern, The General Data 
Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov 26. 
mai 2018 og trer i kraft i løpet av juli.  Hva betyr 
de nye personvernreglene for din forening? 

Tekst: Annette Henriksen 

Fra og med 26 mai vil det bli strengere krav for hvordan man 
behandler personopplysninger.   

Dette gjelder også frivillige organisasjoner og foreninger. På 
bakgrunn av dette arbeider Vellenes Fellesorganisasjon med 
hvordan vellene enkelt kan forholde seg til GDPR. Det er 
viktig å huske ikke å få panikk. Med enkle grep vil dere 
oppfylle kravene til den nye forskriften.  
 
Som forening skal en bare behandle opplysninger som er 
nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet. 

De fleste foreninger ønsker å registrere kontaktopplysninger 
slik som:  
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, 
boligtype/prisgruppe og medlemsnummer. 

Som medlem skal du som hovedregel bli bedt om å gi ditt 
samtykke til registrering og behandling av dine person-
opplysninger. Du skal også få tilstrekkelig informasjon om 
foreningens bruk og lagring av opplysningene, før du 
registrerer deg.  

VFO vil tilrå velforeningene å legge artikkel 6 punkt 5 i GDPR 
til grunn for behandling av medlemsopplysninger. I korthet 
betyr dette «berettiget interesse». Nøkkelen for vel-
foreningene ligger i vedtektene til foreningen. Her fremgår 
det hva som er foreningens formål og hva medlemmene gir 
sin tilslutning til ved innmeldelse. Det ville være lurt for 
foreningene å se på vedtekter og formålsparagraf. Det er 
god nok tid å justere disse ved neste årsmøte om det er 
behov for det. 

  
VFO har basert seg på råd fra Datatilsynet, Frivillighet Norge 
og NHOs sjekkliste for mindre virksomheter.  

Vi jobber nå med å 
tilpasse en sjekkliste for 
våre medlemsforeninger 
og vil legge denne ut på 
vår nettside 
www.velnett.no  i løpet av 
mai måned.  

 
 

Hva er person-
opplysninger? 
Personopplysning er en 
opplysning eller vurdering 
som kan knyttes til deg som 
enkeltperson, slik som for 
eksempel navn, adresse, 
telefonnummer, e-
postadresse, og fødsels-
nummer (både fødsels-dato 
og personnummer). 
 

Hva er sensitive 
opplysninger?  
Sensitive person-
opplysninger er opp-
lysninger om rasemessig 
eller etnisk bakgrunn, eller 
politisk, filosofisk eller 
religiøs oppfatning, at en 
person har vært mistenkt, 
siktet, tiltalt eller dømt for 
en straffbar handling, 
helseforhold, seksuelle 
forhold eller medlemskap i 
fagforeninger. 
 

Hva er berettiget 
interesse?  
Man kan behandle person-
opplysninger dersom det er 
nødvendig for å ivareta en 
berettiget interesse som 
veier tyngre enn hensynet til 
den enkeltes personvern.  

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/artikler/berettiget-interesse-som-behandlingsgrunnlag
http://www.velnett.no/
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Vanskelig å få 
Datatilsynet til å 
avklare virkning for 
mindre foreninger 
Vellenes Fellesorganisasjon ba allerede i april om 
en avklaring om hvordan de nye reglene for 
personvern og datasikkerhet skal praktiseres i 
medlemsforeninger som vellene og grendelagene. 

Vi har ennå ikke fått svar eller klart å få kontakt med 
Datatilsynet.  Ser en på den opprinnelige EU-teksten opp 
mot foreninger og medlemslag – uten kommersielle 
interesser, er teksten uklar. Her ser det ut til at de enkelte 
medlemslandene må legge egne tolkninger til grunn.  

Enkle og praktiske råd 

 

Administrasjonsleder Annette Henriksen og styremedlem Ola 
Raftevold har arbeidet med det nye lovverket for å finne 
praktiske løsninger for medlemsforeningene i Vellenes 
Fellesorganisasjon.  Ta kontakt med sekretariatet dersom du lurer 
på noe i denne sammenhengen. 

Danmark legger til grunn 
at alt som foreninger/ 
klubber legges ut på WEB-
sider, skal underlegges 
reglene i EU-direktivet. 
Informasjon om personer 
som ikke ligger i «sky-
baserte» media er ikke 
uten videre underlagt for-
ordninger.  Men Norge er 
taus. 

Brev til Datatilsynet: 

«For medlemsbaserte, 
små organisasjoner 
innebærer de nye reglene 
mer administrativt arbeid 
og krav om innsikt i 
byråkratiske regler som 
kan virke uoverkommelig.  
I arbeidet med å innhente 
"samtykker" kan 
medlemmer gå tapt, og 
kontingentgrunnlaget bli 
vesentlig redusert. Det vil 
antakelig gjøre det 
vanskeligere å rekruttere 
frivillige til styret for en 
forening».   
 

Datatilsynet veiledere? 
 

Av de 21 veilederne som 
Datatilsynet har ut-
arbeidet, er det ingen som 
omhandler den frivillige 
forenings-sektoren.  Men 
de har laget veiledning for 
"droner"!  Vårt hoved-
spørsmål er om Data-
tilsynet i det hele tatt har 
tenkt på de utfordringene 
frivillige lag og foreninger 
står overfor, både praktisk 
og generelt. VFO vil 
imidlertid arbeide videre 
ut fra ønsket om enkle 
grep som tilfredsstiller det 
nye regelverket. 
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Bruker din velforening «Velnettbeta.no»? 

Gamle 
hjemmesider må 
avvikles 
Vellenes Fellesorganisasjon kjøpte som del av 
boet etter Norges Velforbund nettportalen som 
var utviklet.   
Både i forhold til gjeldende bestemmelser om personsikkerhet og 
reglene som snart trer i kraft, representerer den gamle platt-
formen en sikkerhetsrisiko i forhold til personopplysninger.   
Vi sender derfor ut følgende melding ganske snart: 
 
 

Velnettbeta.no 
 
Vellenes Fellesorganisasjon kjøpte i sin tid opp 
velnettbeta.no systemet. Sidene har ikke aktiv 
støttefunksjon lengre. Det vil si at de som bruker sidene i 
dag kan fortsette med dette en tid fremover, men vi 
anbefaler å gå over til Styrewebs løsning. Via medlemskapet 
hos oss vil dere få 20% rabatt på deres tjenester.  
For mer informasjon gå inn på velnett.no.  
 
Vi er klar over at enkelte vel har inaktive sider med gammel 
kontaktinformasjon. Vellenes Fellesorganisasjon er i 
prosessen med å kartlegge og avslutte disse. 
 
Spørsmål kan rettes til post@vellenesfellesorganisasjon.no 

 
 

 

 

 
 

Personvern-
erklæring 

 
Snart trer en ny EU-lov i 
kraft, og vi ønsker i den 
forbindelse å informere 
eksisterende kontakt-
personer om at vi har 
lagret kontaktopp-
lysninger på dem. Disse 
inneholder kun de opp-
lysninger som personen 
selv har oppgitt ved inn-
melding, og/eller direkte 
henvendelser. 

Informasjonen som 
sendes vil kun gjelde 
relevant informasjon for 
din forening /grendelag og 
du vil ikke motta tilbud 
om andre tjenester eller 
lignende.  

Du kan når som helst be 
om at vi fjerner deg som 
kontaktperson. Merk at 
for at vi skal kunne gi nød-
vendig informasjon og 
service har vi behov for at 
vellet har registrert en 
person som mulig 
kontaktpunkt. 

Vellenes 
Fellesorganisasjon 

mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Stolpejakten, en typisk veloppgave?: 

"Fin måte å komme 
seg ut på. Turen får 
mening." 
Stolpejakten er i gang mange steder i landet.  Flere 
velforeninger har vært initiativtaker til et tiltak 
som kombinerer friluftsliv og opplevelse, for den 
som vil ha en krevende løype - eller en enklere 
dem med nedsatt funksjonsevne. Det er mulighet 
for økonomisk støtte. 
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike 
kommuner eller områder. Stolpebesøk kan registreres på papir, 
nettsiden eller via appen til www.stolpejakten.no.   
Se hvor det arrangeres stolpejakt 
I år arrangeres stolpejakt i enda flere kommuner enn i fjor. Opp-
start varierer fra arrangør til arrangør, sjekk områdeoversiken for 
full oversikt over sesongstart og avslutning. «Stolpejakten» får 
ofte nye arrangører utover sesongen, så følg med for ytterligere 
stolpejakt andre steder i landet. 

 

 
 
Stolpejakten i Harstad er akkurat kommet i gang nå i mai.  Det 
samme er stolpejakten i Larvik og Stavern.  Flere steder i Bærum 
vil stolpene være på plass i sommer. Ta kontakt med «Stolpe-
jakten» og sjekk hvordan du kommer i gang i ditt område. 

 

Streiftog i 
Norge 
 
Fitjar Kraftlag 
delte ut penger i 
begynnelsen av mai. 
Dåfjorden velforening var 
blant de heldige og fikk 
tildelt kr 10.000,-. 
Sjekk om du har noen 
ukjente kilder for godt 
velarbeid i ditt område. 
 

FeFo støtter 
Polarfront  
Sturla Nilsen, leder i 
Ungdomslaget Polarfront, 
er veldig fornøyd med den 
økonomiske støtten fra 
FeFo til arrangement i regi 
av Polarfront. 
Ungdomslaget Polarfront 
er en velforening for 
Repvåg. Formålet er å 
fremme felles interesser 
for alle som er glade i 
Repvåg.  
Ungdomslaget Polarfront 
har fått tilskudd på 10 500 
kroner fra FeFo til frilufts-
camp, et arrangement 
som blir planlagt i august 
og som Sturla Nilsen 
betegner som en suksess i 
fjor. 
 

Holstadkulen 
velforening i Ås  
har fått 33.500 kroner til å 
tilrettelegge for en 
lekeplass fra Sparebank-
stiftelsen DNB 

http://www.stolpejakten.no/
https://stolpejakten.no/omraader
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Streiftog i 
Norge 
 
 
Stokmarknes  
«Tydelig økt miljø-
interesse». Kate Adolfsen 
Trabelsi i Stokmarknes vel 
sier til Vol.no at 
interessen for lokalt 
miljøvern er tydelig større 
i år enn tidligere år. 
 

Vellykket påske i 
Hjørungavåg 
Årets påskeeggjakt i regi 
av Pilskog og Overå 
Velforening gjekk av 
stabelen i sol frå skyfri 
himmel den 26. mars. 
160 born i alderen 0-12 år 
deltok på  påskeegg jakta. 
Påskeharen hadde gjøymt 
små egg rundt om kring 
på Leikeplassen i Pil-
skogane i Hjørungavåg . I 
bytte mot det  lille egget 
som borna fann fekk dei 
eit stort påskeegg som var 
fylt til randa med godteri. 
I følge Påskeharen gjekk 
det med 37,5 kilo godteri 
for å fylle egga . 
Omlag 400 personar 
deltok på arrangementet. 
Målgruppa er 
innbyggjarane i 
Hjørungavåg frå 0-100 år. 
Målet vårt er å skape 
sosiale treffpunkt på tvers 
av generasjonar og å 
skape trivsel. 
 

Haugesund: 

Konkurranse for å 
engasjere lokale 
velforeninger 
Mange velforeninger ligger brakk. Dette er en gyllen 
mulighet til å komme i gang, sier markedssjef André Sæbø i 
Haugesund Sparebank. 
Sammen med Haugesunds Avis og Radio 102 sparker de nå i 
gang en konkurranse mellom Haugalandets velforeninger. 
Ferden mot den store pengepremien startet i slutten av 
mars, idet nettsiden bestevel.no lanseres. 

Hvem blir best? 
Her kan velforeningene registrere seg, og ta del i 
konkurransens tre deler: 
1. Ryddeaksjon for å gjøre det fint i nabolaget fram mot 17. 
mai. 
– Det er med dette bidraget man melder seg på, forklarer 
salgsdirektør Vidar Jenssen i Haugesunds Avis. 
2. Haugalandets beste St. Hans-feiring. 
– Dette skal være en feiring for hele familien. Det handler 
ikke om å ha det største bålet eller flest pølser, men best 
stemning. Dette dokumenteres med bilder eller video. Jo 
flere folk, desto bedre. 
3. Forn(ø)yelse. 
– Her skal man gjøre noe med en del av 
velforeningsområdet som trenger oppgradering. Det kan 
være rydding av skau eller lignende, sier Sæbø. 
Vinneren av hver delkonkurranse får 10.000 kroner. Lørdag 
15. september blir det storfest i Byparken med grilling og 
konserter. 
– Her kåres Haugalandets beste velforening, som vinner 
50.000 kroner, kan duoen avsløre. 
 

 
Telefon 94148897 

post@vellenesfellesorganisasjon.no 
www.velnett.no 

www.facebook.com 
 

Erik Sennesvik, leder        90967676 
Annette Henriksen, administrasjonsleder                 94148897 
Irene Broholt , organisasjonssekretær                  92089055 
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Mange kommuner drøfter modeller for 
innbyggermedvirkning og medinnflytelse nå 

«Minikommunestyrer 
eller velforeninger» 
Hvordan ta vare på nærdemokratiet i nye og 
større kommuner?  Vellenes Fellesorganisasjon 
har fulgt debatten etter sammenslåings-
konferansen på Gardermoen i begynnelsen av 
april.  Sjekk om vi har kontaktet din kommune.   
 
I mange kommuner går debatten om hvordan en skal sikre 
medvirkning og medinnflytelse fra kommunens innbyggere i store 
eller sammenslåtte kommuner. 

Henvendelse til ordfører og rådmann 
Vi har henvendt oss til et 10 talls kommuner som er i denne 
situasjonen, og flere vil bli kontaktet. Vellenes Fellesorganisasjon 
har lang erfaring når det gjelder å bygge lokal medvirkning i 
kommunen og kontakt med lokalbefolkningen. 

Nordisk samarbeid 
Vi peker i brevene på at VFO arbeider med saker som styrker og 
sikrer vellene i deres arbeid.  VFO deltar også i det nordiske 
samarbeidet «Hela Norden ska leva», som nettopp fokuserer på 
lokaldemokrati og likeverd i alle deler av kommunen i de nordiske 
landene. 

Ønsker kontakt 
Vellenes Fellesorganisasjon vil derfor gjerne komme i dialog med 
dem om de utfordringer en står overfor med å bygge 
lokaldemokratimodell i kommunen og søk etter modeller som kan 
inspirere til representativ medvirkning. 
 
Følgende kommuner er allerede kontaktet, noen har svart: 
Bodø 
Spydeberg 
Tromsø 
Stavanger 
Øvre Eiker 
Ålesund 
Røyken 
Trøgstad 
Ski 
Færder 
 

Ligger vellet i en av disse kommunene, kan du kanskje ta en 
telefon til ordføreren?  Flere kommuner i Norge har gode 
erfaringer med samarbeidsavtale mellom vellene og kommunens 
administrasjon og politikere. 
 

Møte med KS 

Ønske om 
samarbeid for 
å styrke 
vellenes plass 
Vellenes Fellesorg-
anisasjon møtte i midten 
av mai Kommunenes 
Sentralorganisasjon - KS 
med formål å etablere 
nærmere samarbeid om 
folkehelse, innbygger-
medvirkning, fellesskap, 
lokalt engasjement og 
ansvar for nærmiljøet.  
Eksperimentell medvirkning. 
Mange av de ordningene 
kommunene i dag 
iverksetter for å skape 
interesse for kommunens 
arbeid virker eksperiment-
elle og legger beslag på store 
ressurser i kommunene. 
Vellenes Fellesorganisasjon 
ønsker å etablere nærmere 
samarbeid om folkehelse, 
innbyggermedvirkning, 
fellesskap, lokalt engasje-
ment og ansvar for nær-
miljøet gjennom et velprøvd 
velsystem 
Møtet blir fulgt opp 
gjennom kontakt om viktige 
saker for oss, og for 
kommunene. Christian 
Hellevang og Frode 
Lindtvedt representerte KS. 
 

Skal vi ta kontakt 
med din 
kommune? 
Send melding til 
post@vellenesfellesorganisa
sjon.no 
 
 

mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Styreansvar i 
velforeninger 
Denne oversikten er basert på 
vanlig norsk rettspraksis og er ikke 
ment å være uttømmende. 

Den kollektive forsikringen gjennom 
VFO dekker styrets ansvar. 

«Velarbeid regnes normalt for å være 
lite risikobetont virksomhet». 

 

Etter norsk rett gjelder et generelt og 
ulovfestet uaktsomhetsansvar. Dette 
innebærer at en den som gjennom 
beslutninger eller som person opptrer 
uaktsomt eller uforsvarlig, kan bli erstatnings-
ansvarlig overfor skadelidte. 

For et velstyre kan dette gjelde manglende 
planlegging, beredskap og sikkerhet ved 
arrangementer eller dugnader, som fører til 
skade på 3. person. 

Men det er viktig å understreke at det 
prinsipielt er slik at det samme uaktsomhets-
ansvaret gjelder for alle, enten de sitter i et 
styre eller er enkeltperson. 

En bør være oppmerksom på at ordet «ansvar» 
- i folkelig tale- ofte brukes uten at dette 
utløser et erstatningsmessig ansvar. 

Det gjelder ingen særskilt lov for frivillige lag og 
foreninger.  Erstatningsrettslig ansvar for styret 
og styremedlemmer vil derfor følge vanlig 
norsk erstatningslovgivning.  Vurderingene 
under gjelder økonomisk erstatningskrav og 
ikke «tort og svie» eller handlinger i strid med 
velforeningens vedtekter/handlingsplan/ 
årsmøtevedtak o.l. med mindre disse har fått 
en økonomisk konsekvens. 

Styrets oppgave ved tiltak 

Styret skal sørge for at de har hjemmel for sine 
vedtak og ha gjennomført en forsvarlig 
planlegging av aktiviteter.  Dette er viktigere jo 
større aktiviteten er. Aktsomhetskravet øker jo 
mer profesjonell en forening er. 

Eksempler: 

Å vedta rydding av trær uten eiers tillatelse, vil 
gjøre at styret blir erstatningspliktig. 

Vedtak om ryddeaksjoner, trefelling: Styret kan 
bli ansvarlig dersom det ikke påses at de som 
utfører arbeidet ikke bruker nødvendig 
verneutstyr. 

 

Ikke følge opp vedtak i årsmøtet som gir 
økonomisk tap for medlemmer kan medføre 
erstatningsansvar 
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Ved medlemskvelder enten ute eller i leide 
lokaler. Styret må ha oversikt over 
rømningsveier og sikkerhetstiltak i lokalet og 
informere de tilstedeværende om dette. Styret 
må påse at rømningsveier er frie.  Det er ingen 
særskilte krav ut over dette annet enn vanlig 
planleggingstiltak der mange mennesker 
møtes.  Skjenkes det alkohol, bør styrets 
aktsomhet skjerpes for å unngå ansvar.   

Å gjennomføre en grillfest i et brannfarlig 
område eller med barn til stede kan gi 
erstatningsansvar dersom det oppstår brann, 
og man ikke har sørget for tilgjengelighet på 
vann og tilrettelagt for rømming fra området. 
Grill og brannfarlige væsker eller gass må være 
plassert på et sikkert sted i forhold til 
publikum.  

At noen brennere seg på varme flater utløser 
ikke ansvar med mindre en i ettertid kan si at 
plasseringen var uforsvarlig.     

Har velforeningen lekeapparater, må regler for 
vedlikehold og kontroll etableres og etterleves.  
Oppstår det skade som følge av manglende 
ettersyn og kontroll, kan det inntre en 
erstatningsrettslig situasjon. 

Inngås det kontrakter, og disse ikke oppfylles, 
vil styret kunne bli erstatningsmessig ansvarlig 
for tap for 3. person.  3. person kan være 
eksterne firmaer/personer eller medlemmer.  

Leies det inn utstyr eller motoriserte redskaper 
eller -kjøretøyer, må en påse at utleier har 
forsikringene i orden.  Det samme gjelder for 
utstyr som brukes ved større arrangementer, 
f.eks. stillaser, scener.  Er det her leverandører 
som driver i næring, vil det være disse som blir 
erstatningsansvarlig med mindre innleid 
materiell brukes i strid med avtalen.  

Ved arrangementer som fotturer på fjell eller i 
nærområdet gjelder vanlig god planlegging av 
uteaktiviteter. Hva styret bør gjøre, er avhengig 
av hvem som skal delta, er det for barn? Er det 
for bevegelseshemmede? Er det for dem som 
liker å gå tur? Styreansvar kan oppstå i de 
tilfellene der leders tiltak er avgjørende, f.eks. 
veivalg, vurdering av faremomenter knyttet til 
trasevalget, men ikke for personlige skader 
som gnagsår og benbrudd m.v.  

Den som ferdes i en vanskelig løype må være 
innforstått med at dette ikke nødvendigvis 
risiko- og skadefritt. 

Godt forarbeide og gjennomtekning 

Styret vil ikke bli ansvarlig for skader m.v. som 
oppstår dersom planlegging og beredskap var 
gjort på en tilfredsstillende måte.  Så, for ikke å 
dramatisere dette, så snakker vi egentlig om 
sunn fornuft og vanlig forsiktighet. 

”ein kan ikkje gi seg etterpåklokskapen 
i vald. Vurderinga må knytast til dei 
faktiske føresetnader og kunnskapar 
som var på den tid handlinga skjedde. 
Det kritiske tidspunkt er då han sist 
kunne handla annleis slik at hans 
bidrag til skaden var unngått.” Nils 
Nygaard, ”Skade og ansvar”, 5 utgave, 
Bergen 2000 

 

Profesjonelle aktører 

Jevnt over stilles det større krav til 
profesjonelle aktører. Det vil også stilles 
strengere krav til en forening med fast ansatt 
medarbeider, enn en mindre forening som 
driver på frivillig basis.  Et styre i en velforening 
faller stort sett inn i den siste kategorien.  Ved 
en rettssak vil nok dette bli tillagt vekt, men 
ikke alltid bli avgjørende.  Det forventes 
ansvarlighet og at et styre har satt seg inn i 
hvilke faremomenter man må ha beredskap 
for.  Men dette gjelder egentlig oss alle, enten 
vi opptrer i styresammenheng eller som 
privatperson. 

Skadelidtes medvirkning og ansvar 

Det vil også være slik at den skadelidte selv har 
et ansvar for å oppføre seg i samsvar med skikk 
og bruk, regler, og ha ansvar for å passe på seg 
selv under dugnader og aktiviteter. 

Når trer forsikringen i funksjon? 

Det skal foreligge et rettslig krav på erstatning 
for at forsikringen skal tre inn.  Som regel vil 
dette bety en rettslig avgjørelse. 

Som medlem er styreansvar dekket gjennom 
forsikringsordningen.  
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Grendelaget i Dalvik i Island 

«Alle bygder 
skal med..» 
Dalvík er en liten fiskeby i 
Eyjafjörður i den nordlige delen av 
Island. Lokalmiljøet i Dalvik nord for 
Akureyri viste hvordan lokalt 
initiativ kan skape begeistring og 
framgang på et lite sted i utkanten 
av Island. 
Grendelaget i Dalvik består av unge og eldre, 
alle opptatt av å skape noe nytt i lokalmiljøet.  
De er ideskapere og planleggere. Resten av 
lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og 
kommunen er utførere og finansierer 
prosjektene. 
 
Vi møtte en gjeng som var sultne på gode ideer 
og som hadde lite til overs for det 
altoppslukende Reykjavik.  
 

Hela Norden ska leva 

I april fikk de besøk av styret i «Hela Norden 
ska leva» til møte og fellesseminar med 
Nordregio med Island som vertsskap.  Formålet 
var å drøfte hvordan det nordiske samarbeidet 
kan bidra til å styrke lokal utvikling, med-
virkning og likeverd. 
 
Det ga også rikelig mulighet til å oppleve et 
lokalt grendelag i arbeid. Samlingsstedet var 
grendehuset, planlagt og bygget av den lokale 
banken.  Riktignok måtte det skjæres litt i 
byggeprosjektet under den store finanskrisen, 
men bygget sto ferdig kort tid etter og 
inneholder møtesal, møterom, bibliotek med 
lokale samlinger av bøker og bilder.  Her finner 
en også en hyggelig kafeteria. Alt under 
grendelagets betryggende ledelse.  
  
Det bor omkring 1500 mennesker i Dalvík, og 
vennskapsbyen i Norge er Hamar! 

Økonomien baserer seg på fisk og 
fiskeforedling, samt småindustri og handel.  

 

  

 
 

Hela Norden ska leva 

Samarbeidsorganisasjon for 

nærmiljøorganisasjoner i Norden. 

 

Medlemmer: 

Hela Sverige ska leva, Vellenes 

Fellesorganisasjon, Byaverksamhet i 

Finland, Landsbyggðin lifi ,Åland 

bildningsförbund, Färöarna, og 

Landdistrikternes Fællesråd 
 

For tiden har Norge ledelse og sekretariat 

 

NORDREGIO 

Nordregio er et ledende nordisk og 

europeisk forskningsenter for regional 

utvikling og planlegging, etablert av 

Nordisk Ministerråd. De gjennomfører 

løsningsorientert og anvendt forskning, som 

tar opp aktuelle problemstillinger fra både 

et forskningsperspektiv og perspektivet til 

beslutningstakere og utøvere. 
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Over: Ösp Kristjánsdóttir, konferanseleder, Dalvík (venstre) og Stefanía Gísladóttir, LBL, 

arrangementsansvarlig i Island (høyre). Under: Leder Erik Sennesvik i VFO åpner konferansen. 
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Refleksjoner etter Islandtur 

Fellesskap og 
tilhørighet 
Fellesskap, tilhørighet og 

pågangsmot, det erfarte vi i Dalvik 

på Island. Kan en velforening være 

litt som det beste i 

bygdesamfunnet? 
 

Av Ruth Våpenstad 

 

«Når jeg blir spurt om å stille opp på noe, 

prøver jeg alltid å si ja. Men så forventer 

jeg også at andre sier ja når jeg spør om 

hjelp til noe». Ordene tilhører Björk Hólm 

Þorsteinsdóttir. Hun er en energibunt og 

ildsjel, sjef for kulturhuset som inkluderer 

biblioteket i den lille bygda Dalvik på 

Island.  

 

Vi møtte henne i forbindelse med 

organisasjonen Hela Norden skal leva sitt 

møte i Dalvik. Bjørk er med i 

«Landsbygdin Lifi», som er søster-

oganisasjonen til  VFO på Island. 

 

 
Islandsk landskap – og hestene. 

 

Denne holdningen, å stille opp for 

hverandre, representerer det beste i 

bygdesamfunnet.  Når nordmenn flyttet til 

byene, tok vi kanskje noe av dette med oss 

til byene når vi dannet velforeninger? 

 

Å besøke Island var litt som å besøke gamle 

slektninger. Gjestfriheten var stor. De 

brukte sitt nettverk i bygda: En bonde som 

hadde tatt opp lån for å investere i en 

melkemaskinrobot, inviterte oss hjem til 

fjøset, og spanderte kaffe og dram. Ösp 

Kristjánsdóttir med sin musikalsk familie 

stilte opp med sang og musikk, og ba oss 

hjem til gården med deres lille kirke, og til 

kringlesmultringer og kaffe. Morsomt var 

det at overalt ble vi bedt om å skrive i 

«hytteboka», dvs en oppslått bok sto klar 

for at alle gjester skulle skrive navnet sitt. 

 

Min egen velforening har forresten også 

begynt med «hyttebok». Barn synes det er 

morsomt å bla tilbake og finne igjen sitt 

eget navn. 

 

Dalvik startet sitt eget bryggeri fordi en 

mann som hadde begynt å arbeide i 

fiskeriindustrien som 13-åring ødela kneet 

sitt. Han kunne derfor ikke lenger jobbe på 

fiskebåten sin. Å flytte fra stedet, eller få 

syketrygd var ikke et alternativ. Isteden ble 

det bryggeri, til tross for at mange banker sa 

nei til lån. Idag er «kaldi» et suksessfylt 

bryggeri, der sønner overtar driften. Et 

eksempel på islands pågangsmot! 

 

Uansett hvem vi er og hvor vi bor: Alle 

mennesker trenger fellesskap og tilhørighet. 

 

 
Ruth Våpenstad i islandske landskap i nordvest. 

 

Vi som arbeider timevis frivillig og gratis 

med velforeningsarbeid skal være stolte av 

oss selv. Vi gjør våre nabolag til et bedre 

sted å være. Det var den følelsen vi fikk i 

lille Dalvik. 
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Björk Eldjárn Kristjánsdóttir, styreleder og ansvarlig for det meste ved grendehuset/kulturhuset i Dalvik. 

 

Prisbelønnet og lokalfinansiert, kulturhus og grendehus i Dalvik – Inneholder et bredt tilbud for 1.500 
innbyggere. 
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Kulturminnedagene 2018:  

Typisk norsk-  
ikke bare norsk  
8.-16 september arrangeres kulturminnedagene i 
Norge for 25. år på rad. Mange velforeninger har 
gode erfaringer med å delta, der store og små 
markerer den lokale og norske kulturarven.  
 

Kulturvernforbundet ser at velforeninger og grendelag, og 
våre medlemmer-  gjør en kjempe jobb ved 
arrangementene. De håper at det "i 2018 blir enda flere 
arrangementer der vellene er med i planlegging og 
gjennomføring av den lokale markeringen" 
 

 
Kulturvernforbundets generalsekretær, Toril Skjetne, inviterer til å 
finne fram det som er norsk, men ikke bare norsk. 
 

Årets tema er "Typisk norsk- ikke bare norsk". Formålet er å 
feire den mangfoldige europeiske kulturarven og få oss til å 
tenke over hva som definerer det norske, og hvordan 
lokalsamfunnet påvirkes i møte med resten av verden, og 
andre kulturer.  
 

Arrangements-signeringen er åpen og kan gjøres på 
www.kulturvern.no.  Påmeldte vil få tilsendt gratis plakater, 
og være kvalifisert til kulturminnedagsprisen på 30 000,-.  
For å vurderes til prisen er fristen for registrering 12. august. 

Vi håper at de som tar en 
del i dagene får et godt 
samarbeid med 
kommune, museum med 
flere og arrangerer noen 
fine, lærerike og artige 
dager som alle kan nyte. 
 

Hva er 
Kulturvern-
forbundet? 
 

Kulturvernforbundet 
er en paraply-
organisasjon som 
jobber for å bedre 
vilkårene for det 
frivillige kulturvernet.  

De har 24 medlems-
organisasjoner som til 
sammen teller rundt 2000 
lokallag og over 230 000 
medlemmer. Disse 
ildsjelene jobber frivillig 
med å ta vare på vår 
materielle og immaterielle 
kulturarv. 
Organisasjonene har unik 
kompetanse og høye 
faglige standarder for det 
arbeidet de gjør for å ta 
vare på kulturminner og 
formidle kulturarven vår. 

Forbundet holder til i Øvre 
Slottsgate i Oslo i kontor-
fellesskap der også 
Vellenes Felles-
organisasjon holder til. 
Kanskje er velforeningene 
et kulturminne, 240 år 
med frivillighet i Norge? 

http://www.kulturvern.no/
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Europeisk 
kulturarvår i Norge 
 

Kulturarv i Norge har blitt til, og blir fremdeles til, i 
møte med andre kulturer. ”Typisk norsk – ikke 
bare norsk” er slagordet når det europeiske 
kulturarvåret skal markeres i Norge. 
  
EU har besluttet å gjennomføre et europeisk kulturarvår i 2018. 
Dette markeres i Norge og hele resten av Europa med mål om at 
flest mulig skal utforske, verdsette og reflektere over en rik og 
mangfoldig europeisk kulturarv. 
Ikke bare norsk 
I Norge har Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, 
Arkivverket og Kulturvernforbundet gått sammen om å markere 
det europeiske kulturarvåret. Kulturpåvirkning og europeiske 
impulser er tema for de norske markeringene, med slagordet 
”Typisk norsk – ikke bare norsk”. Det vil bli vektlagt at kulturarv i 
Norge er resultatet av gjensidige og kontinuerlige påvirkninger, 
kunnskap og impulser fra andre kulturer. 
 
– Vi håper at så mange som mulig får et innblikk i hvordan vår 
mangfoldige kulturarv er blitt til og hvordan den stadig formes 
gjennom møter mellom mennesker. Mye av det vi i dag tenker på 
som typisk norsk, er et resultat av at vi har fått varer, kunnskap 
og påvirkning fra andre kulturer, sier prosjektleder for den norske 
markeringen av kulturarvåret, Trine Melgård. 

 
– Kulturarv i Norge er så 
mye, alt fra språk og musikk, 
bildekunst og arkitektur, til 
maten vi spiser. Vi er langt 
mer internasjonale enn det 
vi kanskje tror.  
 
Mange tenker på 
risengrynsgrøt som typisk 
norsk, men verken ris, kanel 
eller sukker kommer fra 
Norge, forteller Melgård. 

 

 
 

Hvordan skal vi så 
definere kultur? 
  
Kultur handler om alt som er 
skapt av mennesker, og 
inkluderer alle sider av livet. 
Kulturen din sier noe om 
hvem du er, hvor du 
kommer fra, og hva du tror 
på.  
 
Du blir født inn i et miljø 
som påvirker hvilke 
holdninger du får med deg i 
oppveksten.  
 
Når du begynner å studere 
eller får deg jobb, kan du 
møte et nytt miljø som 
påvirker deg videre. I tillegg 
vil den kulturen du er en del 
av, ha noe å si for hvordan 
du går kledd, eller hvordan 
du snakker. 
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Eivind Bødtker feiret 80 år 12. mai:  

Fortsatt aktiv 
frivillig 
I midten av mai kunne venner og familie feire en 
80-åring med stort engasjement for frivillighet og 
velarbeid.  Eivind Bødtker, mangeårig 
administrasjonsleder i Vellenes Fellesorganisasjon 
rundet 80. 
Du kan håpe, men ikke være sikker på at du er like sprek fysisk og 
mentalt når du blir 80. 
 

Litt nedtrapping – men ikke mye 
Lokalmiljø og velarbeid har stått i fokus i mange 10-år med frivillig 
innsats fra Eivind - kjent for mange "velmennesker" rundt om i 
Norge når de har hatt kontakt med Vellenes Fellesorganisasjon. 
Og mange var det som gratulerte, Skøyen Vel, Frivilligsentralen, 
Hofselvas venner, VFO og velvennen Odd Einar Dørum. Han har 
også spilt en vesentlig rolle for å danne et kommunalt 
samarbeidsorgan i Oslo, nå Oslo Velforbund. 

Mange ville hedre 
Denne gangen måtte Eivind bruke megafon for å holde styr på 
forsamlingen. Vi håper å bli invitert til 90-årsdagen etter 10 nye år 
med frivillig innsats. 
 
Eivind Bødtker holder styr på de mange som ville gratulere ham 

 

 

  

VFO på «Fisketur» 

Vi vil ha flere 
medlemmer 
Vi forsøker i tiden 
framover å få med 
velforeninger som ennå 
ikke har meldt seg inn i 
fellesorganisasjonen 
Mange har gått glipp av å 
kunne søke moms-
kompensasjon.  Flere går 
glipp av de kollektive 
forsikringsordningene og 
muligheten for hjelp og 
støtte. 
 

 

Meld fra 
om 
endringer 
Har det skjedd 
endringer i 
kontaktopplysninger 
for vellet? 
 
Husk å meld fra om 

endring i kontakt-

opplysninger, e-mail-

adresser og medlemstall. 
 

Bruker vellet Styreweb, 

kan det gjøres derfra.  Om 

ikke, send melding til 

   
post@vellenesfellesorganisasjon.no  

mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Endringer i sekretariatet:  

Annette Henriksen har 
overtatt som 
administrasjonsleder 
Hun har vært tilsatt i Vellenes Fellesorganisasjon 
siden november 2017, og vi ønsker henne 
velkommen som leder for organisasjonens 
mangesidige oppgaver i sekretariatet.   
Når du ringer til oss, vil det som regel være Annette du møter.  
Administrasjonsleder er tilsatt av styret i Vellenes 
Fellesorganisasjon.  Hun er også sekretær for styret. 

Administrasjonsleder har ansvar for at oppgaver i henhold til 
vedtektene følges opp på en god måte i forhold til medlemmene.  

Administrasjonsleder har fullmakt til å opptre på vegne av 
Vellenes Fellesorganisasjon i enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning for organisasjonen eller der 
prinsipielle og politiske spørsmål er avklart gjennom vedtekter 
eller styrets behandling av saken.  

Forhold til styre og valgt leder 

Administrasjonsleder utgjør, sammen med valgt leder i Vellenes 
Fellesorganisasjon lederteam for Vellenes Fellesorganisasjon. 
Teamet ledes av valgt leder.   

Administrasjonsleder har det daglige ansvaret for at arbeidet i 
sekretariatet utføres i samsvar med stillingsbeskrivelse. 

Administrasjonsleder Annette Henriksen sørger for at saken din blir 
behandlet og besvart. Og telefonene er mange hver dag.  

 

Multimedia-
brosjyre fra 
Hold Norge 
rent. 
Hold Norge Rent er en ideell 
forening som arbeider mot 
forsøpling. Foreningens 
visjon er et Norge uten avfall 
på avveie. Sammen rydder vi 
Norge! 

Du kan laste brosjyren ned 
her: 

 

http://www.visbrosjyre.no/Hol
d_Norge_Rent_Magasin/We
bView  
Vellenes Fellesorganisasjon 
har gitt støtte til tiltaket. 

 

 

 

http://www.visbrosjyre.no/Hold_Norge_Rent_Magasin/WebView
http://www.visbrosjyre.no/Hold_Norge_Rent_Magasin/WebView
http://www.visbrosjyre.no/Hold_Norge_Rent_Magasin/WebView
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Supert med sommerfest 
 

Å arrangere sommerfest i velforeningens regi er veldig 

enkelt. Det er bare å bestemme tid og sted, og så la alle 

ta med sin egen mat. 
 

Av Ruth Våpenstad 
 

Det fine med sommeren er at vi kan være ute, bare i sjeldne 

tilfeller må en sommerfest avlyses på grunn av pøsregn. Jo mere 

vi er sammen, jo gladere vi blir heter det i sangen. Er det ikke 

fantastisk at alle, absolutt alle i nabolaget er invitert til samme 

fest? Man må ikke ta med partner, man må ikke ha barn, man må 

ikke ha en spesiell tro, man må ikke ha en spesiell politisk 

mening. Du må ikke være flink i hverken sport eller idrett. Alle i 

nabolaget er velkommen!   
 

Har man ikke nok bord og benker kan man i invitasjonen også be 

folk ta med egen campingstol, eller et teppe å sitte på. Noen tar 

med grill. Alle tar med sin egen mat og sin egen drikke. Velforen-

inga kan eventuelt spandere is og pølser til alle barn, slik at barn 

som ikke kommer i følge med foreldre også er velkommen. 

 

Man kan ha et musikalsk innslag, man kan ha allsang. Noen kan 

ta ansvar for å arrangere leker som å løpe med en potet på en 

spiseskje, eller hoppe i sekk. Det er gode, gamle barneleker som 

holder på å gå i glemmeboka. Det må være frivillig å delta i 

leken. Tvang passer ikke på en sommerfest. Men det aller 

viktigste er å snakke sammen, med nye og gamle naboer. Så har 

man noen flere å si hei til neste gang man går tur i nabolaget. Å 

ha sommerfest hver forsommer blir en fin tradisjon.  

 

God sommer! 
 

 

 

Styret i Vellenes 

Fellesorganisasjon 

2018 - 2019 
 

Leder 

Erik Sennesvik 

Nestleder 

Søgnhild Østvold 

Styremedlem 

Jan Bye Iversen 

Styremedlem 

Geir Sture Iversen 

Styremedlem 

Ola Raftevold 

Styremedlem 

Ruth Våpenstad 

Varamedlem 

Steinar Fjærvoll 

Varamedlem 

Dag E. Dybdal 

Varamedlem 

Ingvar Hognestad 

Varamedlem 

Arno Rasmussen 
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