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Vestviken Naturistforening - VVNF 

Innkalling til årsmøte 2022 

 
 
 

Du/dere innkalles herved til 
 

Årsmøte mandag 28.03.2022 kl 18.30 – 19.00 på Holm Motell.  
Enkel bevertning. En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. 
Det vil bli delt ut INF-merker for 2022. 

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. 

 
14. mars 2022 

 
Styret for Vestviken Naturistforening 
v/ Olav V, leder 

Vedlegg: 
• Styrets årsberetning for 2021 
• Utdrag av revidert årsregnskap for 2021 – 2 vedlegg, resultat og balanse 
• Forslag til budsjett for 2021 
• Revisorberetning 2021 
• Forslag til kontingentsatser 
• Valgkomiteens innstilling 
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Årsmelding VVNF 2021 
 
 

Styret har fra årsmøtet 15.08.2020 bestått av: 
Leder: Olav V 
Kasserer: Morten T 
Sekretær: Kristin Aa 
(fratrådt) 
1. Styremedlem: Marianne S 
2. Styremedlem: Arild Ø 
1. varamedlem: Bjørn R 
2. varamedlem: Tove Handrevet (sekretær fra oktober 2021) 

Revisorer: 
Anne E 
Valgkomité: 
Leder: Dag R 
Medlemmer: Roger N 
Varamedlemmer: Else 

 
Antall medlemmer pr. 31/12 2021: 
310 betalende medlemmer, noe som er en grei økning fra 2020. 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 2018-21, det at de aller   fleste 
måtte feriere i Norge i 2020 og 2021 og at flere har funnet vårt naturistparadis på 
Roppestad fristrand, når vi nå har nådd et så høyt medlemstall. Vi må bare håpe at denne 
utviklingen fortsetter og at 2022 blir et like godt år for naturistbevegelsen i Vestvikens 
Naturistforenings nedslagsfelt i Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Kontingent: 
Kontingent for 2021 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 2021 viser følgende: 
Driftsinntekter: kr. 176 458,88 
Driftskostnader: kr. -194 613,37 
Negativt årsresultat: kr. -18 154,49 

 



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

Vestviken Naturistforening 
Postboks 67, 3284 Kvelde 

 

Styremøter, årsmøte og annen aktivitet for styret: 

I styreåret 2021 er det avholdt 5 styremøter. Årsmøtet 2020 ble avholdt 15. 
August 2021 på Roppestad fristrand, da opprinnelig årsmøte, som var planlagt 
avholdt 14. 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) frem til oktober 2021. VVNF 
var teknisk ansvarlig for arrangement av digitalt årsmøte i NNF den 19 april 
2021. Det ble i forkant av dette årsmøtet gjennomført et digitalt utviklingsmøte 
den 13. April 2021.  

VVNF har vært representert med sekretær, styremedlem og leder ved 
utviklingsmøte i NNF som ble avholdt i Bergen i oktober 2021.  

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 til dels sterke 
begrensninger de siste årenen på grunn av korona-pandemien. Heldigvis fikk vi 
både to gode somre i 2020 og 2021 og har kunnet holde Roppestad fristrand åpen 
gjennom sommersesongen 2021. På tross av koronarestriksjonene  har foreningen 
opplevd en sterk tilstrømning av nye medlemmer og vi har bygget  ny badstue og 
redskapsbod på Roppestad fristrand. 

Innebading og korona: 

Etter at innebadingen i Kveldehallen ble avlyst våren 2021 på grunn av 
koronarestriksjonene, hadde man håp om å kunne starte opp dette tilbudet høsten 
2021.  For første gang på lenge kunne vi igjen starte opp med innebadingen fra 
1. Oktober 2021 og frem til begynnelsen av desember, da det på nytt ble innført 
koronarestriksjoner. Rett over nyttår startet vi igjen opp innebadingen for 
vårsesongen og har opplevd ganske godt besøk, situasjonen tatt i betraktning. 

Roppestad fristrand – Drift og videreutvikling: 

Ved sesongstart ble det gjennomført tradisjonell dugnad på Roppestad med 
rydding og klargjøring av plassen, men grunnet vær- og temperaturforhold 
avventet man med å legge ut badebrygge og bøyer. Dette ble gjennomført av 
flere medlemmer i begynnelsen av juni, når varmen hadde kommet og vi fikk 
bistand fra en frivillig med dykkeutstyr for å feste bunnfester. 

https://vestviken-naturistforening.net/
mailto:post@vvnf.org
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De gjenstående arbeider knyttet til pipegjennomføring og brannsikring rundt 
badstuovn vil bli ferdigstilt våren 2022 før sesongåpning. 

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 var krav til avstandsbegrensning 
i  sosiale settinger og krav til forsterket renhold. 
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Fellesaktivitetene i år har vært: 
• For fjerde gang arrangerte Vestviken Naturistforening, i samarbeid 

med UNG NNF, arrangementet Roppestad – Ung NNF helgen 
25-27 juni 2021. 

• Sommerfest med servering av dåhjort lørdag 24 juli 2021 
• Årets laksefest den 14. August, ble arrangert samme dag som det 

utsatte årsmøtet, med svært godt frammøte og strålende sol. 
• Høstdugnad ble gjennomført ved sesongslutt 12. september på Roppestad. 

Nettsider og markedsføring: 

• Vestviken Naturistforening har høsten og vinteren 2020 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. 

 
 

• Vestviken Naturistforening reetablerte vår konto hos yr.no for 
rapportering av badetemperaturer. #Roppestad - Badetemperatur . 
Godt over 20 dager i 2021-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. 

 

https://vestviken-naturistforening.net/
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• 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. 

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. 

 
• 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. 
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• Gjennom sesongen 2021 har foreningen fått en rekke gavetildelinger 
fra besøkende til Roppestad friområde generelt. Det forhold at vi 
greier å holde Roppestad rent og ryddig, gjør at besøkende 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 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 2021 fikk vi god hjelp av medlemmene til å fylle opp alle 
tilsynsukene. 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. 

 
• Kommunen skal alltid stå for åpning/ stenging av vann ved 

sesongstart og sesongslutt. 
 
• 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. 

 
14.03.2022 

Styret i VVNF 
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