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ÅRSBERETNING – NORGES HYTTEFORBUND 2019/20. 

Denne årsberetning omkring styrets aktivitet behandler perioden fra 1.1. 2019 og frem til 1. juli 2020. 

Årsaken til at årsberetning inneholder halve 2020 er at årsmøtet berammet i april 2020 ble avlyst på 

grunn av Covid-19 situasjonen. 

Årsmøte for 2018 (i april 2019) valgte følgende styre: 

Leder: Trond G Hagen Valgt for 1 år (årsmøte i 2020)

Styremedlemmer: Per Gunnar Halvorsen Valgt for 2 år (årsmøte i 2021)
Øyvind Ekeberg Valgt for 1 år (årsmøte i 2020)
Knut Nes Valgt for 2 år (årsmøte i 2021)
Turid Knudsen Valgt for 1 år (årsmøte i 2020)

Varamedlemmer: Arne Herberg Valgt for 2 år (årsmøte i 2021)
Jens N Engelstad Valgt for 1 år (årsmøte i 2020)

Arbeidsform – Styremøter 

Styret avholdte 9 styremøter i 2019 inkludert strategisamling for 2018 som ble skjøvet til 5.-6. januar 

2019. Strategisamling for 2019 ble avholdt 11-12. oktober 2019. Det har frem til 1. juli 2020 vært 

avholdt 7 styremøter. 

Styret har i 2019/2020 fortsatt sin arbeidsform som et arbeidende styre. Dette betyr at man har fordelt 

ansvar for sentrale hovedområder mellom styre- og varamedlemmer. Det har i denne fordeling ikke 

vært praktisert noen forskjellsbehandling i forholdet mellom vara - og vanlige styremedlemmer, men 

lagt opp til at alle skal fungere med mest mulig lik aktivitet og ansvarsbyrde i et samlet kollegium. 

Arbeidsområdene har vært fordelt således: 

Trond G Hagen: Styrets hyttepolitiske talsmann med ansvar for generell pressekontakt og styrets 

skatte- og finanspolitiske talsmann, med særlig ansvar for området «eiendomsskatt». I tillegg er han 

ansvarlig redaktør for vårt medlemsblad Hytte og Fritid, samt vårt forhold til Forbundets 

samarbeidende jurister. Han har også ansvaret for sekretariatets drift og kontorrutiner, herunder 

data og sosiale medier. 

Per Gunnar Halvorsen: Fagansvarlig for området «Tomtefeste». 

Øyvind Ekeberg: Styrets ansvarlige for høringsuttalelser mot myndigheter (hyttepolitikk). Han har også 

bistått styreleder i skattemessige saker. I tillegg har han hatt ansvaret for henvendelser fra medlemmer 

på området «vei og veilag» og «alternativ energi (vindmøller)». 

Knut Nes: Fagansvarlig for fagområdet «lokaldemokrati» og «deltidsbeboere». Kontaktansvarlig for 

forholdet til samarbeidsorganisasjonen Norsk Friluftsliv. 

Turid Knudsen: Kassereransvar og håndtering av økonomiske transaksjoner.

Arne Herberg: Har bedt om fritak som varamedlem til styret. 1. vara er derfor på valg.   

Jens N. Engelstad: Prosjektansvarlig for området «kommunale avgifter/gebyrer» samt arbeidet med å 

få etablert et uavhengig klageorgan for kommunale vedtak på området.  

Alle medlemmene av styret har i tillegg medansvar for medlemsrekruttering og vekst. 
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Generelt 

Som følge av en mer målrettet filosofi og enighet om nødvendige justeringer i driften av Forbundet, 

foretok vi en medlemsundersøkelse hvor vi blant annet stilte spørsmål om drift og saker Forbundet 

engasjerer seg i. Konklusjonen var klar, Forbundet engasjerer seg i de riktige sakene, men 

medlemmene ønsket økt synlighet i media. Forbundet har gjennom 2019 og hittil i 2020 satt i gang 

viktige endringer og oppgraderinger som etter styrets oppfatning har modernisert NHF og lagt et 

konsolidert grunnlag for en fremtidig og mer offensiv drift.  

Sekretariat. 

NHF har fortsatt kontor i et kontorfellesskap på Billingstad som er hensiktsmessig både for 

sekretariatet og styret. 

Gjennom nesten hele 2019 har sekretariatet sjekket ut forskjellige leverandører av medlemssystemer 

da Alphareg ikke tilfredsstilte styrets ønsker/visjoner av et medlemssystem. Etter uttesting av flere 

systemer falt valget til slutt på Zubarus. Fra 1. januar 2020 byttet NHF sitt medlemsregister fra 

Alphareg til Zubarus. Zubarus er et nettbasert medlemssystem. Etter noen oppstartsproblemer, 

virker i dag systemet godt og tilfredsstiller NHF´s behov. Fremover vil vi videreutvikle systemet slik at 

medlemmene får «Min side» og på den måten sjekke medlemskapet og fakturastatus. 

NHFs medlemmer fikk i 2019 tilgang til skjema for både kort og langtidsutleie av hytter, samt en 

anbefaling ifbm GDPR.  

Sekretariatet hadde i hele 2019 en 50% stilling som fra 1. juni 2020 ble utvidet til 70%. 

Samarbeidet med vårt regnskapskontor, som var nytt i 2018, har fungert utmerket i 2019/2020. NHF 

har tilgang til flere detaljer og bedre rapporter enn før. 

Juridiske samarbeidspartnere 

I løpet av våren/sommeren 2019 fikk NHF henvendelser fra medlemmer som ikke synes Nicolaisen & 

Co håndterte deres henvendelser tilfredsstillende, samt at Forbundet heller ikke fikk den rapportering 

som var ønsket og lovet. Derfor reengasjerte Forbundet Gunnar Svendsen som «husjurist» fra 

sommeren 2019, for på denne måten å gi våre medlemmer bedre «service». Dette samarbeidet 

fungerte ypperlig inntil Gunnar valgte å si opp avtalen i januar 2020. 

I august 2019 vedtok styret i NHF at samarbeidsavtalen med Nicolaisen & Co skulle sies opp (3 mnd 

oppsigelse). Som erstatning for Nicolaisen & Co inngikk NHF en samarbeidsavtale med advokatfirma 

Økland & Co DA, gjeldende fra 1. desember 2019. NHF hadde allerede god erfaring med Økland & Co 

som var brukt i forbindelse med hytteforbudet og i eiendomsskattesaker. Fra desember 2019 gjaldt 

avtalen også betjening av medlemshenvendelser om juridiske forhold og problemer, der Norges 

Hytteforbund har en viktig støttefunksjon for sine medlemmer. Denne avtalen har vært videreført i 

2020 til glede for våre medlemmer.  

Medlemmene tilbys fra høsten 2020 1 time gratis juridisk hjelp for individuelle medlemmer, og 2 timer 

for velmedlemmer for hvert saksforhold som meldes inn.  
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Andre samarbeidspartnere 

Våre andre samarbeidspartnere er de samme som i 2018. 

BDO og NHF har en avtale der organiserte vel, foreninger, sameier, o.l. som er medlem av NHF kan 

benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser. 

Forum for Natur og Friluftsliv er en hjelper for organisasjoner som er opptatt av plansaker som 

negativt berører natur- og friluftslivopplevelser. NHF er også en samarbeidspartner med Norsk 

Friluftsliv og sammen har de gjennomført flere viktige prosjekter. 

Fremtidige samarbeidspartnere 

I juni mottok NHF en henvendelse fra Huseierne om samarbeid eller sammenslåing. Styret nedsatte et 

forhandlingsutvalg som har levert et notat om saken, hvor utvalget foreslår en sammenslåing. Styret 

bestemte, enstemmig, i september å fortsette prosessen. 

Satsningsområder 2019/20 

Som det fremgår av overstående, har vi fortsatt med stor aktivitet fra områdene vi også profilerte i 

2018. Norges Hytteforbund opprettholdt i 2019/20 en aktiv holdning med å sende innspill til stat og 

kommune som ønsker høringsuttalelser. Vi søker å samarbeide med, og henvise til, våre 

samarbeidspartnere i slike sammenhenger.  

Generelt er styret i Norges Hytteforbund bekymret over de angrep som rettes mot hyttelivet i mange 
forskjellige sammenhenger fra våre myndigheter. Et godt eksempel på dette fikk da regjeringen 
innførte restriksjoner som følge av koronapandemien som rammet Norge med full styrke i mars 2020. 
Det ble innført et forbud om å oppholde seg på hytta utenfor egen hjemkommune. Mange kommuner 
fulgte opp og stengte kommunegrenser uten å ha hjemmel for dette i smittevernloven. Mange av 
vedtakene som berørte hyttefolket ble basert på følelser og ikke lovhjemler. Dette tydet på manglende 
kunnskaper fra politikere og forvaltning sentralt og manglende beredskap lokalt.  

Såkalt «grønn energi» skaper også problemer for hyttefolket når store vindmølleutbygninger truer så 

vel hytte, som natur, fugl og friluftsliv. Vindmølleparker i nærheten av hytteområder, som dreper fugl 

og ellers ødelegger både natur og friluftsliv i nærområdet er ikke særlig miljøvennlig, selv om parkene 

produserer miljøvennlig energi.  

Hytteforbudet i 2020 

Den 19. mars 2020 innførte regjeringen et hytteforbud som i realiteten fratok hyttefolket 

eiendomsretten til egen fritidsbolig. Styret i NHF støttet lojalt regjeringens beslutning, men mente at 

forbudet var noe strengt.  Det ble derfor dagen etter sendt et brev til regjeringen med forslag til 

lettelser i forbudet. Forbudet ble opphevet etter én måned. 

Under hytteforbudet bisto forbundets juridiske samarbeidspartner, Økland & Co DA, med å definere 

om de forskjellige lokale tiltakene var hjemlet i lovverk.  Detaljer vedrørende dette finnes på 

forbundets hjemmesider. 

Eiendomsskatt: 

Diskriminering av hyttefolket når eiendommer skal takseres for eiendomsskatt er et annet område vi i 

årevis har påpekt. I 2017 ble det påbegynt en undersøkelse som er unik i Norge. Norges Hytteforbund 
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har siden kunnet dokumentere til dels stor forskjellsbehandling av fritidsboliger som følge av 

kommuners skattlegging.  

Det kan nevnes at i de kommuner i undersøkelsen som innførte eller re-takserte sine fritids- og 

helårsboliger for skatteåret 2019 ble fritidsboliger forskjellsbehandlet i ca. 70 % av kommunene. 

Som følge av dette har forbundet opprettet saker mot Gran, Ringebu, Tvedestrand og Sarpsborg 

kommuner. Forbundet har også for skatteåret 2020 tilskrevet Alta kommune og opplyst om at

kommunen har gjort feil i sin beregning av eiendomsskatt for fritidsboliger og boliger. Alta kommune 

har rettet opp feilen. 

Økte inntekter gjennom utstrakt bruk av eiendomsskatt medfører også at kommunene nå er mer 
motivert for å gi utbyggere lov til å bygge hyttebyer i langt større omfang enn tidligere. Hyttebyene 
ser vi skaper unødvendig motstand mot hyttebygging generelt, og stemmer heller ikke overens med 
typiske norske hyttetradisjoner.  

Stadige endringer i eiendomsskatteloven har de siste årene skapt usikkerhet i ute i kommunene. 
Norges Hytteforbund er bekymret over konsekvensene av regjeringens reduksjon i kommunenes 
rammer for eiendomsskatt. Mange av de grep som flere kommuner foretar for å opprettholde nivået 
skatteinntektene, viser at eiendomsskatt etter hvert har blitt en økonomisk sovepute for mange 
kommuner.  

Innføring av tvungen bruk av formuesgrunnlag ved første gangs innføring av eiendomsskatt er første 

steg mot innføring av statlig eiendomsskatt. Bruk av formuesgrunnlag er lite egnet til bruk ved 

beregning av skattetakst, dels fordi grunnlaget pt kun kan benyttes ved taksering av helårsboliger, men 

også fordi formuesgrunnlaget ikke tar godt nok hensyn til lokale forhold som kan påvirke boligens 

markedsverdi.    

Tomtefeste: 

Det er fortsatt mange henvendelser om festeavgift og innløsning av tomter. Mange har kjørt saker i 

tingretten med både positive og negative resultater. Men de som har anket Tingrettsdommen og tatt 

saken videre til Lagmannsretten har kommet best ut av det. 

I desember var det møte i Tomtefestealliansen. Med i Tomtefestalliansen er Boligmentoren, Norges 

Boligbyggelag, Tomtefesteforbundet, DeLoitte og NHF. På dette møtet ble det satt ned et utvalg for å 

fremme forslag til nye forskrifter. Disse nye forskriftene bør forby nye festeavtaler, avvikle gamle 

kontrakter (fjerne det såkalte landbruksunntaket), samt regulere verdsettelse av tomteverdi (råtomt). 

DeLoitte skal ta kontakt med de ulike politiske partier for møter så snart som mulig. 

Fra begynnelsen av 2020 har det vært enorm økning i antall henvendelser om bistand vedr. innløsning 

av festetomter, reguleringer av festeavgifter, opprettelse og organisering av hytte vell. Flere saker har 

gått videre til våre advokater hos Økland som har bistått våre medlemmer på en utmerket måte. 

Høringer 

Årsrapport fra styremedlem Øyvind H. Ekeberg 

Jeg har hatt ansvaret for høringer. Det har ikke vært noen større slike i perioden, men feiing av piper 

og fartsgrenser til sjøs har blitt adressert. Se våre hjemmesider for mer utførlig informasjon. 
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Andre hovedarbeidsoppgaver: 

Jeg ble valgt inn i NHFs styre for ett år på årsmøtet i april 2019. 

Jeg visste at jeg var foreslått til styret, men måtte selv oppsøke valgkomiteen for å få greie på om jeg 

var innstilt til vervet. Det fikk jeg svar på samme dagen som jeg etterlyste informasjonen, den 24/4-

2019. Dette var med andre ord kun et par dager før årsmøtet. Jeg har i ettertid latt meg fortelle at 

valgkomiteen ikke hadde kandidat til styreleder klar før samme dag som årsmøtet. 

I år har jeg meddelt valgkomiteen at jeg er usikker på om jeg ønsker gjenvalg. Det gjorde jeg pr. e-post 

den 6/7-20, og siden har jeg ikke snakket med noen i valgkomiteen. En litt underlig situasjon synes jeg 

det er at valgkomiteen kun har snakket med styreleder, så vidt jeg vet, av personene i det sittende 

styret. Som sagt: Underlig, men jeg tar det til etterretning og avslutter mitt styrearbeid når perioden 

utløper. 

Litt om styrets arbeid. 

Jeg vil si at det til dels har vært utfordrende arbeidsforhold i styret. Selv om det ikke er eksplisitt 

nedtegnet i vedtektene hvordan styret skal arbeide, synes jeg det er underlig at det ikke blir avholdt 

styremøter når ett eller flere styremedlemmer eksplisitt ber om umiddelbart styremøte på bakgrunn 

av en konkret, alvorlig sak; nemlig påstander om at vår interne juridiske rådgiver ikke har lovlig 

anledning til å bedrive slik virksomhet. Vedkommende trakk seg senere fra oppgaven. Etter sigende 

grunnet høy alder. 

Framtiden 

Noe av det første jeg orienterte meg om etter valget i fjor var hvilke alliansepartnere NHF hadde. Blant 

flere organisasjoner kom det opp at vi hadde hatt sonderinger mot Huseiernes Landsforbund, HL. Det 

syntes jeg hørtes svært interessant ut. Enda mer interessant ble det da HL igjen kontaktet NHF på 

forsommeren for å lufte ideen om en sammenslåing mellom NHF og HL. NHF nedsatte et 

forhandlingsutvalg bestående av to styremedlemmer; Knut Nes som leder og undertegnede, samt 

tidligere styreleder i NHF, Mathias Dannevig. Utvalget hadde et par møter samt telefonisk kontakt med 

Generalsekretær i HL, Morten Andreas Meyer og hans ledergruppe i HL. Resultatet var at NHF ble 

ønsket hjertelig velkomne inn i HL, basert på det utarbeidede og fra utvalget enstemmig anbefalte 

forhandlingsresultatet som ble forelagt styret i NHF skriftlig. Styret behandlet forhandlingsutvalgets 

innstilling, men flertallet i styret (3 av 5) kunne ikke støtte dette umiddelbart. Det ble arrangert et nytt 

møte med HLs generalsekretær for å kunne få svar på noen uavklarte spørsmål. Umiddelbart etter det 

møtet avholdt NHF et styremøte hvor det ble vedtatt: 

· Styreformann kontakter Økland for å få en vurdering av vedtektene ifht sammenslåing med 

Huseierne. 

· Styreformannen gjør endringer i Forhandlingsutvalgets notat slik at dette blir et utkast til en 

avtale mellom NHF og HL. Dette må gjøres så fort som mulig da HL skal ha styremøte 11. 

september 

· Utkastet til avtalen vil danne grunnlaget for evt vedtak om sammenslåings på NHFs styremøte 

14. september. 
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Fra styremøteprotokollen fra styremøtet 14/9 sakser jeg dette: 

SAMARBEID/SAMMENSLUTNING MED HUSEIERNE. Som vedtatt på forrige styremøte har 

styreformann kontaktet Økland for å få en vurdering av forslaget til sammenslutning. Økland ble 

beklageligvis ikke ferdig med denne vurderingen i tide til å rekke Huseiernes styremøte. 

Styreformannen påpekte at for NHF er dette en større prosess og flere hensyn å ta, enn for Huseierne. 

Det er derfor urealistisk at sammenslåingen kan foretas 1.1.2021. Det er viktig at denne prosessen ikke 

stopper, men det er mange elementer som må vurderes. Vedtak: Enstemmig flertall for å fortsette 

prosessen. Forhandlingskomiteen ser seg ferdig med sitt arbeid og styreformannen overtar 

kontaktansvaret mot Huseierne. 

Uenigheten står altså ikke om hvorvidt det er fordelaktig eller ei for NHFs medlemmer å bli en del av 

HLs organisasjon. Det er enstemmighet i styret om at en sammenslåing er fordelaktig. Striden står om 

tidrammen. Mindretallet i styret (2 av 5) vil ha sammenslåingen av NHF med HL opp på årsmøtet i år 

for å kunne gjennomføre prosessen med virkning fra januar 2021. Det ønsker ikke flertallet, som 

hevder at tidsplanen er for ambisiøs. Det synspunktet finner de ikke støtte for hos NHFs advokater, 

Økland & Co som tvert imot skriver: Vår vurdering er at et sammenslåingsvedtak må behandles etter 

reglene om oppløsning i NHFs vedtekter § 11. NHFs vedtekter tillater at sammenslåingen vedtas og 

gjennomføres innen året. 

Jeg har opplevd en motvilje mot dette forslaget, og trenering av prosessen, som gjør at jeg er i tvil om 

styrets flertall virkelig ønsker denne sammenslåingen velkommen. HL har inntatt i sine vedtekter en 

satsing på fritidsboliger, og det er nå vi inviteres inn, men det ser ut til å glippe grunnet det jeg 

oppfatter som motarbeidelse av målet. 

Til slutt synes jeg det er av betydning for medlemmene å vite følgende: 

· Vår medlemsmasse vokser ikke, selv etter gjennomføring av kostbar annonsering etter nye 

medlemmer. Vi skulle også finne nye medlemsfordeler som skulle bidra til medlemsvekst. Vi 

har satt mål og delmål som vi ikke er i nærheten av å nå, til tross for innsatsen. 

· Tidligere styremedlem i NHF, Mona Flemmen meldte sin egen hytteforening ut av NHF etter 

at hun fratrådte styret i fjor. Hvaler Hytteforening, Norges største, har ca. 2.100 medlemmer. 

· Tidligere styreleder i NHF, og medlem av forhandlingsutvalget, meldte seg ut av NHF i 

kjølvannet av styrets behandling av HLs samlingsinitiativ. 

· Nåværende styremedlem i NHF, Knut Nes, meldte seg ut av NHF med umiddelbar virkning den 

6/10-20 av samme årsak. 

· Jeg har meldt meg ut av NHF som personlig medlem med virkning fra 1/1-21, men opptrer 

fortsatt i skrivende stund i NHF i egenskap av å være sittende leder i Tempelseter Hyttelag, 

som inntil videre er medlem hos NHF. 

Jeg ønsker NHF lykke til med årsmøtet og håper at flertallet av medlemmene ser det fornuftige i at 

NHF inngår i HLs hyttesatsing og sørger for å gjennomføre den sammenslåingsprosessen som et 

enstemmig styre anbefaler at vi går videre med, men som man likevel ikke er villig til å fremlegge som 

forslag for dette årsmøtet. 

Mitt råd er at medlemmene i ikke venter for lenge, men vedtar dette nå 
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Lokaldemokrati 

Knut deltok på Fjellkonferansen 2019 om fjellpolitikk og lokalmat. Anne Karin Olli (statssekretær i KMD) 

holdt foredrag om regjeringens fjellpolitikk. Som et resultat av den nye friluftsloven har regjeringen 

laget en handlingsplan. Konferansedeltakerne var ikke imponert over det statssekretæren la fram. 

Deltakelse ga oppdatert kunnskap og gjorde NHF synlig. Fra 2020 blir Hedmark og Oppland til det nye 

Innlandet fylke. Dette blir et stort hyttefylke - 26 kommuner, hvor de fleste er fjellkommuner. 

Deltidsbeboere MÅ inn i handlingsplanene. 

Ingen snakker om verdioverføring fra by til land og politikere har lavt fokus på hvor inntektene kommer 

fra. I Hallingdal gjorde Telenor en undersøkelse i påsken. I området er det ca. 22.000 fastboende, mens 

i påsken var det 120.000.  

Knut jobber videre i Fjellgrensenettverket, spesielt fokus på Valdres, Oppland/Innlandet. Fjellgrense-

nettverket har sendt et notat til Aurdal kommune angående hvilke kriterier for lokaldemokrati som 

bør inn i planverket til kommunene/fylket. Det bør også være mulig å få til forpliktende avtaler. Dette 

bør være mulig å bruke som en «mal» for andre områder. Østforsk har definert hva en fjellbygd er og 

pr. i dag er det 82 stk fjellbygder. 

I tillegg har han jobbet i Valdres Hytteforum (paraplyorg for deltidsbeboere) for å få til innholdet i en 

samarbeidsavtale mot kommunen. Resultatet er nå at det i regionen Valdres – bestående av seks 

kommuner – er inngått skriftlige samarbeidsavtaler mellom kommunen og et kommunehytteforum i 

hver av disse seks.  

«Alle» snakker om sentralisering, men få har fokus på den understrømmen som går tilbake til 

hyttekommunene. NHF må vurdere hvordan dette kan brukes til hjelp for våre medlemmer.  

Knut har på vegne av NHF hatt kontakt med KS angående lokaldemokrati og NHFs erfaringsbakgrunn 

som kan være til nytte for KS hvis de ønsker å si noe om hytteeier vs vertskommunen. 

I tillegg har han jobbet med 3 forskjellige surveys som NHF skal sende til medlemmer, både individuelle 

og vel, samt adresselisten vi har over ikke medlemmer. Den nye kommuneloven sier at for å være 

medlem i et kommunalt utvalg må man være folkevalgt. Dette slår bena under noe av arbeidet som er 

gjort i Gudbrandsdalen og i Valdres. Kommunene må se på hytteeierne som en ressurs. Man jobber 

videre med å opprette et råd og rammeverket til dette rådet. 

Medlemsvekst 

Medlemsmassen har de siste årene har vært noe nedadgående, spesielt gjelder dette individuelle 

medlemmer. Vi tror dette i stor grad skyldes at det foregår generasjonsskifter i mange familier. Antall 

vel som er medlemmer er derimot stabilt. På den andre siden ser det ut til at de tiltakene styret har 

satt i gang, i denne perioden, for å gjøre NHF mer synlig, ser ut til å ha virket. Antallet individuelle 

medlemmer ser nå ut til igjen å øke.  

Media og markedsføring: 

Norges Hytteforbund samarbeidet i 2019 med Gudbrandsdal Energi og hadde stand på Hyttemessen 

fra 24.-28. april. For andre år på rad ble det også arrangert en Hyttemesse i Sandefjord, 20.-22. 

september, hvor NHF deltok med egen stand. Erfaringen i å ha egen stand var så god at styret bestemte 

at NHF skulle ha egen stand på Hyttemessen i 2020.  
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Vårt medlemsblad Hytte & Fritid ble utgitt med 3 nummer i 2019, alt i henhold til plan. Etter å ha utgitt 

de 2 første numrene i 2020 meddelte redaktøren Dag Nordberg at han, på grunn av stort arbeidspress, 

ønsket å fratre sin stilling. Styret har engasjert Erik Helli, leder i EAK vel, som redaktør for den siste 

planlagte utgivelsen i 2020. I tillegg til redaktørvirksomheten, vil han stå for oppgradering og 

modernisering av forbundets hjemme - og facebook sider og være redaktør for disse sidene.   

Svært viktig var det også at Norges Hytteforbund sommeren 2019 igjen ble invitert til 

Finansdepartementet for å legge frem forbundets syn til den politiske ledelse på eiendomsskatte-

lovgivningen og den store undersøkelsen som er laget i forbundets regi rundt hvordan eiendoms-

skatten praktiseres i landets hyttekommuner  

NHF følger ellers opp lokale henvendelser om tilstander i kommuner som krever påtale og 

oppmerksomhet. Vi har i 2019/20 hatt oppslag i riksaviser og lokalt i forbindelse med eiendomsskatt i 

kommuner der dette oppleves som problematisk for hytteeiere.  

Dagbladet har siden sommeren 2018 hvert år hatt oppslag om eiendomsskatt med bakgrunn i 

skatteundersøkelsen nevnt ovenfor.  

I forbindelse med hytteforbudet som ble innført i mars 2020 har forbundet også deltatt i 

nyhetsprogrammer både i radio og TV på NRK, samt Frokost TV på TV 2. Flere styremedlemmer har 

også vært i lokale media.   

Nytt design medlemsbladet 

Tidlig i 2020 ble vi kontaktet av BRAM, designavdelingen til Medier og Ledelse AS, et frittstående 

mediehus. Bram mente at ved å endre litt på layout og innhold i Hytte og Fritid kunne NHF fremstå 

som en mer moderne organisasjon. Selv om det ikke var mye å spare på trykking og layout, ble 

distribusjonen av bladet billigere. Bram har vært ansvarlig for layout og distribusjon av 2 nummer av 

Hytte og Fritid i 2020. I tillegg har Bram utarbeidet flere annonser som NHF har brukt i media i 2020. 

Medlemsfordeler 

Det skal lønne seg å være medlem i Norges Hytteforbund, også gjennom ordninger der medlemmer 

kan få gode kjøp og rabatter. Arbeidet med medlemsfordeler fortsetter i 2019/2020. Gjeldene og nye 

avtaler finnes på NHFs hjemmesider.  

Økonomi 

Forbundets økonomi er tilfredsstillende og under kontroll. Norges Hytteforbund har tidligere år vært 

gjennom en konsolideringsperiode for å kunne «ta sats» for større utfoldelse, og grunnlaget for mer 

synlig og utadvendt virksomhet er lagt. Vi har de siste årene bygget opp en sunn økonomi som bidrar 

til å gi bedre hjelp til våre medlemmer. Årets (2019) underskudd på kr. 240.000,- viser nettopp dette. 

I stor grad er underskuddet et resultat av at NHF har engasjert seg i eiendomskattesaker på vegne av 

våre medlemmer. For 2020 har budsjettet et underskudd på kr. 300.000,-. Hovedfokuset i dette 

budsjettet er hjelp til våre medlemmer med deres saker, samtidig som vi ønsker å bli mer synlige i 

media for på den måten å rekruttere flere medlemmer. 
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Billingstad, 05.10.2020 

Trond G Hagen
Styrets leder  

Per Gunnar Halvorsen

Knut Nes Øyvind Ekeberg

Turid Knudsen

Jens N. Engelstad (Arne Herberg)



Sak 4  Revisors beretning 







Sak 5 Godkjenning av regnskap for 2019 og 
fremlegging av første halvår 2020 





Sign Sign Sign

Sign Sign



Regnskap

Juni 2020

NOK Regnskap Budsjett

Salgsinntekter 1 168 151 1 873 400

Andre inntekter   50

Sum driftsinntekter 1 168 201 1 873 400

Bruttofortjeneste -1 168 201 -1 873 400

Lønnskostnad  283 691  302 734

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  35 799  37 084

Andre personalkostnader  1 144  2 020

Sum personalkostnader  320 633  341 838

Kostnader lokaler  32 027  32 740

Leie maskiner, inventar o.l.  24 953  16 200

Kostnadsførte anskaffelser  10 000

Reparasjon og vedlikehold  5 000

Fremmede tjenester  275 466  366 000

Kontorkostnad  5 853  57 250

Telefon, porto o.l.  6 953  6 600

Kostnad og godtgjørelse for reiser  18 622  58 500

Salgs og reklamekostnader  362 422  514 700

Forsikring  6 423  7 500

Annen kostnad  6 120  4 800

Tap og lignende

Sum driftskostnader  738 837 1 079 290

Driftsresultat  108 731  452 272

Finansinntekter  4 418  3 000

Finanskostnader   250

Sum finans  4 418  2 750

Resultat før skatt  113 149  455 022

Hittil i år, Januar - Juni 2020



Sak 6  Innkomne forslag  



Styret forslår følgende endringer (i rødt) til vedtektene: 

§5 

Ordinært årsmøte holdes normalt hvert år innen utgangen av april. 
Innkalling skjer med minst 8 ukers varsel ved kunngjøring i medlemsbladet 
samt på forbundets webside og aktuelle sosiale medier.

Ved utenforliggende forhold utenfor styrets kontroll som gjør det 
vanskelig å holde årsmøtet gis styret anledning til å utsette årsmøtet, eller 
gjennomføre årsmøtet elektronisk. 

§7 

Styreleder velges for 1 år og styremedlemmene velges for 2 år. 

§11 

Blir forslaget vedtatt, må det gå til fornyet behandling på et 
ekstraordinært årsmøte som må avholdes senest (8) 6 uker etter årsmøtet 
der forslaget ble vedtatt. 

 At ekstraordinært årsmøte skal avholdes senest seks uker etter ordinært 

årsmøte strider imot vedtektenes regler om ordinært årsmøte, som bestemmer at 

innkalling til ordinært årsmøte skal skje med minst åtte ukers varsel.  



Sak 7  Fastsettelse av kontingent 



Styret foreslår endring av kontingent for individuelle medlemmer fra  

kr. 480,- pr kalenderår til kr. 500,- 

Styret foreslår å beholde kontingenten for vel slik den ble bestemt på siste 

årsmøte. 



Sak 8  Budsjett for 2020 



Norges Hytteforbund

Budsjett for 2020

NOK Budsjett

Salgsinntekter 2 150 000

Andre inntekter

Sum driftsinntekter 2 155 000

Bruttofortjeneste -2 155 000

Lønnskostnad  601 432

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  72 786

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  4 040

Andre personalkostnader   0

Sum personalkostnader  678 258

Kostnader lokaler  61 230

Leie maskiner, inventar o.l.  27 400

Kostnadsførte anskaffelser  15 000

Rep og vedlikehold  5 000

Fremmede tjenester  625 000

Kontorkostnad  78 500

Telefon, porto o.l.  13 200

Kostnad og godtgjørelse for reiser  117 000

Salgs og reklamekostnader  850 000

Kontingenter og gaver

Forsikring  10 500

Annen kostnad  9 600

Sum driftskostnader 2 490 688

Driftsresultat  335 688

Finansinntekter - 20 500

Finanskostnader   500

Sum finans - 21 000

Resultat før skatt  314 688

Årsresultat  314 688



Sak 9  Valg 



Valgkomiteen i Norges Hytteforbund innstiller for følgende 

kandidater i Hyttetinget i 2020: 

Styret: 

Rolle   Kandidat   Periode  Kommentar 

Styreleder  Trond Hagen  2020 – 2021 

Styremedlem Per G Halvorsen  2020 – 2021 Ikke til valg 

Styremedlem Erik Helli   2020 – 2022 

Styremedlem Birgitta Ericsson  2020 – 2022 

Styremedlem Turid Knudsen  2020 – 2021 

1. varamedlem Halvor Stormoen 2020 – 2021 

2. varamedlem Jens N Engelstad 2020 – 2022 

Revisor i perioden 2019 – 2020: 

Håkon Andersen-Gott, BDO 


