
 

 

Årsmelding for Norsk kolonihageforbund for 2019 og 2020.  

Norsk Kolonihageforbund er registrert i Brønnøysundregistrene (org. nummer 971 277 661) 
og Frivillighetsregisteret.   
Forbundet har ikke eget kontor. Postadresse er postboks 1928 Vika, 0110 Oslo, epost: 
forbundet@kolonihager.no. 
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 2019/2021 har bestått av:  

Johnny Aasen (leder), Anne Kathrine Ellila (nestleder), Anne C. Eriksen (kasserer), Olav Balle 
(sekretær), Ursula Småland Goth (styremedlem), Kari Gilberg (1.vara) og John Rugelbak 
(2.vara). 
  
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden 2019 til 2021, hvorav 4 er gjennomført digitalt. 
Arbeidsutvalget (AU) som består av leder, nestleder og kasserer, har hatt møter i forkant av 
styremøtene. Arbeidsmøtene behandler inngående E-post og forbereder saker til 
styremøtene.  AU har i tillegg hatt møter med styret i Oslokretsen for å diskutere aktuelle 
saker. Forbundslederen har deltatt i Oslokretsens profileringsgruppemøter. 

 

Egenes kolonihager deltok som gjester på landsmøte i 2019. Forbundsleder fulgte dette opp 
med møter om innmeldelse i Stavanger. 
Kolonihagenes plass i byutvikling har vært diskutert i media. Styret har deltatt i dette 
ordskifte med debattinnlegg. I mai 2020 ble vi opptatt som medlem av Studieforbundet 
natur og miljø. Gjennom studieforbundet kan vi søke om støtte til kursvirksomhet.   
Medlemsmøtet 14. mars 2020 utgikk pga. den pågående pandemien.  
 
Det er arbeidet kontinuerlig med handlingsplanen. Planen har vært og er et godt og viktig 
verktøy for forbundsstyrets arbeid. Det grønne skiftet og kolonihagene som folkehelseaktør 
er to sentrale temaer framover. Styret har arbeidet med å rekruttere tidligere 
medlemshager til NKHF, totalt 6 kolonihager. I Forbundets vedtekter er det styrene som 
foretar takst og salg, hvilket er en sentral utfordring når det kommer til de utmeldte hagenes 
praksis, hvor den enkelte kolonist foretar salget selv.  
 
Økonomisk støtte  
Forbundet innvilget i 2019 støtte til et kurs som skulle holdes i 2020, men på grunn av 
koronasituasjonen ble ikke kurset holdt. Forbundet har ikke mottatt andre søknader om 
støtte til aktiviteter. 
 
Momsrefusjonsordningen er viktig for forbundets medlemshager. Det ble i 2019 refundert 
totalt kr 395.696 til hagene fra ordningen, for 2020 var beløpet kr 380.717. 
Medlemskontingent fra hagene var kr 315200 i 2019 og det samme beløpt for 2020. Flere 
hager fikk tilbake mer i momsrefusjon enn de betalte i medlemskontingent.  



 
 
Ankenemnda 
Ankenemda har i 2019-20 behandlet 1 sak. Saken gjaldt uenighet mellom naboer. 
Ankenemnda vurderte at styret hadde fulgt hagens vedtekter og driftsregler og klageren fikk 
ikke medhold.  
 
 

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.  

Vi deltar på deres samlinger fordi vi synes det gir mening å være en del av en større 

bevegelse som gir inspirasjon og støtte til vårt lokale arbeid. I disse urbaniseringstider er det 

av stor betydning å ha en solid organisasjon som støttespiller. 

Det har vært arrangert 2 internasjonale møter i perioden fra august 2019-2020, henholdsvis 

en studieøkt i Gratz, Østerrike i august 2019, og en generalforsamling i Luxembourg februar 

2020. Den planlagte studieøkten i Finland utgikk pga. pandemien.  I perioden har det vært 

fokus på biologisk mangfold og dyrking uten bruk av kjemikalier. De ulike lands ansvar for 

framdrift i den internasjonale bevegelsens arbeid har fortsatt. Styret i NKHF har i den 

anledning bidratt med artikler til det internasjonale kontorets nyhetsbrev.   

  
Kommentar til regnskapet  

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 77684. I mars 2019 ble det arrangert 

landsmøte i Oslo, det vises både på inntektssiden og kostnadssiden (forbundet betalte 

kostnadene, og fikk igjen ihht fordelingsnøkkel fra de forskjellige hagene).  Forbundsstyret 

lyste ut midler til kurs, men fikk få søknader. For 2020 viser regnskapet et overskudd på kr 

182.239. Dette kan i hovedsak forklares med at det ikke var noen eksterne aktiviteter eller 

arrangement på grunn av koronapandemien. Vi hadde satt av kr 100.000 til direkte 

kursstøtte, dette ble ikke brukt. Det er ikke noe mål for forbundet å sitte igjen med 

overskudd, og vi ønsker i større grad å inspirere til faglige kurs. Dette gjenspeiles i budsjettet 

for midler hagene kan søke om.  

Kostnadene under konto 6810 (data/EDB) og 6420 (leie datasystemer) gjelder abonnement 

webpubliseringsløsning (gratis for medlemshagene) og Microsoft365 (gratis for 

medlemshagene), regnskapssystem (Tripletex), omorganisering av oppsettet for Sharepoint 

(MS365) og mindre poster for andre abonnement.  

Vi har redusert kostnadene til regnskap og revisjon, og har som mål å redusere det enda mer. Fra 

2021 har vi skiftet regnskapsbyrå, men beholder samme revisor.  

 

 

 

 



 

Faglig program: 

Det grønne skafferi holder et foredrag om bokashi. 


