Nesodden Velforbund
Stiftet 12.november 1936
Representant for 37 lokale foreninger
Tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon

Årsberetning 2021.
Dette året ble også veldig preget av Covid19 og aktiviteten i Velforbundet ble litt redusert pga. dette.
Styret 2021:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Sekretær:
Valgkomite:

Knut Ertresvaag
Knut Næsje – Ursvik Vel
Søgnhild Østvold - Sjøstrand Vel
Magnus Lorvik – Alværn Vel
Arne Lendl fra Nesoddtangen vel
Per Hopsø fra Bomansvik vel
Ruby Wikstrøm fra Oksval vel
Grethe Marie Belboe
Hanne Ree-Lindstad fra Berger Vel og Yvonne Krøger fra Sjøstrand vel

Medlemmer:
Vi har 34 medlemsforeninger. En nedgang på 1 vel fra i fjor.
Totalt pr. 31.12 representerte vi 2574 husstander som er en oppgang på 10 husstander.

Styre- og arbeidsmøter:
Det ble avholdt 10 styremøter i perioden, stort sett på Teams. Selv om styret har blitt drevne på teams,
så ser vi frem til å fortsette med mer fysiske møter. Vi trenger også å bli enige internt i styret om hvilke
kanaler vi ellers bruker for kommunikasjon. Med teams, mail, messenger og facebook kan det lett bli
uoversiktlig. Det er også satt opp en egen epostkonto for leder (leder@nesoddenvelforbund.no), dette
for å gi bedre oversikt over historikk og tidligere epostkorrespondanse ved skifte av leder.

Vel-leder-møter:
Det ble pga Covid19 ikke avholdt noen ledermøter i 2021.

Eksterne møter/seminarer/annet arbeid:
Det har vært gjennomført møte med tidligere fungerende ordfører Eivind Hoff-Elmari og leder for
foreningsnytt for å presentere behovet for bedre kommunikasjon mellom kommunen og de ulike
vellene. Dette er spesielt viktig i behandlings- og beslutningssaker hvor utbygging, omreguleringer, ect
vil påvirke de lokale velene. Kommunen skulle komme tilbake med forslag på kommunikasjonskanaler,
men dette har ikke ennå realisert seg.
Vi har også hatt møte med leder for Kystlaget, som har presentert situasjonen Kystlaget står i nå som
tilgangen til lokaler på Steilene har frafalt. NVF ønsker et god samarbeid med Kystlaget og mulige
samhandlingsplattformer bør diskuteres i fremtiden.
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Økonomi:
Driftsinntekter var i 2021 kr. 277.597 og driftsutgiftene var kr. 222.359. Dette ga et driftsoverskudd på
kr. 55.238. Vi hadde finansinntekter på kr. 2.338, slik at vi totalt sett gikk med kr. 57.576 i overskudd.
Vår hovedinntektskilde er medlemskontingenten og tilskudd fra Nesodden kommune. Hvert vel betaler
kr. 60 pr medlem. Medlemskontingenten blir stemt over og fastsatt på årsmøtet. Medlemsinntektene
for 2021 var kr. 153.000. I 2021 bevilget Nesodden kommune kr. 60.000 driftsstøtte og kr. 65.000 til
veilys/trafikksikkerhetstiltak.
Veisikrings- og støttemidler:
Berger, Ursvik, Eiksåsveien, Hellvik, Flaskebekk, Bomansvik og Ellingstadåsen har fått bevilget støtte på
til sammen 231.495 i år, hvorav kr 114.245 er utbetalt. Vi disponerte ved utgangen av 2021 kr. 101.711
som er tilgjengelig for velene til støtte for veisikring og andre formål. Kr 149.909 er bevilget, men ennå
ikke utbetalt. Bevilget beløp er tilgjengelig i tre år. Hvis det ikke har skjedd noe i løpet av denne tiden,
trekkes bevilgningen tilbake.
Det har vært delt ut en jubileumsbenker, produsert av: «Gubbene i kjelleren» på Eklund til følgende
jubilanter: Ursvik, Nesoddtangen, Sjøstrand, Solåsen og Hellvikskog vel.
MVA kompensasjon:
I 2021 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1.816 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige lag og
organisasjoner. 21 575 organisasjoner fikk momskompensasjonen utbetalt i desember 2021. Vi søkte om

å få refundert kr. 29.104, og med avkortning fikk vi utbetalt kr. 28.813 i ordinær kompensasjon. MVA
refusjon for strøsandkasser er ikke godkjent.
Det ble utbetalt en tilleggs stønad på kr 4.219 som en kompensasjon for merutgifter som følge av
korona pandemien. Alle velene fikk utbetalt tilsvarende, uten at vi vet beløpet.
Velene som fikk MVA refusjon for regnskapsåret 2020 av Lotteristiftelsen: (Tallene er for ordinær
kompensasjon):
ELLINGSTADÅSEN VEL
10 000
FLASKEBEKK VEL
3 233
HELLVIKSKOG VEL
20 641
HELVIK VEL
11 427
NESODDEN VELFORBUND
28 813
NESODDTANGEN VEL
9 158
TJERNSKOGEN GRENDELAG
10 866

Grasrotandelen:
De som ønsker å gi sin grasrotandel til Nesodden Velforbund: organisasjonsnummeret vårt er
970994912 eller søk oss opp på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.
Statistikk finnes her: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=970994912.
Vi fikk kr 324,- utbetalt i 2021.

2

Nesodden Velforbund
Stiftet 12.november 1936
Representant for 37 lokale foreninger
Tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon

Fellesvellets avis:
Det ble utgitt 1 avis sammen med Foreningsnytt i 2020. Vi har siden 2016 samarbeidet med Nesodden
Folkeopplysningsråd om å trykke avisen som en egen del av Foreningsnytt og har blitt utgitt ca 1 gang pr
mnd i 2021.
Styret har hatt det redaksjonelle ansvaret. Det selges ikke annonser i velavisen da det ikke er ønskelig å
komme i konflikt med samarbeidet vi har med Foreningsnytt.
Fellesvellets avis er NVFs viktigste kommunikasjonskanal og var i perioden 2011 – 2015 en ren nettavis.
Fellesvelets avis på papir en er viktig informasjonskanal for alle velene på Nesodden. Det viser seg å
være vanskelig å treffe mange lesere kun gjennom Facebook og nettavis. Gjennom en papiravis i alles
postkasser gjøres innbyggerne oppmerksom på at det skjer noe i lokalmiljøene på Nesodden. De enkelte
velene er velkommen til å publisere gjennom fellesvelets avis.

Digitalisering av gamle velaviser:
Det ble på årsmøtet i 2019 besluttet å sette av 100.000 kr til digitalisering av gamle aviser. Dette gjøres i
samarbeid med Nasjonalbiblioteket.
Det er laget register for de fleste trykte utgavene og kun de digitale utgavene gjenstår.
Nasjonalbiblioteket skanner resten av avisene og legger ut dette på sine nettsider. Det er planlagt at
register med linker til de enkelte artiklene blir lagt ut på våre nettsider, når Nasjonalbiblioteket er ferdig
med sin innskanningsjobb.
Koronaepedemien har forsinket Nasjonalbibliotekets arbeid og de har ikke fått skannet inn noe i 2021.
Pga. krav om hjemmekontor, har de ikke hatt tilgang til skannere og har blitt forsinket i arbeidet.

Websiden vår - www.nesoddenvelforbund.no:
Vi har brukt websiden aktivt og oppdatert med hendelser som vi har vært opptatt av. Vi har også vært
ganske aktiv på Facebook-siden. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere innholdet på websiden og på
Facebook for å gjøre disse så brukervennlig og aktuelle som mulig.
Det er ønskelig å gjøre websiden mere tilgjengelig, bl.a for smarttelefoner og mere oppdatert for dagens
teknologi. Det videre arbeidet vil bestå i å utvikle våre hjemmeside og hjelpe våre vel til også å bli bedre
på dette. Det samme vil vi gjøre med vår Facebook side.

Brosjyre:
Styret har i 2021 og i 2022 jobbet med en brosjyre som et første ledd i planen om å forbedre vår
kommunikasjon ut til medlemmer og ikke medlemmer for å vise hva NVF holder på med. Vi har også
tillatt oss å utvikle vår logo til en mer moderne look.
Strøsand:
NVF har fortsatt tilbud om å samle utkjøring av strøsand til sine medlemmer og gir 25% rabatt på dette.
9 vel benyttet seg av dette tilbudet i 2021 og til sammen 63 kasser ble oppfylt. Fortsatt er det vel som
ikke forholder seg til frist som blir satt. Noe som fordyrer og kan gå ut over levering.
Men årets utkjøring har gått greit og vårt forhold til leverandør Heltzen er bra.
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Rekruttering av medlemmer:
I det siste har NVF opplevet en synkende tendens av medlemstallet – derfor har vi økt aktivitet og fokus
for å tydeliggjøre viktigheten og fordelene av å være medlem av et vel og under vår paraply i Nesodden
Velforbund.
Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bruke noen av styrets midler til å invitere medlemmer til et
seminar med fokus blant annet på rekrutering av medlemmer. NVF ønsker en dialog om temaet i slutten
av årsmøtet.
Stiftelsen Hellviktangen:
Styre utnevnte til representant til styret i stiftelsen. Søgnhild Østvold og Knut Ertresvaag har vært med
på å lage nytt utkast til utleierkontrakt.

Jubileumsbenker:
Hellvikskog Vel, Nesoddtangen Vel og Ursvik Vel har feiret 100 års jubileum, og NVF har i perioden
utlevert jubileumsbenk til disse velene.
Styret har besluttet at jubileumsbenk er standard gave til alle 100-års jubilanter.
Vellenes fellesorganisasjon:
Vellenes Fellesorganisasjon er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre
nærområdeforeninger og deres fellesorganer på kommune- og fylkesnivå. Vellenes Fellesorganisasjon
har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i hele landet. Nesodden
Velforbund er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon. Alle medlemsforeninger i NVF er automatisk
medlemmer gjennom fellesorganisasjonen og nyter godt av de medlemsfordelene dette innebærer:
• Kollektive forsikringer
Alle medlemsforeningene er dekket av de kollektive forsikringene som Vellenes
Fellesorganisasjon har. Etter en anbudsrunde gjorde styret vedtak om å endre
forsikringsleverandør fra Gjensidige Forsikring til Protector Forsikring fra 1.1.2022.
Endringen medførte en reduksjon av forsikringspremien på 47%.
Forsikringenes dekninger er uendret i forhold til tidligere forsikringsordning, og omfatter
fortsatt ulykkesforsikring under dugnadsarbeid, styreansvar, yrkesskade og
ansvarsforsikring.
• Moms-kompensasjon
Vellenes Fellesorganisasjon mottok kr 5.260.917,- som moms-kompensasjon for 2020 i
desember 2021. Det ble denne gangen utbetalt 100% av godkjent, omsøkt
kompensasjon. Det benyttes dokumentert modell for søknadene.
Til sammen mottok Vellenes Fellesorganisasjon 255 søknader fra våre medlemsforeninger som etter gjennomgang i sekretariatet ble videresendt i fellessøknad til
Lotteritilsynet. Dette utgjør at bare 11% av medlemsforeningene i VFO, som er lavere
enn for 2019. Dette skyldes delvis lavere aktivitet på grunn av pandemien og delvis
innskjerping av Lotteritilsynets vurdering av hva som godkjennes som «frivillig aktivitet».
• Medlemsservice og rådgivning
Omfatter kurante driftsspørsmål, spørsmål om lekeplasser og andre aktiviteter, formelle
sider ved drift av velforeninger og juridiske spørsmål knyttet til avtale-/kontraktsrett,
plan- og bygningsloven m.v samt StyreWeb; systemet for medlems-registrering,
datalagring, regnskap og nettside.
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Viktige saker i perioden 2021 har vært, på tross av vanskelige rammevilkår for organisasjonsarbeidet i
korona-perioden, arbeidet på et bredt område for å styrke Vellenes Fellesorganisasjon:
• Arbeidet på flere fronter for å styrke organisasjonens økonomi og handlingsevne
gjennom statlig driftstilskudd. Stortingsmeldinger om Frivillighet og om Folkehelse er
fulgt opp etter behandlingen i Stortinget som begrunnelse for hvorfor velarbeid er
positivt for samfunnsutviklingen lokalt
• Medlemsundersøkelsen – «Kjenn oss selv»
• Strukturutfordringer i velbevegelsen
• Medlemsverving og arbeide med et pålitelig medlemsregister
• VFO-prosjekter, EØS-midler og frivillighetsmidler
• Kommunikasjon og synlighet av godt velarbeid
• Årshjul for VFO og for medlemsforeningene
• Gode forsikringsordninger og nye medlemsfordeler.
• Styrking av velbevegelsens plass i norsk frivillighet, blant annet gjennom påvirkning og
dialog med: Storting og Departementer herunder bl.a. Kommunaldepartementet med
«Plan- og bygningsloven. Tidlig medvirkning i utbyggings- og reguleringssaker»
▪ KS - kommunenes organisasjon
▪ Høgskoler
▪ Forskningsinstitusjoner
▪ Røde Kors, Naturvernforbundet, Alle Med, Hold Norge Rent og Kulturvernforbundet
I perioden har VFO tatt lederskapet for «Hela Norden ska leva». Dette omfatter løpende
kontakt og samarbeid i forumet av nærmiljøforeninger i de nordiske landene.
Frivillighetens år 2022 – Velforeningenes dag 11. juni 2022 – Årets vel 2021
• Frivillighetens år 2022 skal gi oppmerksomhet til en drivkraft i god samfunnsutvikling. Det vil
foregå en rekke lokale arrangementer ut over året. Frivillige organisasjoner er oppfordret til å
sette av en dag i året 2022 for nettopp eget område.
• Velbevegelsens dag blir lørdag 11. juni.
Arbeidsgiveravgift, sekretær og veien videre:
Det ble i revisorberetningen stilt spørsmål ved NVSs lønnsutbetalinger til kasserer og om dette muligens
var pliktig arbeidsgiveravgift. Etter kontakt med Skatteetaten ble det klargjort at dette ikke var tilfelle.
Svaret fra etaten lyder følgende:
«Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er fritatt for
arbeidsgiveravgift, når de totale lønnsutgifter for organisasjonen er inntil kr 800 000, men
bare for lønnsutbetalinger inntil kr 80 000 per ansatt, jf. folketrygdloven § 23-2 åttende
ledd.»

Etter mange år har Grethe Marie Belboe valgt å si opp sine oppdrag som sekretær. Det jobbes med å
finne en erstatter.
Nesodden, april, 2022
Styret
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