VEDTEKTER
FOR
NORSK KOLONIHAGEFORBUND
REVIDERT siste gang 16. mars 2019
Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927
omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter.

INNHOLDSFORTEGNELSE
Vedtekter for Norsk kolonihageforbund (§§1-18)
§1 Forbundets navn
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Utmelding og eksklusjon
§5 Organisasjoner
§6 Landsmøtet
§7 Forbundsstyret
§8 Valgkomiteen
§9 Økonomi og regnskap
§10 Vedtektsendring
§11 Oppløsning
§12 Vedlegg til disse vedtekter

§ 1 NAVN
Forbundets navn er Norsk kolonihageforbund (NKHF). Forbundet er registrert i
Enhetsregisteret som en allmennyttig organisasjon.

§ 2 FORMÅL
Kolonihagevirksomheten har en 100 år lang historie i Norge. Hagene skal bidra til
bedre oppvekstvilkår for barn og økt livskvalitet for voksne i byer og tettbygde strøk.
Hagene skal fremstå som grønne lunger og tilgjengelige parker der all dyrking foregår
uten bruk av plantegift. De skal oppleves som en viktig ressurs for lokalmiljøene.
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Forbundet skal støtte opp under arbeidet for flere kolonihager, og bidra til å bevare
eksisterende kolonihager og parsellhager i hele landet. Det skal for sine
medlemshager bidra med erfaringer, råd og enkelte tjenester, og være en
interesseorganisasjon for disse.
Det er forbundets intensjon at alle kolonihageforeninger i Norge skal være
medlemmer i vår organisasjon.

§ 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

§ 4 UTMELDING OG EKSKLUSJON
Utmelding fra forbundet skal skje skriftlig. Utmelding kan kun skje etter beslutning
på hageforeningens ordinære årsmøte med 2/3 av stemmene fra de fremmøtte, dog
minst 50 % av de stemmeberettigede i hagen.
Ved utmelding mister foreningen ethvert krav overfor forbundet, og kan kun opptas
som medlem igjen etter § 3.
Foreninger som motarbeider forbundet og unnlater å etterkomme landsmøtets vedtak,
kan ekskluderes etter en beslutning i forbundsstyret gjort med minst 2/3 flertall. En
slik beslutning kan ankes inn for landsmøtet.

§ 5 ORGANISASJON
Norsk kolonihageforbund består av landsmøte, forbundsstyre, geografiske
kretssammenslutninger og medlemshager.
Landsmøtet fastsetter organisasjonens vedtekter.
Medlemshagene innen et bestemt geografisk område kan danne
kretssammenslutninger. Nye kretssammenslutninger skal godkjennes av
forbundsstyret.
Kretsene skal ha vedtekter innenfor rammen av forbundets formål og vedtekter.
Forbundsstyret skal godkjenne kretsers vedtekter
Forbundet er medlem av det internasjonale kolonihageforbundet Office International
du Coin de Terre et des Jardins Familiaux.
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a) Fondet til bevaring av kolonihager
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.
b) Ankenemnda
Ankenemnda er et organ oppnevnt av Norsk kolonihageforbund og skal være
uavhengig klageinstans for medlemmer i den enkelte parsell- eller
kolonihageforening.
Ankenemnda består av:
1 jurist, oppnevnt av NKHF
2 medlemmer fra forbundsstyret i NKHF
Ved inhabilitet oppnevner forbundsstyret settemedlemmer.
Anker må innbetale et gebyr før saken kan behandles i ankenemnda. Det tilligger
ankenemnda å selvstendig vurdere hvem som skal belastes gebyret. Gebyrets størrelse
vedtas av landsmøtet.
Avgjørelsen i forbundets ankenemnd er endelig og kan ikke overprøves. Avgjørelsen
meddeles skriftlig til klager med kopi til foreningen.

§ 6 LANDSMØTET
Landsmøtet er forbundet øverste styrende organ, og det avholdes ordinært landsmøte
innen utgangen av mars hvert annet år.
Forslagsrett til landsmøtet har forbundsstyret, kretsstyrer og styrer i medlemshagene.
Det må framgå av hagenes vedtekter hvem som har anledning til å fremme forslag på
vegne av hageforeningen.
Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når hovedforbundsstyret eller 20 % av
medlemshagene krever det.
Reise- og oppholdsutgifter betales av kolonihagene, men utgiftene legges sammen og
fordeles likt på samtlige delegater.
a) Innkalling og frister
Innkalling til landsmøtet skal sendes senest 6 uker før møtet. Sakspapirer sendes ut
senest 3 uker før landsmøtet. All utsendelse skjer til den enkelte kolonihageforenings
offisielle epostadresse.
Forslag som ønskes behandlet må være forbundsstyret i hende innen 15. november.
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b) Representasjon
Landsmøtet består av forbundsstyret og kolonihageforeningene.
Foreningene er representert ved delegater valgt av hageforeningene etter nøkkelen én
delegat per påbegynte 50 parseller. Hver delegat og hvert medlem i forbundsstyret har
én stemme. Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.
Kretser kan ha to delegater med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.
Forbundsstyret deltar på landsmøtet med tale- og stemmerett. Det har imidlertid ikke
stemmerett over årsberetning og regnskap.
c) Organisering og gjennomføring
For ledelse/avvikling av landsmøtet velges 2 dirigenter, samt 2 sekretærer som fører
landsmøtets møteprotokoll.
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
- Valg av tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
- Årsberetning fra Forbundsstyret
- Godkjenning av regnskap med revisors beretning
- Medlemskontingent og utgiftsgodtgjørelse til styrer m.v.
- Godkjenning av budsjett og handlingsplan
- Innkomne forslag
- Valg av forbundsstyre
- Valg av revisorer
- Valg av fondsstyre
- Valg av valgkomité
Innkomne forslag avgjøres ved alminnelig flertall
Landsmøtet er åpent for alle medlemmer som observatører uten tale- og stemmerett.
Landsmøtet kan gi enkeltmedlemmer talerett i enkeltsaker. Slik tillatelse skal skje
etter votering i hver enkelt sak der det er ønsket at medlemmet skal få talerett.
Enkeltmedlemmer dekker normalt sine egne utgifter.

§ 7 FORBUNDSSTYRET
a) Mandat og arbeidsoppgaver
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Det ivaretar
sekretariatsfunksjonen for landsmøtet, herunder å innkalle, forberede saker og sende ut
sakspapirer til landmøtene. Styret v/forbundslederen har videre ansvar for den daglige drift i
samsvar med vedtektene, budsjettet, langtidsplan og vedtak i styret

Styret skal til hvert ordinært landsmøte utarbeide forslag til budsjett for neste
landsmøteperiode, samt langtidsplan som dekker de neste tre år. Det rapporteres årlig
både på regnskap og langtidsplan.
Utgivelse/utveksling av informasjon finner sted på den måten landsmøtet finner det
formålstjenlig. Ved eventuell utgivelse av medlemsblad e.l. utkommer det antall
nummer styret finner økonomisk forsvarlig. Ansvarlig redaktør vil være forbundets
leder.
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b) Sammensetning
Forbundsstyret er sammensatt slik:
- Forbundsleder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- 1 styremedlem
- 2 varamedlemmer (i rekkefølge)

En kolonihage kan ikke ha mer enn ett medlem i forbundsstyret.
Ved fratredelse i perioden suppleres forbundsstyret med medlemmer fra varalisten i
valgt rekkefølge. Vararepresentanter innkalles ikke til møter, men mottar kopi av
innkalling og referat fra styremøter.
c) Styrets arbeid og samarbeid
Det skal være minimum fire styremøter i året, og det skal føres protokoll fra møtene. Styret er
beslutningsdyktig når minst halv parten av styrets medlemmer inklusive leder eller nestleder
er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Leder innkaller til og leder styremøtene. Dagsorden og nødvendige saksdokumenter
sendes styremedlemmene minimum en uke før styremøte.
Ved leders fravær trer nestleder inn som leder av styret.
Sekretæren bistår lederen og fører protokoll fra styremøter. Kasserer er ansvarlig for
utbetalinger på vegne av forbundet og regnskapsførsel.
Vanlige habilitetsregler gjelder ved saksbehandling og avstemning jfr. prinsippene i
forvaltningsloven kapittel 2.
Forbundsstyret kan i perioden opprette de arbeidsgrupper og utvalg som er
nødvendige for å utrede eller arbeide med konkrete problemstillinger. Opprettelse av
utvalg og komiteer som skal være en del av forbundets organisasjon skal godkjennes
av landsmøtet.

§ 8 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges av forbundets landsmøte for en periode på 2 år. Den utarbeider
på fritt grunnlag forslag til medlemmer i
- Forbundsstyre
- Fondsstyre
Forbundsstyret fremmer forslag til valgkomité.
Forbundsstyret har rett til å foreslå kandidater til tillitsverv, og det er anledning til å
komme med benkeforslag under landsmøtet.
Det skal tilstrebes balanse i alle styrer og utvalg, både hva angår kjønn og geografi.
Revidert siste gang på landsmøtet 16. mars 2019

Side 5 av 7

§ 9 ØKONOMI OG REGNSKAP
Forbundets regnskapsår følger kalenderåret. Det skal sendes ut regnskap årlig, selv
om det formelt godkjennes for en toårs periode på landsmøtet.
Alle utbetalinger skal anvises/attesteres av leder. Unntatt er løpende faste utgifter i
henhold til inngåtte avtaler eller i tråd med offentlige pålegg.
Revisjon av forbundets regnskap skal foretas årlig av registrert revisor som
godkjennes på landsmøtet. Revisor kan ikke være medlem i en av medlemshagene. Til
årsmøtet skal revisor utarbeide en revisjonsberetning. Denne er å betrakte som en del
av regnskapet.
a) Kontingent
Kontingenten til Forbundet fastsettes som et beløp pr parsell for den enkelte
hageforening. Kolonihagene betaler kontingent for sin hage årlig, senest 1. mai hvert
år.
b) Registreringsavgift
Ved salg/overdragelse av kolonihageparsell til ny leier innbetales den til enhver tid
gjeldende registreringsavgift til forbundet.
Når formalia vedrørende salg/overdragelse av vedkommende parsell er ordnet, sendes
registreringsavgiften til forbundet, sammen med informasjon om ny leier.
c) Godtgjørelse til styremedlemmer
Medlemmene i Forbudsstyret godtgjøres for sitt arbeid i form av en fast sum til
fordeling slik landsmøtet har bestemt, og et fast beløp per møte. Forbundsstyret
godtgjøres også for Landsmøter og andre medlemsmøter i regi av forbundet.
Godtgjørelsen utbetales ved utgangen av hvert regnskapsår, og størrelsen fastsettes av
landsmøtet for den etterfølgende perioden.

§ 10 VEDTEKTSENDRING
Endring av Forbundets vedtekter kan vedtas av Landsmøtet med 2/3 flertall. Minst
halvparten av medlemshagene må være representert på Landsmøtet. Endring kan bare
gjøres av vedtekter det er foreslått endring av i utsendte sakspapirer.

§ 11 OPPLØSNING
Oppløsning av Forbundet kan kun finne sted etter behandling på to ordinære
landsmøter og må på begge besluttes av 2/3 av de fremmøtte representanter.
Ved eventuell oppløsning tilfaller Forbundets eiendeler foreninger som er betalende
medlemmer av Norsk kolonihageforbund.
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§ 12 VEDLEGG TIL DISSE VEDTEKTER
a) Vedtekter for fondet
b) Vedtekter for medlemsforeninger
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