Oslo, 15.02.16
Rapport
På ekstraordinært årsmøte 2015 for NGF fikk Daan van Baalen og Siri Andersen i
mandat å representere henholdsvis NGI og NGF i NFP styret frem til NGFs nye årsmøte i
2016 hvor det skal velges nytt NGF styre. Vi fikk også i oppgave å se nærmere på den
låste økonomiske situasjonen som hadde oppstått mellom NFP og NGF.
Vi ønsker først å gi et lite bakteppe for den økonomiske situasjonen. Da Siri tok over som
styreleder for NFP i 2010 var det verken en koordinator eller regnskapsfører / kasserer
i NFP. Regnskapet for 2010 var ikke fullført. Det første som ble tatt tak i var å rydde opp
i rutiner og systemer i NFP. Vi fikk engasjert en person til regnskap som lagde systemer
for innbetaling av kontingent til NFP.
Vedtektene for NFP var utydelige på punktet for om medlemsforeningene skulle betale
for ”ikke praktiserende” medlemmer, så foreningene hadde til 2010 hatt forskjellige
prosedyrer på dette punktet. I de årene som NFPs medlemsforeninger hadde tolket
vedtektene forskjellige var dette ikke en sak som ble tatt opp i styret i NFP. NGF på sin
side hadde tolket det slik at vi ikke skulle betale for ”ikke praktiserende” medlemmer –
kun for praktiserende. Stort sett hadde derimot de andre foreningene tolket det slik at
de hadde betalt for ikke praktiserende medlemmer.
NGF styret ble byttet ut og et helt nytt styre kom inn uten overføringsinformasjon, dette
styret hadde ikke informasjonen om tolkningen av vedtektene for innbetaling av
kontingent til NFP. NFP på sin side sendte ut regning til alle foreninger om
innbetalinger av kontingent for ”ikke praktiserende” og praktiserende medlemmer, i
henhold til slik NFP styret hadde tolket vedtektene.
Regningen som da ble sendt til NGF fra NFP var dermed med kontingent for begge
grupper. NGF på sin side hadde bare innkrevd fra sine medlemmer NFP kontingent fra
praktiserende medlemmer. Dette pågikk i 2 år før igjen et helt nytt NGF styre tok over.
Dette nye NGF styret med Kristin Austheim som leder, tok over et NGF med minus på
bunnlinjen. Styret startet fort granskning av regnskapet og fant da ”feilen”. NGF hadde
innbetalt til NFP i størrelsesorden ca 80.000,- kroner i NFP kontingent for ”ikke
praktiserende” medlemmer samtidig som NGF ikke hadde krevd inn dette fra sine
medlemmer.
NGF og NFP styret har gjentatte ganger prøvd å løse denne saken, de har brukt
representant fra Virke til et meklingsmøte, men saken forble uløst.
Det har også vært ueninghet mellom NGF og NFP til hvordan NFP prioriterte
forvaltningen av penger. Det ble fra NGF styret stilt kritiske spørsmål for hvordan det
politiske arbeidet ble gjennomført og hvilken retning NFP utviklet seg.
NGF styret tok initiativ til dialogmøte med sine medlemmer om hvorvidt vi skulle
fortsette å være medlemmer ev NFP. Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte for NGF
hvor saken om medlemskap i NFP stod på agendaen. Årsmøte hadde en god dialog rundt

saken og det ble stemt over hvorvidt vi skulle være medlem av NFP eller ikke. Resultatet
ble at vi ikke skulle melde oss ut av NFP. Ref protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
På bakgrunn av denne avgjørelsen trakk hele NGF styret seg, med begrunnelse at de ikke
kunne være ansvarlig for den økonomiske situasjonen i NGF, ref protokoll fra
ekstraordinært årsmøte hvor det står mer utdypende hvorfor NGF styret trakk seg.
NGF hadde en gjeld til NFP på ca 80.000,- og NFP hadde satt opp kontingenten med 200
kroner gjeldene fra 2016 noe som NGF ikke hadde kapital eller anledning til å kreve inn
fra medlemmene da dette først måtte vært behandlet på årsmøtet 2016 og kunne først
gjelde fra 2017.
På dette ekstraordinære årsmøte i NGF fikk vi i mandat å representere NGI og NGF i NFP
styret. Vi skulle se nærmere på den økonomiske fordringen som NGF hadde til NFP og på
første styremøte med NFP tok vi opp saken med NFP styret. NFP styret utvidet
styremøte slik at vi hadde tid til å se nærmere på denne låste saken. Etter endt møte var
det enstemmig vedtatt at NFP slettet all gjeld til NGF.
Vedtektene for NFP er nå endret og alle foreninger betaler nå kun for praktiserende
medlemmer. Det er også tatt opp på styremøtet med NFP at NGF ikke kan betale for
kontingent økning for 2016, siden NGF ikke har fått dette innkrevd fra sine medlemmer.
Denne økningen kan kun gjelde fra 2017. Hele NFP styret stemte for at økningen skal
gjelde fra 2017.
Denne saken har vært svært belastende for både NGF styret og NFP styret men saken er
nå løst økonomisk sett.
Når det kommer til om NGF skal være medlem av NFP har jo det ekstraordinære
årsmøtet sagt at det skal vi. Når det gjelder veien videre vil vi anbefale å se utviklingen
av NFP noe an. Tatt i betraktning av at i NGF to siste styreperioder har NGF vært lite
representert på styremøter i NFP og av den grunn kan man anta at NGF ikke har fått det
ut av medlemskapet som hadde vært mulig. Det er derfor vår anbefaling at NGF tar en
mye mer aktiv rolle i NFP for å styre utviklingen i henhold til NGFs interesser. NGF
utgjør tross alt 70 % av medlemsmassen i NFP, og skal vi være medlem må vi derfor
være meget mer synlig og som et minimum delta på hvert møte.
Vi tenker det er et stort potensial i for hvordan ”bruke” NFP, men som sagt da må NGF
være tyngre representert i NFP for å bli hørt.
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