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Årsmelding for Norsk kolonihageforbund for 2017 og 2018.  

Norsk Kolonihageforbund er registrert i Brønnøysundsregistrene (org.nummer 971 277 661) 
og Frivillighetsregisteret.   
Forbundet har ikke eget kontor. Postadresse er postboks 1247 Vika, 0110 Oslo, epost: 
forbundet@kolonihager.no, telefon 9408 0090 mellom kl. 10 og 16. 
Regnskapene er ført av MPR Regnskap AS, Postboks 8894 St. Olavs Plass, 0028 Oslo.  
Revisjon utføres av K-Team, Brynsveien 96, 1352 KOLSÅS. 

Styret i 2017/2018 har bestått av:  
Kjell Stapnes Johnsen, (leder, sykemeldt fra juni 2018), Johnny Aasen, (nestleder, fungerende 
leder fra juni 2018), Anne C. Eriksen (kasserer), Ann Kristin Reitan (sekretær), 
Terje Melkeråen (styremedlem), Anne Kathrine Ellila (vara), Ursula Småland Goth, (vara).  
  
Det er avholdt 4 styremøter i 2017, og 4 styremøter i 2018.   
I 2017 ble det bestemt å opprette et arbeidsutvalg, bestående av leder, nestleder og 
kasserer. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter i tillegg til epostkorrespondanse. Arbeidsmøtene 
behandler inngående epost og forbereder saker til styremøtene.  AU har i tillegg hatt tre 
møter med deler av styret i Oslokretsen for å diskutere aktuelle saker.   
 
Styret har i perioden avsluttet leieforhold hos Legalis, noe som har medført en nødvendig og 
stor innsparing i utgifter. Alt arkivverdig materiale ble overlevert Oslo byarkiv da 
leieforholdet ble avsluttet. Telefontjenesten ble også avviklet, og styret har nå en 
mobiltelefontjeneste. Samtaler viderekobles automatisk til styreleder, eller en annen 
dersom styreleder er bortreist.  
Styret har skiftet til et rimeligere program for regnskapsføringen, det har vært en vellykket 
omlegging, og mye penger spart. 
Styreansvarsforsikringen er flyttet til IF forsikring, gjeldende fra 1.januar 2019.  
 
Nyhetsbrev sendes ut til kolonihagestyrene ved behov, og de legges også ut på hjemmesiden 
til kolonihageforbundet. 
 
Advokat Henrik Jensen har holdt kurs for styret om juridiske spørsmål. Henrik Jensen holdt 
et tilsvarende kurs knyttet til et case presentert på medlemsmøtet i mars 2018.  
Det er laget maler for konflikthåndtering som kan brukes i kolonihagestyrene, disse er lagt ut 
på forbundets hjemmesider.   
 
Det er i perioden arbeidet kontinuerlig med handlingsplan. Handlingsplanen var også et 
tema på medlemsmøtet i mars 2018. Planen har vært et godt og viktig verktøy for 
forbundsstyrets arbeid. Oppdatert versjon ligger på hjemmesiden.  
 
Forbundet har behandlet søknader om støtte til bl.a. film, hagefestivaler og kurs.   
Fra 2018 ble alle nye søknader om støtte til festivaler avslått av økonomiske årsaker.   
Det ble i mars 2018 avholdt medlemsmøte der alle medlemshager var invitert.   
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Momsrefusjonsordningen er viktig for forbundets medlemshager. Det ble i 2017 refundert 
totalt kr 303.131, for 2018 var beløpet kr 376.476. 
Medlemskontingent fra hagene var kr 315.700 i 2017 og kr 319.100 for 2018. Noen hager 
fikk tilbake mer i momsrefusjon enn de betalte i medlemskontingent.  
Ventelistegebyret som i 2016 var på kr 468.000 ble fra 2017 fjernet ihht vedtak på 
landsmøtet. 
 
Ankenemnda 
Ankenemda har i 2017-18 behandlet fire saker. I tre oppsigelsessaker ble hagestyret gitt 
medhold, i to av de tre sakene ble det gitt råd til hagestyret om mer skriftlighet og 
dokumentasjon. Den fjerde saken var nabokonflikt. Ankegebyret på kr 3000 dekker ikke 
kostnadene ved behandling av en anke, men diskusjonen på landsmøtet i 2017 viste at det 
ikke var ønske om eller flertall for å øke gebyret.   
 
 
Internasjonalt arbeid 
«International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux» er den viktigste, europeiske non 
Profit organisasjon for koloni- og parsellhager med mer enn 2 millioner medlemmer. 
Kontoret ble grunnlagt i Luxemburg 3.oktober 1926. Det internasjonale kontoret har 
deltakerstatus i Europarådet og er medlem av kulturvernorganisasjonen Europa Nostra.  

Vi deltar på deres samlinger fordi vi synes det gir mening å være en del av en større 
bevegelse som gir inspirasjon til vårt lokale arbeid. Internasjonalt kontor arbeider bl.a for å 
bedre livskvaliteten for folk i byer og støtter etablering av grønne områder som en motvekt 
til et liv i høyhus og blokker. I disse urbaniseringstider er det av stor betydning å ha en solid 
organisasjon som støttespiller. 

Det internasjonale kontoret forener de nasjonale forbundene fra Østerrike, Belgia, Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Luxembourg, Nederland, Norge, Sverige og 
Japan. 

Det har vært arrangert 3 internasjonale møter i perioden fra august 2017-2018, henholdsvis 
en studieøkt i København august 2017, en generalforsamling i Luxembourg februar 2018, og 
en studieøkt i  Kortrijk, Belgia august 2018. I København diskuterte vi kolonihagebevegelsens 
vei videre med tydelig understrekning av de ulike lands ansvar for framdriften i dette 
arbeidet.  I Luxenbourg ble den interne kommunikasjonen i organisasjon og «konkurranser» 
mellom og med ulike grønne organisasjoner diskutert. De norske delegatene presenterte 
også Norsk kolonihageforbund. I Belgia ble det fokusert på koloni- og parsellhagers viktighet 
i forbindelse med utvikling av bærekraftige bysamfunn.  

  
Kommentar til regnskapet 

Perioden 2017-2018 har vært preget av en kraftig snuoperasjon for å spare inn på 
kostnadene. Årsresultatet for 2017 viser et underskudd på kr 248.352, underskuddet dekkes 
av innestående kapital. Underskuddet er som en følge av at ventelistegebyret (kr 468.000 i 
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2017) ble strøket, mens det ikke var mulig å stramme inn nok på kostnadene i perioden etter 
at gebyret ble strøket (medio mars).   
Årsresultatet for 2018 viser et underskudd på kr 73.328. Som regnskapet viser er det 
kostnadsført nesten 100.000 til juridisk bistand. Dette skyldes et etterslep på kr 57.000 fra 
tidligere år, oppdrag som ikke var fakturert (rådgivning og ankenemndsaker).  

Styret har klart å spare inn over 200.000 på å legge om driften. Innsparingen skyldes i 
hovedsak oppsigelse av alle kontortjenester og skifte av programvare for regnskap. For 2019 
vil forsikringspremien på styreforsikringen gå ned med 30.000 kroner etter at vi har skiftet 
forsikringsselskap. 

 

 

 


