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Vestviken Naturistforening - VVNF 

Innkalling til årsmøte 2021 

 
 
 

Du/dere innkalles herved til 
 

Årsmøte lørdag 14.08.2021 kl 12.30 – 14 på Roppestad fristrand. 

Enkel bevertning. En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. 

Det vil bli delt ut INF-merker for 2021 til nyinnmeldte som ikke har fått naturistpasset. 
 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere samt 2 til tellekorps 

3. Årsberetning 

4. Årsregnskap med revisjonsberetning 

5. Ansvarsfrihet for styret 

6. Kontingent for kommende år 

7. Budsjettforslag 

8. Innkomne forslag med styrets innstilling 

8.1 Ingen innkomne forslag 

9. Valg 
 

Utdrag fra vedtektene § 11: 

Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av 

personer unntas fra 4-ukers fristen. 

 
Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, 

godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, 

dersom dette har betalt medlemskontingent. 

 

04. august 2021 
 

Styret for Vestviken Naturistforening 

v/ Olav V, leder 

Vedlegg: 

• Styrets årsberetning for 2020 

• Utdrag av revidert årsregnskap for 2020 – 2 vedlegg, resultat og balanse 

• Forslag til budsjett for 2021 

• Revisorberetning 2020 

• Forslag til kontingentsatser 

• Valgkomiteens innstilling 
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Årsmelding VVNF 2020 
 

 

Styret har fra årsmøtet 15.08.2020 bestått av: 

Leder: Olav V 

Kasserer: Morten T 

Sekretær: Kristin Aa 

1. Styremedlem: Marianne S 

2. Styremedlem: Arild Ø 

1. varamedlem: Bjørn R 

2. varamedlem: Per Aabol 

Revisorer: 

Anne E 

Valgkomité: 

Leder: Jonny S 

Medlemmer: Anni B 

Varamedlemmer: Else  

 
Antall medlemmer pr. 31/12 2020: 

259 betalende medlemmer, noe som er en grei økning fra 2019. Vestviken 

Naturistforening må sies å ha blitt godt hjulpet av at naturisme er mer synlig i media og 

samfunnet generelt, det relativt gode sommerværet i årene 2018 og 2019, det at de aller 

fleste måtte feriere i Norge i 2020 og vårt naturistparadis på Roppestad, når vi nå har 

nådd et så høyt medlemstall. Vi må bare håpe   at denne utviklingen fortsetter og at 2021 

blir et like godt år for naturistbevegelsen i Vestvikens Naturistforenings nedslagsfelt i 

Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Kontingent: 

Kontingent for 2020 har vært følgende: 
 

- Ungdom inntil 27 år Kr.150,- 

- Ufør / trygdet / pensjonist: Kr. 300,- 

- Enkeltmedlem Kr. 400,- 

- Par / familier Kr. 600,- 
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Økonomi: 

Regnskap for driftsåret 2020 viser følgende: 

Driftsinntekter: kr. 167 935,31 

Driftskostnader: kr. 183 732,53 

Negativt årsresultat: kr. 16 2 6 6 ,98 

 



Vestviken Naturistforening 

Postboks 67, 3284 Kvelde 

https://vestviken-naturistforening.net 
 post@vvnf.org 

 

Styremøter, årsmøte og annen aktivitet for styret: 

I styreåret 2020 er det avholdt 4 styremøter. Årsmøtet 2019 ble avholdt 15. 

August 2020 på Roppestad fristrand, da opprinnelig årsmøte, som var planlagt 

avholdt 18. Mars  2020 på Holms Motell, Ringdalkrysset i Larvik, måtte utsettes på 

grunn av koronarestriksjoner og nedstenging av Norge.  

I tillegg har sekretær representert foreningen som regionsrepresentant for VVNF 

og ØNF til styret i Norsk Naturistforbund (NNF). VVNF har       deltatt på digitalt 

ekstraordinært årsmøte i Norsk Naturistforbund, som ble avholdt 9. Juni 2020 

via Google Meet, der eneste sak til behandling var valg av nytt styre.  

VVNF har vært representert med sekretær og leder ved årsmøte og ledermøte i 

Norsk Naturistforbund som ble avholdt på Gjøvik i oktober 2020. 

Webmaster/kasserer deltok via Teams under ledermøtets seksjon om nytt medlemsregister og 

nettsider. 

Foreningsdrift og korona-pandemien 2020-2021: 

Som veldig mange mennesker, virksomheter og organisasjoner i Norge, har også 

Vestviken Naturistforening og våres hovedaktiviteter, innebading i Kveldehallen 

og drift av Roppestad fristrand som naturistplass, vært preget av sterke 

begrensninger i året som er gått på grunn av korona-pandemien. På tross av dette 

har foreningen opplevd en sterk tilstrømning av nye medlemmer og vi har bygget 

ny badstue og redskapsbod på Roppestad fristrand. 

Innebading og korona: 

Som følge av nedstengingen av Norge, som ble iverksatt 12.03.2020, ble også 

alle aktivitetstilbud, treningssentre, svømmehaller mm stengt på dagen, også i 

Larvik kommune. Dette innebar at innebadingssesongen våren 2020 ble avsluttet 

samme dag. Etter at koronarestriksjonene ble lettet i begynnelsen av oktober 

2020, ble det gjennomført innebading 2 ganger, før Larvik kommune stengte ned 

all aktivitet i skoler og haller fra 29. Oktober på grunn av smitteutbrudd. Etter 

dette besluttet styret i Vestviken Naturistforening å avlyse all videre innebading 

inntil en mer ordinær situasjon. Vi håper at vi kan starte opp igjen med 

innebading høsten 2021. 

Roppestad – Drift og videreutvikling: 

På grunn av den pågående korona-situasjonen ble den tradisjonelle vårdugnaden 

avlyst, da rådende smittevern-restriksjoner med avstandsbegrensning og 

antallsbegrensning gjorde det vanskelig å gjennomføre. I stedet vedtok styret å 
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igangsette bygging av ny badstue, som ledd i handlingsplanen «Roppestad for 

alle», da eksisterende badstue var i svært dårlig forfatning og hadde betydelige 

fuktskader i gulvkonstruksjon og vegger. Byggingen av badstuen ble organisert i 

mindre kohorter på 5 personer, som deltok under arbeidsdagene. En rekke av våre 

medlemmer deltok i arbeidet, og nybygget var reist og tilnærmet ferdigstilt i løpet 

av juni. På grunn av rådende koronarestriksjoner sommeren 2020, var det ikke 

aktuelt å åpne badstuen for bruk, og ble i stedet benyttet som lagerplass. De 

gjenstående arbeider knyttet til pipegjennomføring og brannsikring rundt 

badstuovn vil bli ferdigstilt sensommeren 2021. 

 

Enkelte av våre medlemmer har stilt spørsmål ved hvorfor den gamle badstua 

ikke kunne renoveres i stedet for å rives. Styret i foreningen er til enhver tid 

ansvarlig for at våre innretninger, være seg det er snakk om badstue, 

kjøkkenavdeling eller campingvogn er i forsvarlig stand. I 2017 ble det 

gjennomført et større arbeide hvor gulvplatene under badstuhytta/bod ble skiftet 

https://vestviken-naturistforening.net/
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ut med nye gulvplater og hytta ble rettet opp, da det hadde oppstått fuktskader. 

Styret var den gang klar over at dette ikke ville være noen varig utbedring, men 

dessverre oppsto det allerede etter kun to sesonger betydelige fuktskader på 

gulvplatene, slik at gulvet ved befaring kun hang i vinylen til veggsidene. På 

denne bakgrunn ble det besluttet at det ville være mest hensiktsmessig å rive 

eksisterende bygg, etablere fast fundamentering og erstatte badstuhytta med et 

kombinert bygg for badstue og redskapsbygg. Å kun gjennomføre en ny utbytting 

av gulvplatene ville ikke sikre badstuen mot fremtidige, betydelige fuktskader, 

selv på kortere sikt. 

Vestviken Naturistforening, hadde som ledd i handlingsplanen, avsatt kr. 25000 

til tiltak for å videreutvikle og ruste opp Roppestad fristrand. Videre kom det inn 

i overkant av 14 000 kroner som donasjoner fra våre medlemmer til nybygg av 

badstue. Resterende investeringer er bekostet gjennom foreningens løpende 

driftsmidler. 

Bruk av badstue og korona-restriksjoner: 

Med bakgrunn i de rådende koronarestriksjonen var det sommeren 2020 ikke 

anledning til å sette den nybygde badstua i ordinær drift. Heller ikke ved 

sesongstart 2021 tillot rådende smittesituasjon og smitteverntiltak at man hadde 

mulighet til å sette badstua i drift. Gjennom sommeren har gjenåpningsplanens 

trinn 3 vært gjennomført, men slik at det fortsatt er krav til avstandsbegrensning i 

sosiale settinger og krav til forsterket renhold.  

 

For tiden gjelder følgende anbefalinger for badeanlegg og badstuer (kilde: FHI.no 

– Råd til treningssentre, svømmehaller og badeanlegg (herunder bastuer), 

oppdatert per 18.06.2021), i tillegg til krav til badeanlegg og badstuer som følger 

av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstuer m.v.: 
 

• Tilrettelegg for minst 1 meters avstand mellom personer (inkludert 

inngangsparti, garderobe, dusj, tribune, stupebrett og andre fellesareal), 

for eksempel med oppmerking eller andre tiltak. 

• Begrens antall besøkende tilpasset arealet og kapasitet i garderober, 

toalett og dusjer.  

• Forsterket renhold, spesielt av berøringspunkter og overflater 

(dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, 

garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres 

hyppig, avhengig av antall personer som bruker lokalene og 

kontakthyppighet. 

 

 

https://vestviken-naturistforening.net/
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Badstuer 

• Badstuen bør være ferdig oppvarmet før bruk.  

• Tilrettelegg for minst 1 meter avstand mellom personer.  

• Oppfordre til håndvask før og etter besøk i badstuen.  

• Besøkende bør sitte på eget håndkle.  

• Rengjøring av benker/overflater/håndtak bør utføres regelmessig med såpe og vann. 

Styret har på bakgrunn av disse krav sett at man ved Roppestad fristrand, ikke på 

forsvarlig vis kan ha ordinær drift av badstuen sommeren 2021, da vi ikke har 

samme fasiliteter som Isefjærleiren og Sjøhaug Naturistsenter. 

Fellesaktivitetene i år har vært: 

• For tredje gang arrangerte Vestviken Naturistforening, i samarbeid 

med UNG NNF, arrangementet Roppestad – Ung NNF helgen 

26-28 juni 2020. 

• Årets laksefest 15. august ble arrangert samme dag som det utsatte 

årsmøtet, med godt frammøte, over 50 deltagere. 

• Høstdugnad ble gjennomført ved sesongslutt 12. september på Roppestad. 

Nettsider og markedsføring: 

• Vestviken Naturistforening har høsten og vinteren utviklet nye 

nettsider for foreningen, der fokus er å tilby medlemmene deres egen 

profilside, der de kan oppdatere adresse, endre passord, ha tilgang til 

digitalt N-Nytt og VV-Nytt, samt melde seg på tilsynsvakt og 

arrangementer. Siden er fortsatt under utvikling. Medlemmer kan 

logge seg inn på følgende nettadresse: https://vestviken-

naturistforening.net/wp-admin Brukernavn til nettsiden er den 

epostadresse som medlemmer mottar nyhetsbrev på, samt passordet 

Roppestad&Naturist1976, så sant medlemmet selv ikke har vært inne 

og endret dette. 

https://vestviken-naturistforening.net/
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• Vestviken Naturistforening reetablerte vår konto hos yr.no for 

rapportering av badetemperaturer. #Roppestad - Badetemperatur . 

Godt over 30 dager i 2020-sesongen ble badetemperaturer oppdatert på 

yr.no for Roppestad, noe som medførte at våre badetemperaturer ble 

lest opp ofte på NRK Vestfold-sendingen og Radio Tønsberg, sammen 

med de mer tradisjonelle badeplassene i Vestfold. 

 

• Vestviken Naturistforening har de siste årene igangsatt et arbeide med å 

oppdatere og vedlikeholde informasjonen som man får opp på Google-søk 

og Google Maps-søk om Vestviken Naturistforening og Roppestad 

fristrand. På denne måten har foreningen tatt kontroll over disse søke- og 

kartoppføringene, slik at vi selv kan kontrollere bilder og omtaler i større 

grad og promotere Roppestad fristrand på en positiv måte. 

• Vestviken Naturistforening har etablert egen Messenger-svar for 

Vestviken Naturistforening – VVNF svarer på meldinger og 

henvendelser via Google Maps og Messenger, ofte bare innen noen 

timer. 

 

• Forslag og tilbakemeldinger angående drift og vakthold på 

Roppestad er det ønskelig at våre medlemmer og besøkende sender 

på epost: post@vvnf.org slik at styret kan følge opp saker. 
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Publikasjoner og medlemskommunikasjon: 

• VVNF har vært representert i foreningsspaltene i fire nummer av N-

Nytt. Vår hjemmeside har vært holdt jevnlig oppdatert av webmaster 

Morten T, med Kristin A som assistent.  

• Vestviken Naturistforening fikk sommeren 2016 en åpen Facebook-

side «Vestviken Naturistforening – VVNF», som alle kan like og 

følge, i tillegg til den lukkede Facebook- gruppen «Vestviken 

Naturistforenings venner». På den åpne siden publiseres generell 

informasjon om foreningen, naturisme og våre arrangementer.  

• På den lukkede Facebook-gruppen «Vestviken Naturistforenings 

venner» er det en mer løs tone med rapporter og bilder fra Roppestad 

og andre steder, samt rapporter fra ivrige friskuser som driver med 

vinterbading. Gruppen er administrert av Kjell-Gunnar Sørensen, 

med foreningens webmaster som moderator. Man må bli invitert inn i 

gruppen for å få medlemsskap. 

 

• Høsten 2020 har Vestviken Naturistforening tatt i bruk nytt 

medlemsregister, integrert i nettsiden og nyhetsbrevtjenesten Mailchimp 

for utsendelse av VV-Nytt. Ved årsskiftet 2020 tok vi også i bruk nytt 

regnskapsprogram som forenkler kasserers oppgaver i forbindelse med 

utsending av kontingentgiro, fakturering for driftsoppgaver, betaling av 

leverandørfakturaer og oppgaver knyttet til årsoppgjør. 

 

• Vestviken Naturistforening har tatt i bruk VIPPS for betaling av 

innebading og kontingentbetaling. Styret har inntrykk av at dette har 

medført noe mersalg i forhold til tidligere. Fra november 2019 har 

Vestviken Naturistforening etablert en Vipps Go-butikk med en 

«meny» bestående av de ulike medlemskapstypene, satser for sesongkort 

og enkeltbilletter for innebading og utleie av vaktvogn.  

 

Når Vipps Go-tjenesten ble lagt ned i desember 2020, startet arbeidet med 

å utvikle en Vipps-nettbutikk i våre nye nettsider, samt opprettetelse av 

«produktkategorier» for de ulike kontingenttypene på vårt Vipps-nummer 

#102759. Hvis folk innbetaler kontingent til Vipps-nummer, så må de 

oppgi navn, adresse og epost-adresse slik at  foreningen kan opprette 

brukerkonto og inkludere dem i adresselista for sending av N-Nytt.  

 

• Gjennom sesongen 2020 har foreningen fått en rekke gavetildelinger, både 
fra Larvikbanken, og besøkende til Roppestad friområde generelt. Det 
forhold    at vi greier å holde Roppestad rent og ryddig, gjør at besøkende 

https://vestviken-naturistforening.net/
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endel ganger sist sesong Vippset bidrag til foreningen, selv om de kun 
hadde benyttet tekstildelen. Dette er god «reklame» for foreningen.  
 

• Videre har foreningen fått en rekke bidrag og donasjoner, til anskaffelse av 
ny bastu og driften av Roppestad fristrand. Videre har svært mange av dere 
støttet oss gjennom kjøp av lodder til utlodningen på Laksefesten. Om dere 
spiller lotto eller Odds, ville vi sette stor pris på om dere kunne tenke dere 
å la deres Grasrotandel gå til Vestviken Naturistforening. 

 
Tilsyn på Roppestad: 

• Også i 2020 fikk vi god hjelp av medlemmene til å fylle opp alle 

tilsynsukene. Revisjon av tilsynsboka de siste år og fjerning av 

søppeldunker    har medført redusert arbeidsbelastning for den som har 

tilsynsvakt. 

 

• I 2020 har det hovedsaklig blitt gjennomført vegetasjonsrydding på 

Roppestad. I tillegg har Vestviken Naturistforening, med tillatelse fra 

Larvik kommune, vedlikeholdt en gangbane med grus ned svaberget 

til sandstranda slik at også folk med funksjonsnedsettelser eller med 

behov for rullestol, får enklere tilkomst til strand og vann. Som 

hyllest til vår handyman, styreleder Olav, som bisto med 

grusmasser og  transport, kalles gangbanen «Olavsbakken». 

 

• Vestviken Naturistforening eier ikke plassen og vi skal ikke fungere 

som politi utover at vi har et drifts- og tilsynsansvar etter avtale med 

Larvik kommune. Vi skal ta vare på hverandre og fremme trivsel på 

friområdet, og især på fristranden. Sørge for god kommunikasjon og 

samarbeid, og la vakt være vakt, de andre er på ferie.  

 

• Det hvite huset skal ikke benyttes til annet enn oppbevaring av div 

ting hvis nødvendig, på grunn av forfall. Kommunen skal alltid stå 

for åpning/ stenging av vann ved sesongstart og sesongslutt. 

 

• Kommunikasjonen med Larvik kommune i forbindelse med 

organiserte turer av større mengder folk på tekstilen er god. Vi får 

nå melding om dato og antall i god tid før, slik at vi kan forberede 

tilsynsvakt. 
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• Det er styret i Vestviken Naturistforening som skal forestå all 

kontakt med Larvik kommune vedrørende innebading i 

Kveldehallen, drift og tilsyn på Roppestad og ivareta foreningens 

partsinteresser i Larvik kommunes forvaltning av det statlige 

sikrede friområdet på Roppestad friområde. 

 
04.08.2021 

Styret i VVNF 
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