
 

Generalforsamling Norsk BOBY 23. oktober 16:00 -17:30  
Møtet holdes over Teams  

 

AGENDA 
1. Konstituering 

a. Valg av ordstyrer  
b. Valg av referent 
c. Valg av medlem til protokollpåtegning 
d. Opptelling av fremmøtte med stemmerett/fullmakt 
e. Godkjenning av innkalling  
f. Godkjenning av saksliste 

 
2. Godkjenning av årsberetning 

Aktivitet. Til årsberetningen bes det om at lokallagene kort oppsummerer sin aktivitet de 
siste to årene, likeledes bes Aus medlemmer oppsummere kort sine særskilte saksansvar – 
begrenset til mellom ett avsnitt og inntil en halv side. Ev. spørsmål rundt dette tas opp på 
møtet.  

Vedlegg: Årsberetning 

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen godkjenner regnskap og budsjett som fremlagt. 

 

3. Godkjenning av regnskap  

Vedlegg: Regnskap og budsjett.  

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen godkjenner regnskap og budsjett som fremlagt. 

 
4. Kontingentfastsettelse 

Landsstyret har behandlet spørsmål om justering av kontingent ved flere anledninger siden 
forrige generalforsamling. Landsstyret mener generelt at kontingenten er høy, til dels så høy 
at den kan fungere som skranke når det gjelder rekruttering. Landsstyret er derfor av den 
mening at det bør vurderes innført et «ung-medlemskap» til en begrenset kostnad og som 
ikke innbefatter abonnement på PLAN. Det legges frem til generalforsamlingen et spørsmål 
om å vurdere øke kontingent i form av en mindre justering knyttet til økt abonnementsavgift 
på tidsskriftet PLAN og indeksjustering for de siste to årene. 
 
Forslag til vedtak:  
Det er et mål om ikke å øke medlemskontingenten vesentlig.  
 



 

Landsstyret gis fullmakt til å justere medlemskontingenten i henhold til økte 
abonnementsutgifter på tidsskriftet PLAN og generell prisvekst dersom landsstyret finner 
dette nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig økonomi i foreningen.  
 
Landsstyret bes om å utrede konsekvensene ved innføring av et «ung-medlemskap» til 
redusert kostnad og uten medfølgende abonnement på PLAN, og innføre dette dersom 
landsstyret finner fordelene med dette større enn ulempene.  
 

5. Forslag om mulighet for dobbelt medlemskap 
Forslag fremmet av Habitat Norge (HN). HN kom inn i Norsk BOBY i 1995 og fikk status som 
tematisk avdeling. HN trenger flere medlemmer for å styrke foreningens arbeid, demokratisk 
deltakelse og fremme landsomfattende kjennskap/kunnskap til arbeidet med globale, urbane 
problemstillinger. HN mener at et frivillig tilbud slik det er foreslått kan bidra til dette. For 
flere kan det være aktuelt å delta i arbeidet i HN og lokal avdeling uten uhensiktsmessig store 
kostnader (dobbeltkontingent). Denne foreslåtte ordningen muliggjør det. 
 
Vedlegg: Oversendt forslag fra Habitat Norge 
 
Forslag til vedtak:  
Landsstyret i Norsk BOBY bes om å legger til rette for at enkeltmedlemmer av Norsk BOBY - 
registrert direkte eller gjennom lokale avdelinger - på frivillig basis ved innbetaling av NOK 
160,- i tillegg til vanlig medlemskontingent blir medlem av Habitat Norge (HN) med alle 
rettigheter. Slike medlemmer har stemmerett på årsmøte/generalforsamling både i HN og i 
lokal avdeling. Ordningen tilbys på Norsk BOBYs og de enkelte avdelingenes hjemmesider, 
ref. skjema for innmelding. Registrering av dobbeltmedlemskap og innkreving av kontingent 
skjer av USBL. 
 

6. Valg av nytt arbeidsutvalg 
Valgkomiteen har levert innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk BOBY, inklusive forslag til 
ny leder. Innstilt nytt arbeidsutvalg er på ti medlemmer, hvorav fire er stiller til gjenvalg fra 
sittende AU.  
 
Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen.  
 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen slutter seg til innstillingen fra valgkomiteen. Nytt arbeidsutvalg 
konstituerer seg selv med inndeling i ansvarsområder på neste møte.  
 

7. Arbeid med strategi for foreningen 
Som oppfølging av vedtak, punkt 4b, fra generalforsamlingen fra september 2018, har det 
vært nedsatt en gruppe for å drøfte Norsk bolig- og byplanforenings videre strategiske 
utvikling. Gruppen sin innstilling er at BOBY først og fremst bør være en inkluderende og 
mangfoldig debattarena for bolig- og byplanspørsmål. Med vekt på bred deltakelse, lav 
terskel og et godt debattklima. En forening for å ta opp sentrale spørsmål knyttet til 
samfunnsplanleggingen, men uten at foreningen selv er meningsbærende for noe bestemt 
politisk eller ideologisk ståsted. Dette er ikke til hinder for at foreningen kan ha faglige 
meninger i enkeltsaker. Dette oppfattes som en rolle det er behov for å fylle i dagens 



 

utvikling og polariserte debattklima, og som er et viktig samfunnsansvar relatert særlig til et 
komplekst felt som samfunnsplanlegging.  
 
Vedlegg: Oppsummert innstilling fra strategigruppen, inkludert hovedpunkt fra 
medlemsundersøkelse.. 
 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen slutter seg til de generelle konklusjonene til strategigruppen slik de er 
referert i saksfremlegget og ber Landsstyret om å følge opp medlemsundersøkelsen med 
sikte på å gjøre foreningen mer relevant for medlemmene og på denne måten prøve å øke 
medlemsmassen,  
 


