
Protokoll fra landsmøte i Norsk kolonihageforbund 13. mars 2019  
 

21 stemmeberettigede.  

 

1. Konstituering 

Følgende ble valg: 

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

Referenter: Anne Kathrine Ellila, Rodeløkkens kolonihager, Olav Balle, Strømvik 

kolonihager 

Tellekorps: Vedtatt at dette ikke velges. (Møtet avholdt på Zoom.) 

 

Underskrivere: Bente Mogård, Sogn, Hanne M. Mathiesen, Solvang 2  

 

 

2. Årsberetning for perioden 2019 og 2020 fra Forbundsstyret 

  

Vedtak: Årsberetningen for perioden 2019 og 2020 godkjent med 20 stemmer for.  

 

3. Innkomne forslag 

 

Forslag fra Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 

 

1  Oslo krets av Norsk kolonihageforbund foreslår: Det nye styret skal 

igangsette et arbeid med gjennomgang av vedtekter for parsellhager og 

kolonihager – innhold, språklige formuleringer og presiseringer. Det vurderes 

om vedtektene skal omfatte parsellhager. Det bør inviteres til innspill fra 

medlemshagene. 

 

Vedtak: Vedtatt med 18 stemmer for, 2 stemmer mot.   

 

Tilleggsforslag: Det legges opp til en bred gjennomgang av alle forbundets vedtekter; 

Vedtekter for Norsk Kolonihageforbund, vedtekter for parsell- og kolonihager og 

vedtekter for Fondet. 

Vedtak av eventuelle forslag til endringer gjøres på Landsmøtet i 2023. 

 

Vedtak: Vedtatt med 19 stemmer for, 1 stemme mot.  

 

 

Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk kolonihageforbund: 

 

2 § 3 Forbundsstyret foreslår at bestemmelsen om enkeltpersoner som 

støttemedlem tas ut. 

 

Vedtak: Første stemmeresultat: 11 stemmer for, 6 stemmer mot, 3 blanke stemmer.  

Forslaget ble stemt over på nytt, ingen mulighet til å stemme blankt: 12 for, 8 mot. 

Forslaget falt.  

 

 

 



Forslag til endringer i Vedtekter for parsellhage og kolonihageforeninger tilsluttet 

Norsk Kolonihageforbund 

 

3 § 6.1 Forslag fra Sogn Hagekoloni: nytt kulepunkt 12 

 

Forslag til nytt kulepunkt nr. 12 Taushetsplikt i § 6.1  

Styremedlemmene har taushetsplikt om personlige opplysninger som de får 

kjennskap til i sine verv. 

   

Vedtak: Vedtatt med 19 stemmer for,1 blank stemme.  

 

4 §10 Forslag fra Sogn Hagekoloni:  

 

Forslag til nytt punkt § 10.6 KLAGEADGANG 

En kolonist kan klage nabotvist eller vedtak fattet av Styret eller de organ som 

Styret eller Årsmøtet har gitt delegert fullmakt til å gjøre vedtak i enkelt saker. 

Klagen rettes til Styret, som kan gi klager medhold i klage eller avvise klagen. 

Blir klagen avvist, kan klager anke avgjørelsen til ankenemnda i forbundet. 

   

Vedtak: Saken trekkes, oversendes forbundsstyret som del av gjennomgang av 

vedtektene.  

 

5 § 

11.2 

og § 

11.3 

Forbundsstyret foreslår en opprydding og presisering av §§ 11.2 og 11.3  

 

§ 11.2 Overdragelse 

Parsellen kan overdras via styret direkte til ektefelle eller samboer i parforhold. 

For samboere gjelder regelen om at samboerforholdet må ha vært registrert på 

felles adresse i minst 2 år eller være registrert på felles adresse og ha felles 

barn. Medlemmer som har hatt parsell i minst 2 år, kan også overdra parsellen 

til egne barn eller barnebarn.  

Parsellen kan kun overdras til personer som kan fremvise bostedsattest i den 

kommune kolonihagen sogner til og fyller de kriterier som kreves for tildeling 

av parsell.  

Overdragelsen skal godkjennes av styret.  

 
§ 11.2.1 Takst ved overdragelse 

Ved overdragelse til samboer i parforhold, medlemmets barn eller barnebarn 

kreves ikke takst. Dersom takst likevel ønskes, betales takstgebyr og ny 

kontrakt opprettes.  

 

§ 11.2.2 Gebyr ved salg og overdragelse 

Ved medlemmets død har gjenlevende arveberettigede ektefelle eller samboer 

rett til å fortsette leieforholdet uforandret uten overdragelsesgebyr. Ved alle 

andre former for salg eller overdragelse, også arv til barn, skal det betales 

overdragelsesgebyr. 

 

§ 11.2.3 Registrering av overdragelse 

Alle overdragelser skal meldes inn til Norsk kolonihageforbund innen 30 dager 

etter overdragelse. Melding sendes via forbundets nettside kolonihager.no. 



Innbetaling av gebyr skal skje samtidig. 

   

Vedtak: Vedtatt med 19 stemmer for, 1 blank stemme.  

 

6 § 10 Forslag fra Sogn Hagekoloni: 

 

§ 10 Endres til §10 MISLIGHOLD, OPPSIGELSE, KLAGEADGANG OG 

ANKEMULIGHET (§§10.1–10.2– 10.3–10.4–10.5) §10.1 d) og §§10.2-10.5 

gjelder kolonihager. 

Forslaget forutsetter at nytt punkt § 10.6 vedtas (forslag 4). 

   

Vedtak: Forslaget har falt på grunn av tidligere vedtak.  

 

 

Forslag til endring i Vedtekter for Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og 

bevaring av parsell- og kolonihager  

 

7 § 7 Forbundsstyret foreslår en ny tekst i § 7  

 

§ 7 Utdeling av midler 

Hagestyrene og Forbundsstyret og Fondsstyret kan foreslå utdeling av 

midler. Søknaden må begrunnes og oversendes til Fondsstyret. 

Fondsstyret behandler og innstiller de innkomne søknader til Forbundsstyret 

som avgjør søknadene. 

Utdeling av midler begrenses til maksimum kr 100.000,- pr. år. 

Forbundsstyrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 

 

Hensikten med forslaget er å forenkle søknads- og tildelingsrutiner. 

   

Vedtak: Vedtatt med 19 stemmer for med følgende tillegg: Forbundsstyret 

gis fullmakt til å fastsette søknadsfrister to ganger i året. Hagestyrene 

orienteres i etterkant av disse. 

 

 

 

4. Forslag til uttalelse fra Sogn Hagekoloni:  

 

La kolonihagene leve - etabler flere parsell- og kolonihager  

 

Vedtak: Vedtatt med 20 stemmer for. Landsmøte gir forbundsstyret fullmakt til å revidere 

uttalelsen på grunnlag av innspill som er kommet frem på landsmøte.  

 

 

5. Søknader til Fondsstyret 

 

1. Rosendal og Ramsvik, parsell 20: 

Søknad om støtte til full rehabilitering vernet hytte etter råteskader. Prisoverslag fra 

Vision Bygg AS er 30.000,- inkl. mva. for rehabilitering av tak. En total rehabilitering vil 

trolig koste et sted mellom 25.000,- og 100.000,- kroner, avhengig av hva som må skiftes.  



 

2. Rosendal og Ramsvik, parsell 81 

Hytten er vernet av kolonihageforeningen, og har store vedlikeholdsbehov. Vi søker om et 

tilskudd på kr 40.000,- 

 

Vedtak: Begge søknadene ble behandlet under ett. Fire stemmer for, 16. stemmer mot.  

Søknadene sendes fondsstyret med innstilling fra landsmøte på at søknadene ikke 

innvilges. Vi ber om at fondsstyret innhenter mer dokumentasjon, blant annet på hvilken 

instans som har fredet hyttene.  

 

 

6.  Medlemskontingent og godtgjørelse til styret 

 

Vedtak: Kr 200 for hver parsell i medlemskontingent. Kr 60 000 til styregodtgjørelse.  

 

 

7. Handlingsplan 

 

1) Mål: Beholde eksisterende og utvikle nye kolonihager. NKHF skal være en pådriver og 

aktiv bidragsyter for det grønne taktskiftet, med tanke på blant annet folkehelse, 

byutvikling. 

Tiltak: Ta initiativ overfor både nasjonale- og lokale myndigheter, inkludert arbeid for en 

kolonihagelov. Følge opp aktuelle saker overfor myndigheter ved å være til stede der den 

politiske debatten foregår. Norsk kolonihageforbund må profilere seg tydelig i opinionen.  

Økonomisk støtte til hagenes profileringsarbeid. Inspirere til økt grønnsaksdyrking på 

parsellen.  

2) Mål: Promotere grønne verdier og bevare artsmangfold. 

Tiltak: Ha aktiv kontakt med aktuelle organisasjoner, kommunene og medlemshagene. 

3) Mål: Ivareta kommunikasjon mellom forbund og medlemshager. 

Tiltak: Oppdatere medlemshagene om forbundets gjøremål, for eksempel via 

nyhetsbrev. Nyhetsbrevene legges også ut på NKHFs hjemmeside. 

4) Mål: Øke den organisasjonsmessige kompetansen i hagestyrene. 

Tiltak: Veilede hagestyrene i bruk av NKHFs maler og retningslinjer. Tilby opplæring til 

styrene i medlemshagene  

5) Mål: Heve den organisasjonsmessige kompetansen i forbundsstyret og medlemshagene. 

Tiltak: Engasjere fagpersoner for skolering i styrearbeid, økonomi, arkivering, jus og 

andre aktuelle temaer.  

6) Mål: Øke den hagefaglige kompetansen i medlemshagene. 

Tiltak: Tilby støtte til lokale hagefaglige kurs. 

7) Mål: Samarbeide internasjonalt. 

Tiltak: Opprettholde og videreutvikle dagens samarbeid med Office International. Bidra 

aktivt på kongresser og generalforsamlingen. Støtte opp solidarisk for kolonihager i andre 

land. 

 

Vedtak: Vedtatt med 13 stemmer for.  

 

 



8.  Regnskap for 2019 og 2020 

 

Vedtak: Godkjent med 13 stemmer for.  

 

 Budsjett 2021 og 2022 

 

Vedtak: Tatt til etterretning.  

 

 

9. Valg av forbundsstyre og fondsstyre, revisor, valgkomité 

 

Vedtak: 

Følgende ble valgt: 

 

Med 18 stemmer for:  

Styret Norsk kolonihageforbund 2021-2022 

Leder: Johnny Aasen, Solvang 2 (gjenvalg) 

Nestleder: Anne Kathrine Ellila, Rodeløkka (gjenvalg) 

Sekretær: Olav Balle, Strømvik (gjenvalg) 

Kasserer: May Poverud, Bragernes (NY) 

Styremedlem: Ursula Småland Goth, Sogn (gjenvalg) 

Varamedlem: Anne C. Eriksen, Etterstad (NY) 

Varamedlem: Kari Gilberg, Klemetsaune (gjenvalg) 

 

Med 17 stemmer for, 1 blank stemme:  

Valgkomité 2021-2022 

Arne Tveit, Klemetsaune 

Asbjørn Lura, Bragenes (gjenvalg) 

Bente Skjerven, Rodeløkka 

 

Benkeforslag på Bente Mogård, Sogn som fikk 12 stemmer mot valgkomiteens forslag 

Henrik Jensen som fikk 6 stemmer.  

Fondsstyre 2021-2022 

Bente Mogård, Sogn – (NY) 

John Ove Tolleshaug, Strømvik (ikke på valg) 

Johnny Aasen, Solvang 2 (ikke på valg) 

 

Revisor:  

17 stemmer for:  

Revisjonsselskapet K-Team AS.  

 

 

 

 

Sign.  

 

 

 

 

Bente Mogård, Sogn,      Hanne M. Mathiesen, Solvang 2 


