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Dette nyhetsbrevet sendes elektronisk og 
inneholde noe om: 

- Vellenes Fellesorganisasjon, VFO 
- Forholdet mellom KUV og VFO 
- Søknad om MVA-refusjon for frivillige 

foreninger 
 
Vellenes Fellesorganisasjon,VFO: 
Vellenes Fellesorganisasjon ble stiftet 23. mars i år 
som en ny organisasjon, men etterfølger etter Norges 
Velforbund som dessverre gikk konkurs 3. mars. Det 
er imidlertid nå to forskjellige organisasjoner som 
begge er "paraplyorganisasjoner" for velforeninger i 
Norge! 
Bakgrunnen for dette er konkursen i Norges 
Velforbund:   
-NVF hadde ikke håndtert sin del av ordningen med 
Merverdiavgift-refusjon korrekt, og Lotteritilsynet 
krevet opprydding og tilbakebetaling av utbetalt, 
ikke fordelt, refusjon. Dette kunne ikke NVF, som 
dermed meldte seg konkurs 3. mars 2010. I forkant 
av dette var det også problemer innad i administra-
sjonen og mellom administrasjonen og styret i NVF.  

-En del velforeninger gikk så sammen og dannet 
Vellenes Fellesorganisasjon på et stiftelsesmøte 23. 
mars. Man innså at det trengs en nasjonal 
organisasjon som ivaretar vellenes interesse. 
Hensikten var å videreføre en del viktige funksjoner 
som tidligere ble utført av NVF. Man kan lese om 
deltagere, midlertidige vedtekter og interimsstyre på 
www.velfelles.org  VFO gikk inn for ikke å trekke 
inn i organisasjonens styre eller administrasjon noen 
som hadde vært direkte involvert i de tidligere 
problemene. 

-1. juli inngikk VFO en avtale med bostyret i Norges 
Velforbund om å kjøpe domener, nettportal og 
medlemslister fra Norges Velforbund. Derfor har 
VFO nettadressen www.velforbundet.no og 
postadressen post.vfo@velforbundet.no  

- I mellomtiden hadde fire av de tidligere ansatte i 
NVF startet en egen virksomhet, som siden også ble 
en organisasjon som verver medlemmer på linje med 
VFO. De deltok i budrunden om å overta domener, 
nettportal og medlemslister fra bostyret, men ga seg 
etter en stund. Opprinnelig kalte de seg Vellenes 
Serviceorganisasjon og senere tok de navnet 
"Velforbundet", men de har hele tiden hatt 
nettadresse www.dittvel.no Det er lett å blande 

sammen betegnelsene, men dette er altså en 
konkurrent til VFO. 

 
Forholdet mellom KUV og VFO: 
 Styret i KUV er enig i at det er meget uheldig med to 
paraplyorganisasjoner, men slik er det i dag. Som vi 
ga uttrykk for 29. juni i en e-post til vellene i Oslo 
støtter vi fullt ut VFO, og anser det som det beste 
nasjonale instrument for velbevegelsen i Norge. Det 
samme gjør lokale velforbund i Haugesund, 
Nesodden, Asker og Bærum som alle er representert i 
interimsstyret i VFO. I tillegg til de generelle 
aspekter om talerør for vellenes interesser kommer 
konkrete fordeler i form av forsikringsordninger og 
felles-søknad om Moms-refusjon for frivillige 
foreninger, (se nedenfor). Forsikringsordningen 
omfatter ansvarsforsikring for vellene, for eksempel i 
forbindelse med lekeplasser og ulykkesforsikring for 
deltagere i dugnadsarbeid. Les mer om dette på 
www.velforbundet.no og www.klp.no/vfo  
 
Er det behov både for KUV og VFO?  Ja så absolutt: 
KUV jobber med lokale Oslo-saker som 
reguleringsplaner, kommune(del) planer, Grøntplan 
og lignende, og formidler råd og informasjon mellom 
vellene og Oslo kommune. Se www.kuv.no  Dette er 
lokale saker som VFO ikke vil kunne behandle. VFO 
skal jobbe på den nasjonal arena og yte typiske felles-
funksjoner som nevnt ovenfor. Det er ingen konflikt 
mellom KUV og VFO, tvert i mot, de støtter 
hverandre. (At styre-leder i KUV også er sekretær i 
VFO borger for koordineringen) 
Innmeldinger kan gjøres via e-post adresser: 
-VFO:  post.vfo@velforbundet.no  
-KUV: post@kuv.no  
 
Søknad om MVA-refusjon for frivillige 
foreninger. 
 Det ble i sommer lansert en ny og utvidet ordning 
med refusjon av MVA for frivillige foreninger. 
Refusjonsordningen gjelder den frivillig delen av 
vellenes virksomhet, ikke den som er kommersiell. 
Medlemmer av VFO kan være med på en 
samlesøknad som nå settes opp, men vær snar, fristen 
for innsending fra VFO til Lotteritilsynet er alt 1. 
september og VFO må ha input fra vellene i god tid 
før det. Det vises til vedlagte orienteringsbrev og 
rapporteringssjema.   


