
Rutiner for utbetalingen av kontingentandelen til fylkeslag og lokallag 
 

Sekretariatet har gått igjennom og justert rutinene for utbetaling av kontingentandelen til 

lokallag og fylkeslag. Framover kommer vi til å ha følgende frister: 

 

 Desember: Kontingentrefusjonsrapport kjøres ut og det lages liste med summer til 

utbetaling. Informasjon om beløp og kontonummer til utbetaling sendes lagene.  

 Innen utgangen av februar: Fylkeslagene får sin andel utbetalt (for fylker med større 

beløp kan det være nødvendig å dele opp utbetalingen).   

 Innen utgangen av juli: Lokallagene får sin andel utbetalt  

 Innen 1. oktober: Restutbetaling til lokallag som har ettersendt årsmøtepapirer  

 

Grunnen til at vi skiller mellom fylkeslag og lokallag mht når vi utbetaler pengene er først og 

fremst for å unngå at det betales ut midler til ikke-aktive lokallag, og at vi derfor vil vente til 

etter at lokallagenes årsmøtepapirer er sendt inn.  

 

Har du spørsmål om dette så kontakt Anders på medlemsregisteret på 23109633 eller 

medlem@naturvernforbundet.no. 

_________________________________________________________________ 

 
Om kontingent fra vedtektene: 
 

§ 8 Økonomi 

8.1. 

a) Kontingenten fra hovedmedlemmer, pensjonistmedlemmer, studentmedlemmer og 

familiemedlemmer innbetales direkte til Naturvernforbundet sentralt. Miljøagentene mottar en 

andel av kontingenten for hvert familiemedlemskap som også omfatter et direkte medlemskap her. 

Denne andelen fastsettes av landsstyret. Naturvernforbundet sentralt refunderer fylkeslagenes og 

lokallagenes andel i etterkant. 

 

b) Lokallagenes andel er 20 prosent av kontingenten fra lokallagenes medlemmer. Kriteriet for å få 

utbetalt lokallagsandelen er at lokallaget skal være aktivt, jf. §13.6. 

 

c) Fylkeslagets andel er 35 prosent av kontingenten fra alle fylkeslagets medlemmer samt 10 prosent 

av kontingenten fra medlemmer i kommuner/bydeler med aktive lokallag.  

 

d) Til grunn for fordelingen legges bruttoinntektene fratrukket verve- og innkrevingskostnader, som 

settes til 15 prosent av kontingentinntektene.  

 

e) Hvis enkelte fylker ønsker en annen fordeling mellom fylkeslaget og lokallagene i det fylket, kan 

landsstyret dispensere fra fordelingen som er beskrevet. Landsstyret kan også – i tilfeller der 

fylkeslagene organiserer sin virksomhet i en kommune på andre måter enn gjennom lokallag, og som 

landsstyret finner hensiktsmessig og nyttig – dispensere fra disse vedtektene gjennom å gi fylkeslaget 

samme andel av medlemskontingenten som om det fantes lokallag i kommunen. Landsstyret 

fastsetter hvilke krav som slike ordninger må tilfredsstille for å gis slik støtte, og hvilket tidsrom det 

skal gjelde for. 

 

8.2. 

Dersom fylkes- eller lokallaget selv har administrert og bekostet verving og foretatt 

kontingentinnkreving, beholder laget selv førsteårskontingenten. 
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