Norsk kolonihageforbunds landsmøte
Oslo 16.-17.mars 2019

Forslag til endringer i vedtekter for parsell- og kolonihageforeninger
nr. §
1
3.1

2

9

3

9.3

Forslagsstiller og tekst
Fra Norsk kolonihageforbund. Tid for årsmøtet.
NÅ : Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av oktober.
NY : Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai.
Begrunnelse:
Alle hager bør ha årsregnskap pr. kalenderår. I mai behandles altså årsmelding og
regnskap for foregående år. Når enkelte hager i dag har årsmøte i september-oktober
har det for noen hager vært drift 9 måneder etter avsluttet regnskap, dette er veldig
uheldig med tanke på oppfølging og mulighet for årsmøtet til å endre kurs hvis behov.
Informasjonen til kolonistene er gammel, og det tar for lang tid å se effekt av
prosjekter.
De hager som i dag har avvikende regnskapsår bør endre dette så snart det er praktisk
mulig.
Fra Norsk kolonihageforbund. Medlemmenes plikter og rettigheter.
NY: Den enkelte medlemshage har selvråderett som reguleres gjennom vedtekter
bestemt av Norsk kolonihageforbunds høyeste myndighet, landsmøtet. Gjennom
leiekontrakten forplikter hver parsell-leier seg til å sette seg inn i og følge foreningens
vedtekter.
Begrunnelse: Ny innledning til paragraf 9 for parsellhage- og kolonihageforeninger.
Forbundsstyret ser at det er viktig å gjøre utrykkelig oppmerksom på at man gjennom
en leieavtale blir medlem av en forening, - at kolonihagen ikke er et sameie eller en
vanlig bolig i et hytteområde.
Fra Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Medlemmenes plikter og rettigheter.
NÅ: 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 like hekker
eller annet hegn for sin parsellgrense og mot veiene og halve veien utenfor sin parsell.
NY: Medlemmene skal til enhver tid holde sin parsell / parsell og hytte velstelt og i pen
og ordentlig stand. En hver er pliktig å følge pålegg fra hageforeningens
styre/byggekomite om nødvendig vedlikehold og utbedringer av hytte, samt påse at
parsellen har det innhold som er spesifisert i vedtekter og hageforeningenes regler.
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 gjennom botiden og at medlemmet
oppholder seg i hagen så mye som mulig og 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 vil bli
ansett som mislighold av leieavtalen.
Begrunnelse: vi ønsker en forsterking av § 9.3.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anerkjenner problemstillingen, men
støtter ikke forslagets ordlyd.
Forbundsstyrets alternative tillegg til nåværende § 9.3:
Det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen. Manglende/lite bruk og
tilstedeværelse uten at det er tatt opp på forhånd og begrunnet med særskilte forhold
for en avgrenset periode, vil bli ansett som mislighold av leieavtalen.
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Flytt Fra Solvang avdeling 3
ned Forslag: NKHF foretar en vedtektsendring som gjør det mulig å utøve konkret skjønn i
enkelttilfeller der vedtektene ellers ville gitt et sterkt urimelig resultat. Enhver slik
beslutning om fravikelse av vedtektene skal gjøres etter søknad til Norsk
kolonihageforbund sitt styre som, hvis de innstiller på at det skal gjøres et unntak, gir
det til Ankenemnda for endelig beslutning og formulering av vedtaket.
Begrunnelse:
Avdeling 3 har i 2018 behandlet en konkret sak om retten og muligheten for en
etterlatt mindreårig til å bli værende på kolonihagen. Dagens vedtekter forutsetter
myndighetsalder for å leie en parsell. Dette ble opplevd som sterkt urimelig i forhold
til den etterlatte. Det ble krevd et ekstraordinært årsmøte for at drøfte tiltak som
kunne sikre at vedkommende barn skulle kunne forbli på parsellen.
Et ekstraordinært årsmøte 19de august 2018 munnet ut i et vedtak om å henstille til
Forbundet om å endre reglene slik at det blir mulig for etterlatte barn å bli værende.
Forbundstyrets innstilling: Forslaget støttes ikke. Ankenemndas mandat innebærer
ikke godkjenning av Forbundsstyrets arbeid. Myndighetsparagrafen, §11.1.2, står
sterkt, og det er ikke ønskelig å endre den.
14
Fra Norsk kolonihageforbund. Forskrifter, interne regler og samarbeidsavtaler.
NÅ : Hvis foreningen finner det nødvendig, har den rett til å lage interne regler og
forskrifter, samt inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger, så lenge det ikke er i
strid med Norsk kolonihageforbunds formål, vedtekter eller vedtatte
hovedretningslinjer. og skal legges frem for forbundet og krets til orientering.
NY : Hvis foreningen finner det nødvendig, har den rett til å lage interne regler og
forskrifter, samt inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger, så lenge det ikke er i
strid med Norsk kolonihageforbunds formål, vedtekter eller vedtatte
hovedretningslinjer. Interne regler og forskrifter skal legges frem for forbund og krets
til orientering.
Begrunnelse: ren kosmetisk endring for bedre lesbarhet. Siste setning: ordet "og" er
byttet ut med "Interne regler og forskrifter"
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Forslag til endringer i vedtekter for Norsk kolonihageforbund
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Forslagsstiller og tekst
Fra Norsk kolonihageforbund. Formål (tilføyelse i formålsparagrefen).
NÅ: Hagene skal fremstå som grønne lunger og tilgjengelige parker.
NY: Hagene skal fremstå som grønne lunger og tilgjengelige parker der all dyrking
foregår uten bruk av plantegift.
Begrunnelse: Vi ønsker å vise at kolonihagene er seg sitt ansvar bevisst, og at vi dyrker i
tråd med det som er dagens anbefalinger. Det er en kjent sak at for eksempel bruk av
glyfosat (som er i mange plantegifter) har vært oppe til diskusjon i flere år
internasjonalt, og at det til tross for bransjens sterke motstand er vedtatt faset ut. Vi
ønsker at hagene i sine interne driftsregler advarer mot, og gjerne forbyr, bruk av slike
midler.
Fra Norsk kolonihageforbund. Organisasjon.
NÅ: Forbundets kontorfunksjon organiseres ved bruk av sekretariatsfunksjoner innen
vedtatte rammer. Den person som ivaretar forbundets kontorfunksjon kan ikke ha
tillitsverv i forbundsstyret og forbundets utvalg.
Forbundet er tilsluttet Internasjonalt Kolonihageforbund.
NY: Forbundet er medlem av det internasjonale kolonihageforbundet Office
International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux.
Begrunnelse: Dette gjelder fjerde og femte avsnitt i §5. Avsnittet om kontorhold går ut
siden forbundsstyret ikke lenger har noen som styrer kontoret. Avsnittet om
internasjonalt kolonihageforbund er unøyaktig og endres til det korrekte navnet på det
internasjonale kolonihageforbundet.
Fra Norsk kolonihageforbund. Organisasjon.
NÅ: Det er etablert et fond som skal bistå kolonihager hvis eksistens er truet i form av
nedleggelse, utbygging m.v. Dette ledes av et fondsstyre som velges av landsmøtet, og
rapporterer til forbundsstyret. Fondets vedtekter godkjennes av landsmøtet, og skal
inngå som vedlegg til disse vedtekter. Fondet finansieres ved avsetninger fra
Forbundet. Det er landsmøtet som avgjør hvor mye som skal avsettes. Minimum 30.000
kroner pr år.
NY siste setning: Avsetning til Fondet forutsetter at forbundets regnskap viser
driftsoverskudd inneværende år.
Fra Norsk kolonihageforbund. Landsmøtet.
NÅ: det avholdes landsmøte innen utgangen av februar hvert annet år.
NY: det avholdes landsmøte innen utgangen av mars hvert annet år.
Begrunnelse: Korrigering i henhold til de siste års praksis.
Fra Norsk kolonihageforbund. Landsmøtet.
NÅ: All utsendelse skjer til den enkelte kolonihageforening og dens leder.
NY: All utsendelse skjer til den enkelte kolonihageforenings offisielle epostadresse.
Begrunnelse: Innkallinger sendes ikke lenger i brevpost, men i epost.
Fra Norsk kolonihageforbund. Økonomi og regnskap.
NÅ: Forbundets regnskapsår går fra 01.011.12,
NY: Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.
Begrunnelse: skrivefeil.
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