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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 11. desember 2020 
 

Sak  

2020/0702 Tårstad Båtforening – org.nr. 989 995 960 – klage over vedtak om å 
nekte registrering i Frivillighetsregisteret 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras, Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Tårstad Båtforening (klager) sendte 24. juli 2020 melding om registrering i 
Frivillighetsregisteret. 
 
Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 3. august 2020 å nekte registreringen.  
Vedtaket var begrunnet med at klager ikke ble ansett som en forening, fordi 
medlemskap i organisasjonen innebar betaling av eierandel. Klager ble derfor ikke 
ansett som selveiende. 
 
Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget den 19. august 2020. Klager anfører at 
de er en frivillig organisasjon som har medlemmer med maritime interesser med 
vekt på båt. Vedtektene har til hensikt å fremme et maritimt miljø. Beklageligvis 
har ordet «eierandel» i vedtektene § 3 blitt brukt om medlemmer som må betale et 
depositum før de kan benytte en båtplass. Hensikten med depositumet er kun å 
skaffe kapital til drift og nødvendig utskiftning av utstyr. Det er ikke overskudd i 
driften og alt er basert på dugnad og selvkost. Det vises for øvrig til klagen i sin 
helhet.  
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har 
oversendt klagen med innstilling 18. september 2020 til 
Frivillighetsregisternemnda for behandling. 
 
Klager sendte inn merknader 4. oktober 2020 til innstillingen. Klager viser til at 
styret på neste årsmøte, i februar 2021, vil legge fram forslag om at ordet 
«eierandel» fjernes i vedtektene og erstattes med ordet «depositum» som er mer 
dekkende for realiteten. Klager er av den oppfatning at Brønnøysundregisteret har 
vurdert dette for strengt og ikke tatt hensyn til de faktiske forhold. Det vises for 
øvrig til merknadene i sin helhet.  
 
Det rettslige grunnlaget 
Det rettslige grunnlaget er lov 29. september 2007 om register for frivillig 
virksomhet (frivillighetsregisterloven). 
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Av frivillighetsregisterloven § 4 første ledd, jf. § 3, fremgår det hvilke 
organisasjonsformer som kan bli registrert i Frivillighetsregisteret: 
 

«a) ikke-økonomisk (ideell) forening, 
b) alminnelig stiftelse som ikke foretar utdelinger, eller som utelukkende 
foretar utdelinger til frivillig virksomhet, 
c) næringsdrivende stiftelse som utelukkende foretar utdelinger til frivillig 
virksomhet, 
d) aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet.» 

 
Det følger av frivillighetsregisterloven § 15 første ledd at dersom registerføreren 
finner «at vilkårene for registrering av en enhet i frivillighetsregisteret ikke 
foreligger, eller de meldte opplysningene er så utydelige eller uklare at det ikke er 
mulig å fastslå hvordan de skal forstås, skal registrering nektes». 
 
Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av 
saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen 
fullt ut kan prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie 
skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og 
sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 
 
Frivillighetsregisternemndas vurdering 
Tårstad Båtforening sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å nekte 
registrering i Frivillighetsregisteret.   
 
Det er bare organisasjonsformene forening, stiftelse eller aksjeselskap som kan bli 
registrert i Frivillighetsregisteret. For å kunne bli registrert må derfor Tårstad 
Båtforening oppfylle kravene til organisasjonsformen forening. 
 
Hva som i juridisk forstand er en forening, er ikke lovfestet. I forarbeidene til 
frivillighetsregisterloven, NOU 2006: 15 s. 32, står det blant annet om foreninger: 
 

«Det er endelig et karaktertrekk ved foreninger at de ikke har eiere – 
foreningen er selveiende. Dette har foreningene til felles med stiftelsene, jf. 
pkt. 3.6.4.3. Dette innebærer at det i foreninger ikke er adgang til å tilbakeføre 
overskudd eller kapitalandel til noen – verken medlemmene eller andre. Dette 
gjelder både under den løpende drift (forbud mot utdeling av avkastning), ved 
utmelding og oppløsning. Dette er det sentrale kriterium for å skille mellom 
foreninger og selskaper. I selskaper, som har eiere, er det typisk en adgang til å 
tilbakeføre avkastning og overskudd til disse.» 

 
Det fremgår av klagers vedtekter § 3 at:  
 

«Fullt medlemskap er et medlem som har en båtplass og innebærer følgende: 
Eierandel i båthavna som innbefatter betaling av en årlig kontigent og en 
eierandel (depositum).» 

 
Klager har erkjent at begrepet «eierandel» er en uheldig formulering og klager har 
opplyst at de ved neste årsmøte vil fremsette forslag om å fjerne denne 
formuleringen i vedtektene. Selv om klager gjør gjeldene at medlemmene ikke har 
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en reell eierbeføyelse i båthavnen, er Frivillighetsregisternemnda enig med 
Frivillighetsregisteret i at begrepsbruken innebærer at foreningen ikke fremstår 
som selveiende. Etter Frivillighetsregisternemndas vurdering er begrepet egnet til 
å skape tvil om klager er selveiende.  
 
Klager oppfyller ikke vilkårene som registreringsenhet i frivillighetsregisterloven 
§ 4 første ledd, og Frivillighetsregisternemnda slutter seg til 
Frivillighetsregisterets vurdering av at registrering må nektes, jf. 
frivillighetsregisterloven § 15 første ledd. 
 
Konklusjon 
Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens 
opplysninger at Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes 
 
Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
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