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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 2. desember 2022

Sak 
2022/1416 Jan Birger Mikalsen – klage over vedtak om å registrere melding om 

endring og registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret

Til stede: Leder Martin Hennig, Shabneet K. Bains, Elisabet Ekberg, Bernard 
Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen

Sakens bakgrunn
Campingfolket meldte 27. juni 2022 endring og registrering av vedtekter i 
Frivillighetsregisteret. Vedlagt meldingen fulgte protokoll fra årsmøte datert 27. 
mai 2022 og nye vedtekter. 

Jan Birger Mikalsen (klager) sendte 6. juli 2022 en protest mot Campingfolkets 
melding om endring og registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret. Klager 
viser til at i henhold til vedtektene godkjent på ekstraordinært årsmøte den 19. 
september 2015 § 10-2 kreves det 2/3 flertall for endringer i vedtektene. På 
Campingfolkets årsmøte den 27. mai 2022, ble det stemt over endringer i 
vedtektene og ifølge klager ble resultatet 23-21 i henhold til protokoll. På 
bakgrunn av dette hevder klager at de nye vedtektene er ugyldige. Klager viser 
også til at det ikke står hvilken dato vedtektsendringene skal gjelde fra, og at 
vedtektene som ble vedtatt den 19. september 2015 derfor må gjelde frem til nytt 
årsmøte er avholdt. 

Campingfolket besvarte protesten 8. juli 2022 og anfører at det ble foretatt en 
avstemning for hvert forslag til endringer i vedtektene og viser til at noen ble 
trukket tilbake, mens andre ble stemt over med et simpelt flertall. Forslagene ble 
videreført til en samlet avstemning, der resultatet ble 28 stemmer for, 13 mot og 3 
blanke. Dermed var det 2/3 flertall av et samlet årsmøte på 44 medlemmer for de 
nye vedtektene. 

Klager sendte 21. juli 2022 ytterligere kommentarer i saken. Klager opprettholder 
sin påstand om at resultatet ved avstemningen av de nye vedtektene var 23-21, og 
viser til at styret i et kort møte likevel bestemte at saken skulle gå videre. Til 
Campingfolkets påstand om at resultatet ved avstemningen ble 28 stemmer for, 13 
mot og 3 blanke, hevder klager at det stemmetallet knyttet seg til paragrafen 
vedrørende styremedlemmenes godtgjørelse. Klager viser også til at «i referat fra 
møte trakk styret sitt forslag på punkt 13 og 14, men i paragraf 12 står 13.1, 13.2 
osv. i paragraf 13 står det 14.1, 14.2 osv.» Ifølge klager er dette et forsøk på å 
kuppe årsmøtet. 
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Frivillighetsregisteret fattet vedtak 8. august 2022 om å registrere melding om 
endring og registrering av vedtektene til Campingfolket, med den begrunnelse at 
vedtektene oppfyller minstekravene i frivillighetsregisterloven § 6 andre ledd 
andre punktum. Frivillighetsregisteret bemerker at spørsmålet om vedtektenes 
gyldighet som følge av at de ikke er vedtatt med tilstrekkelig flertall, er 
bakenforliggende faktiske omstendigheter som ikke er gjenstand for kontroll hos 
Frivillighetsregisteret ved melding om registrering av vedtekter i registeret. 

Klager påklaget vedtaket 21. august 2022. Det ble vist til at 1/3 av medlemmene 
har krevd ekstraordinært årsmøte. Klager anfører at vedtektene ikke kan 
registreres i Frivillighetsregisteret, ettersom de er ugyldige. Det vises igjen til at 
resultatet ved avstemningen av endringer i vedtektene på årsmøte den 27. mai 
2022 i henhold til protokoll var 23-21, og at dette ikke er tilstrekkelig flertall. 
Klager viser også til at «[i] tillegg er også kapittel 12. 13.1, 13.2. osv. og 13 er 
14.1, 14.2. osv. og disse ble trukket av styret». 

Campingfolket sendte 28. august 2022 svar på klagers anførsler i klagen. 
Campingfolket opprettholder sine anførsler og viser til at vedtektsendringene ble 
utført med 2/3 flertall på korrekt måte. Videre vises det til at kravet om 
ekstraordinær generalforsamling ikke er underskrevet på selve dokumentet, og at 
det kun er levert en liste over navn/signaturer. 

Frivillighetsregisternemnda viser for øvrig til partenes anførsler i sin helhet. 

Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen med innstilling 11. oktober 2022 til Frivillighetsregisternemnda 
for behandling. Frivillighetsregisteret bemerker at i klagesaker kan det gjøres 
grundigere undersøkelser og vurderinger enn i ordinær saksbehandling, men at det 
likevel er avgrenset til en formalkontroll av foreliggende dokumenter. Hvis 
bevisføring ut over dette er påkrevd, må saken føres for domstolene. 

Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig 
virksomhet (frivillighetsregisterloven). 

Det følger av frivillighetsregisterloven § 13 at «[r]registerføreren skal prøve om 
innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov 
og forskrifter gitt i medhold av loven. Opplysningene skal innføres i registeret 
straks de er funnet i orden». 

Etter frivillighetsregisterloven § 6 andre ledd kan vedtekter til en forening 
registreres i Frivillighetsregisteret. Vedtektene skal i så fall minst inneholde 
opplysninger om enhetens navn, formål, årsmøte, styre og valg til styre, 
vedtektsendringer og opphør. 

Det fremgår av forskrift 15. oktober 2008 nr. 1214 til lov om register for frivillig 
virksomhet (forskriften) § 6 om «Klageadgang», at registerførers vedtak kan 
påklages til en særskilt klagenemnd oppnevnt av departementet. Med unntak av de 
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særbestemmelser som følger av frivillighetsregisterloven og forskriften her, skal 
klagebehandlingen følge forvaltningslovens regler.

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
Jan Birger Mikalsen sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 8. august 
2022 om å registrere melding om endring og registrering av vedtektene til 
Campingfolket i Frivillighetsregisteret. 

Klager har anført at vedtektsendringene ikke ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, 
og at de derfor må anses ugyldige. 

Frivillighetsregisternemnda bemerker at klagebehandlingen, jf. forskriften § 6, 
skal følge forvaltningslovens regler, med unntak av de særbestemmelser som 
følger av frivillighetsregisterloven og forskriften. Det fremgår av 
forvaltningsloven § 34 at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder 
ta hensyn til nye opplysninger, men omfanget av den foreliggende 
klagebehandlingen vil begrenses av blant annet frivillighetsregisterloven § 13, jf. 
§ 6 andre ledd andre setning. 

Det følger av Frivillighetsregisterloven § 6 andre ledd andre setning at «[e]n 
forenings vedtekter kan registreres i frivillighetsregisteret. I tilfelle skal 
vedtektene minst inneholde opplysninger om enhetens navn, formål, årsmøte, 
styre og valg til styre, vedtektsendringer og opphør.» Det er 
Frivillighetsregisternemndas syn at de innmeldte vedtektene innmeldt til 
Frivillighetsregisteret 27. juni 2022, oppfyller denne bestemmelsens krav til 
opplysninger om enhetens navn, formål, årsmøte, styre og valg til styre, 
vedtektsendringer og opphør. 

Videre understreker Frivillighetsregisternemnda at «[r]registerføreren skal prøve 
om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne 
lov og forskrifter gitt i medhold av loven. Opplysningene skal innføres i registeret 
straks de er funnet i orden», jf. frivillighetsregisterloven § 13. Nemnda bemerker i 
denne forbindelse at verken Frivillighetsregisterloven eller forskriften oppstiller 
krav til at endringer i vedtekter må vedtas med et bestemt flertall. Siden det følger 
av frivillighetsregisterloven § 13, andre setning, at opplysningene «skal innføres i 
registeret straks de er funnet i orden», har ikke Frivillighetsregisteret, og heller 
ikke Frivillighetsregisternemnda, hjemmel til å nekte registrering av melding om 
endring og registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret på det grunnlag at 
vedtektene eventuelt er vedtatt uten tilstrekkelig flertall, og at de derfor angivelig 
er ugyldige. 

  
På bakgrunn av dette har Frivillighetsregisternemnda kommet til at 
Campingfolkets melding om endring og registrering av vedtekter rettmessig ble 
registrert i Frivillighetsregisteret. 
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Klagen kan med dette ikke føre frem. 

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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