
Landsmøtesak 2. Innkomne forslag – (vedtektsendringer) 

 

Endringsforslag/tilleggsforslag fra Sogn Hagekoloni 

Endringsforslag fra Sogn Hagekoloni i grønt: 

 

Forslag 1. 

Forslag fra Oslo krets av Norsk kolonihageforbund: 

Oslo krets av Norsk kolonihageforbund foreslår: Det nye styret skal 

igangsette et arbeid med gjennomgang av vedtekter for parsellhager 

og kolonihager - innhold, språklige formulering og presiseringer. Det 

vurderes om vedtektene skal omfatte parsellhager. Det bør inviteres 

til innspill fra medlemshagene.  

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. 

Forbundsstyret nedsetter en Vedtektkomité innen 15. desember 2021. 

Vedtektkomiteen skal ha en så bred som mulig sammensetning og der flere 

landsdeler er representert. Frist for innstilling fra vedtektkomiteen settes til den 

15. desember 2022.  

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

 

Blir forslag 1 fra Oslo Krets av NKHF med dette tilleggsforslaget vedtatt, gjør 

Landsmøtet ingen vedtak i de andre forslagene til vedtektene for Norsk 

Kolonihageforbund og vedtektene for Parsell- og kolonihager, men de går inn 

som en del av behandlingen i vedtektkomiteen.  

Forslag 7 vedr. Vedtekter for Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og 

bevaring av parsell- og kolonihager behandles uavhengig av dette forslag. 

 

Forslag 2.  

Forslag til endringer i Vedtekter for norsk kolonihageforbund: 

§ 3 Forbundsstyret foreslår at bestemmelsen om enkeltpersoner som 

støttemedlem tas ut. 

Nåværende tekst: 

§ 3 MEDLEMSKAP 

a) Alle parsell- og kolonihager/anlegg i Norge - som godkjenner 

forbundets formål og vedtekter - kan opptas som medlemmer. 

b) Alle enkeltpersoner som ønsker å støtte kolonihagesaken og 

forbundsarbeidet, kan opptas som støttemedlemmer. Disse kan ikke 

velges inn i forbundsstyret. 

c) Firmaer og organisasjoner kan opptas som støttemedlemmer. 

Ny § 3 blir derfor: 

§ 3 MEDLEMSKAP 

a) Alle parsell- og kolonihager/anlegg i Norge - som godkjenner 



forbundets formål og vedtekter - kan opptas som medlemmer. 

b) Firmaer og organisasjoner kan opptas som støttemedlemmer. 

 

Forslag: Forslaget fra Forbundsstyret om endring avvises.  

Det foreligger ingen begrunnelse for forslaget fra Forbundsstyret. Det ble 

understreket i kunngjøringen av landsmøtet at forslag måtte begrunnes. Vi ser 

ingen god nok grunn til å skille på enkeltmedlemmer og firmaer/organisasjoner. 

NKHF bør være glad for all støtte. 

 

 

Forslag 7.  

Forslag til endring i Vedtekter for Norsk Kolonihageforbunds Fond til 

vern og bevaring av parsell- og kolonihager 

§ 7 Forbundsstyret foreslår en ny tekst i § 7 i 

Nåværende tekst: 

§ 7 Utdeling av midler 

Hagestyrene og Forbundsstyret og Fondsstyret kan foreslå utdeling av 

midler. 

Søknaden må begrunnes og oversendes til Landsmøtet. Forslag om 

utdeling behandles av Landsmøtet, som sendes sin innstilling til 

Fondsstyret. 

Fondsstyret behandler og avgjør de innkomne søknadene. 

Utdeling av midler begrenses til maksimum kr 100.000,- (målt i 

dagens pengeverdi) pr. år. 

Fondsstyrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 

Dette for å forenkle søknads- og tildelingsrutiner. 

Ny tekst: 

§ 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. 

 

Tilleggsforslag: Forbundsstyret orienterer medlemshagene fortløpende om 

vedtak, og det legges inn i årsmeldingen som legges fram på førstkommende 

Landsmøte. 

Hensikten med forslaget er å forenkle søknads- og tildelingsrutiner. 

Forbundsstyrets innstilling: forslaget vedtas 

 

 

Landsmøtesak 5. Handlingsplan for Norsk kolonihageforbund (NKHF) 



 

Endringsforslag fra Sogn Hagekoloni i grønt: 

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

del av pådriver og aktiv bidragsyter for det grønne taktskiftet, med tanke på 

folkehelse og byutvikling. 

Tiltak: Ta initiativ overfor både nasjonale- og lokale politiske myndigheter. 

Følge opp aktuelle saker overfor politiske myndigheter ved å være til stede der 

den politiske debatten foregår. Norsk kolonihageforbund må profilere seg 

tydeligere i opinionen.  

Økonomisk støtte til hagenes profileringsarbeid. Inspirere til økt 

grønnsaksdyrking på parsellen.  

Delta på ulike arenaer om kolonihagesaken. 

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 o.l. 

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. 

 

 

 

 


