
Årsberetning for 2016, Norsk kolonihageforbund 

INNLEDNING 
Norsk kolonihageforbund er registrert i Brønnøysundsregistrene (org. nr. 971 277 661) og 

Frivillighetsregisteret.  

Forretningsadresse er Hammersborg torg 3, 0179 OSLO 

Regnskap ble i 2016 utført av MPR Regnskap AS, Postboks 8894 St. Olavs plass, 0028 Oslo.  

STYRESAMMENSETNING  
Norsk kolonihageforbund har hatt følgende sammensetning i kalenderåret:  

Styret NKHF – roller Navn  

Leder Else Nylén McLean (Hjemmets) 

Nestleder Kjell Stapnes Johnsen (Bragernes) 

Kasserer Marina Heyerdahl (Solvang avd. 4)  

Sekretær Tor Inge Øpsen (Strømvik) 

Styremedlem Terje Melkeråen (Våland) 

  

Varamedlem Kari-Anne Stenberg (Rodeløkken) 

Varamedlem May-Len Skilbrei (Etterstad) 
 

Fondstyret NKHF – 
Roller 

Navn 

Styreleder Henrik Jensen, Oslo 

Styremedlem Marina Heyerdahl (Forbundsstyret) 

Styremedlem Ellen Ingunn Andersen (Klemetsaune) 

Se egen årsberetning fra Fondsstyret.  

STYRETS ARBEID I 2016 
Styret har i 2016 hatt 6 styremøter. Møtene var lagt til helg, lørdag eller søndag, med unntak av ett møte som 

gikk over to helgedager.  Alle møtene ble avholdt i Oslo i Legalis sine kontorlokaler, hvor NKHF har tilgang til 

møteromfasiliteter.  

Hovedvekten av arbeidet til det styret har vært:  

- Kontorfunksjoner 

o Sekretariatsfunksjon utføres av Legalis som NKHF og Oslokretsen har avtale med. Kontrakten 

med Legalis ble i 2015 reforhandlet. I 2016 ble dette arbeidet sluttført og ny kontrakt signert. 

Videre har forbundsstyret hatt tett kontakt med Legalis for å sikre at avtalen overholdes. Det har 

vært noe problemer med fordeling av post, spesielt e-poster. Videre har telefontjenesten i 

perioder vært ute av drift. Alt har løst seg etter hvert, og vi opplever at tjenesten nå begynner å 

stabilisere seg noe mer, og håper den gode utviklingen fortsetter inn i 2017 og videre.   

 

- Organisasjon 

o Hvilken rolle skal NKHF spille? Hvilke oppgaver skal forbundet ivareta? Hvem skal gjøre 

oppgavene? Hva skal medlemmene bidra med? Er det behov for et landsomfattende forbund i 

fremtiden? Organisasjon og organisering har vært tema på flere styremøter. Styret erkjenner at 

det er behov for en dypere drøfting av dette, og tar dette temaet til behandling på landsmøtet 



2017. Hvordan skal arbeide utover det Legalis håndterer organiseres? På Landsmøte i 2015 ble 

det satt ned en langtidsplan for arbeidet i Norsk kolonihageforbund. Her er det mange viktig 

oppgaver som fortsatt ligger ugjort. Helt fra første dag for det nye styret, og første nyhetsbrev 

har styret forsøkt å aktivere medlemmene til oppgaver blant annet i forbindelse med det som er 

satt opp i langtidsplanen. Tidligere - fra den perioden hvor det var en ansatt – var det flere 

grupper fra medlemshagene som arbeidet med forskjellige oppgaver. Styret har ikke klart å få 

denne aktiviteten opp igjen. Det som derimot har blitt mottatt med en viss interesse og 

deltagelse er muligheten for å delta på internasjonal kongress i regi av det internasjonale 

forbundet. Det har vært storveis og skapt en viss optimisme for medlemmenes engasjement i 

forbundet. I 2016 har styret i stadig økende grad brukt ressurser utenfor styret til å utføre 

oppgaver. Vi har engasjert på timebasis en ressurs som deltar på deler av styremøtene, og 

hjelper med kommunikasjon på websidene, nyhetsbrev og nå sist mailkorrespondanse. Denne 

gode ressursen har også tatt initiativet til en rådgivende gruppe i regi av forbundet som skal 

kunne gi råd om flere temaer rundt det å ha en kolonihage. Mandatet er ikke satt ennå, men 

dette arbeides det med. 

o Fra langtidsplanen ligger også problemstillingen rundt medlemslister og ventelister inne under 

punktet Organisasjon. Styret har bevilget 180 000,- til arbeidet med nytt ventelistesystem i Oslo. 

Dette systemet kan på litt lengre sikt også forventes å ha flere muligheter blant annet som et 

medlemsregister både for hagene og forbundet.   

o En konklusjon fra diskusjonene i styret ang. organisering er at det er behov for å bruke ressurser 

på å leie inn den hjelpen vi trenger for å utføre alle oppgavene. Uten dette kan det ikke forventes 

at styret får til de gode intensjoner som ligger i langtidsplanene. Det er behov for en som er 

engasjert og betalt for å gjøre det arbeidet som det er behov for.  

Det ligger et konkret forslag fra styret til landsmøtet på hvordan vi tenker oss dette gjennomført. 

 

- Økonomi 

o Kasserer har fulgt opp løpende regnskapsoppgaver sammen med regnskapskontoret, og har vært 

i dialog med Legalis og hagestyrene i denne sammenheng. Styrets ambisjon er å ivareta gode 

regnskapsrutiner. 

o Momsrefusjonsordning er viktig for Norsk kolonihageforbundets medlemshager, og det ble i 

2016 refundert totalt kr 265.122 til medlemshager, Oslokretsen kr 24.472 og NKHF, herav kr 

29.783 til NKHF. Refusjon som ble utbetalt på slutten av 2016 gjelder for regnskapsåret 2015. 

o Medlemskontingent fra hagene utgjorde i 2016 totalt kr 312 400. 

o Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

 

- Informasjonsarbeid 

o Styret har i handlingsplan fra Landsmøtet 2015 fått i oppdrag å etablere god informasjon til 

NKHFs medlemshager og enkeltmedlemmer.  

o Ny nettside ble etablert i juni 2015, og arbeidet med å holde den oppdatert og levende har 

pågått gjennom hele 2016. I den forbindelse har vi engasjert en webansvarlig. Nettsiden gir nyttig 

informasjon om NKHF. Den er tilgjengelig for hagene med muligheter for å legge ut 

arrangementer i de enkelte hagene, noe som var godt brukt i sesongen 2016,  

o Det er fortsatt et stort ønske at medlemmene engasjerer seg i nettsiden og NKHF, gjerne ved å 

være aktiv med informasjon til idébanken der.  



o I 2016 ble det også igangsatt et initiativ fra webansvarlig om å opprette en gruppe med 

interessenter fra medlemshagene for å drive med infoarbeid vedrørende hage- og miljøsaker. Se 

informasjon om dette i nyhetsbrev. Saken vil også bli tatt opp på Landsmøtet.  

o 3 nyhetsbrev har vært publisert i 2016 på nettsidene, samt distribuert via e-post til hagene og 

Oslokretsen for videre distribusjon til alle kolonister og folk på ventelisten. Vi mener 

nyhetsbrevene er et viktig ledd i informasjonsarbeidet.  

o Det har vært noe diskusjoner om å få i gang Kolonihagebladet eller noe lignende magasin. 

Foreløpig har sittende styre ikke klart å finne en mulighet for dette, men saken bør diskuteres 

videre.    

 

- Internasjonalt samarbeid 

o Dialogen med det internasjonale forbundet, Office International du Coin de Terre et des Jardins 

Familiaux, som kom i stand igjen i 2014, fortsatte i 2015, og har blitt videreført i 2016. To 

medlemmer fra styret deltok på kongress i Wien sammen med fire øvrige kolonister som ble 

tildelt reisestipend etter søknad. Samlet rapport ble laget og er tilgjengelig på nettsiden. 

o På nettsidene våre publiserer vi også informasjonsmateriell fra det internasjonale forbundet. 

Styret oppfordrer hagene til å følge med på dette. Her er det mye spennende lesestoff.   

Kommentar til årsregnskap for 2016 
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

NKHF hadde i 2016 et overskudd på kr 185.477 mot et overskudd på 212.166 i 2015.  NKHF har en solid 

økonomi og svært god likviditet.  

Inntekter økte fra kr 822.908 i 2015 til kr 845.783 i 2016 som i hovedsak dreier seg om økte 

ventelisteinntekter.  

Styrehonorar for 2016 var kr 32.900, mot kr 39.000 i 2015.  

Kjøp av tjenester fra Legalis har i 2016 kostet kr. 240.969 totalt inkl. leiekostnader og sekretærtjenester.  

 

 

Oslo, 18.03.2017 

 

Else Nylén McLean 

Styreleder 

 

 

 

Kjell S Johnsen Marina Heyerdahl Tor Inge Øpsen Terje Melkeråen 
 


