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1) Vær faglig relevant, uavhengig og tverrpolitisk  
Inviter de dyktigste innlederne, et balansert/undrende program og inviter også de dere er uenig med. Still 
høye faglige krav til alt som kommer fra Naturvernforbundet. 

2) Velg de dyktigste til tillitsverv og ansettelser
La alltid faglig kompetanse og god personlighet alltid trumfe kjønn, alder og etnisitet. 

3) La de som vil jobbe med det samme, møtes jevnlig. 
Ha minst mulig organisatoriske skiller som lokallag, fylkeslag, studentlag, faggrupper og Natur og Ungdom. 
La sosiale arenaer som Naturlig onsdag, førjulsfest, årsmøtemiddag og strategihelg være et sted studenter og 
pensjonister opplever at faglige interesser forener. 

Ulik alder, kjønn, erfaring og etnisitet bidrar til mangfold, gjør at vi komplementerer hverandre. 

Naturvernforbundet er relevant og mangfoldig







Sunne, 
spiselige 
klimatiltak?

Miljøpolitisk 
speeddating.Bygg 

med vett

Hule eiker - 
Verdifulle hulrom

Motorveiparadokset





Høst 2016:
7. sep: Sunne, spiselige 
klimatiltak?
5. okt: Hva er bærekraftig 
næringsliv?
2. nov: Glemt biologien i all 
teknologien?
7. des: Naturlig tro?



https://www.youtube.com/c/naturvernforbundethordaland


1) Planlegging
Kontakt vår daglig nestleder Borgar hos hordaland@naturvernforbundet.no for prosjektbeskrivelse og tips 
til hvordan lokal finansiering kan søkes. Planlegg godt hvordan gjennomføring skal sikres gjennom 
frivillighet og finansiering som dekker kostnader ved å bruke ansatte.  

2) Finn sted og program  
Sjekk en koselig kafeer som har åpent på onsdag kveld med god internettforbindelse (kablet, ikke trådløst), 
prosektor og lerret.

a) Bli med på noen av temaene vi har planlagt. Enten ved overføring fra youtube eller direkte koblet inn i 
sendingen så dere kan bidra med foredrag  og debatt. Vi ønsker å dele kompetanse og erfaringer med 
andre. 

b) Lag eget program. Invitere til mat og idemylding. Skriv opp alle forslag til tema som er er egnet til å 
engasjere flere og samtidig mulig å følge opp i lokallag/ressursgrupper. Inviter de dyktigste 
innlederne (gjerne på Skype om de ikke kan ta toget) til et faglig balansert og tverrpolitisk program. 
Inviter også de dere er uenig med enten som innledere eller tilhørere.  Husk å alltid  å ha tid til sosial 
hygge etter foredragene. 

Naturlig onsdag flere steder i Norge

mailto:hordaland@naturvernforbundet.no


2) Formulere og invitere 
Bruk tekst fra Naturlig onsdag i Bergen eller lag en kort tekst som brukes til invitasjon gjennom nyhetsbrev 
(bestill e-postadresser fra sentralt og opprett en mail chimp konto. Legg inn alle som skriver seg inn på 
nyhetsbrevet), opprett hendelse på facebook og kalenderhendelse på naturvernforbundet.no Send privat 
melding til facebooksider og relevante folk med mange følgere og be dem dele hendelsen. 

Naturlig onsdag flere steder i Norge



3) Gjennomføre
Roller: møteleder, Naturvernforbundets representant som innleder/debatt, innledere, debattanter, Naturlig 
onsdag verter, teknisk ansvarlig for video/lyd/presentasjoner, fotograf, ansvarlig for formidling/debatt på 
sosiale medier og referent til oppsummeringsrapport til nettsidene. 

Påmelding med google docs eller facebook. Registrering ved ankomst for å betale 50.- med Vipps/Izettle, bli 
medlem eller få sjekket gratis inngang ved medlemskap.

Sende deltakerliste på en stiv plate. En ansvarlig for å følge med at alle får skrevet seg på. 

4) Etterarbeid og forbedringer
Legg nye på nyhetsbrevet inn i mail chimp. Registrere nye medlemmer på naturvernforbundet.no/medlem 
Invitere alle på nyhetsbrev til oppfølgingsaktivitet eks. som en Naturgledetur. Personlig invitasjon til nye 
aktive til introduksjonskurs minst en gang på høsten og en på våren eller andre relvante sosiale og faglige 
møteplasser. 

Hva gikk bra? Hva gikk dårlig? Hva kan vi gjøre annerledes neste gang?  

Naturlig onsdag flere steder i Norge

http://www.naturvernforbundet.no/medlem






5) Gjennomfør oppfølgingsaktivitet 
Mindre grupper som gjør noe sosial/drar på tur sammen til et relevant område eller interessant virksomhet. 
Planlegge og gjennomføre faste møter i planlegging av videre arbeid med saken i lokallag eler 
ressursgrupper. 

Naturlig onsdag flere steder i Norge



Oppgave 1: vi trenger bærekraftige transportløsninger, men politikerne jobbet hardt for å bygge flere 
motorveier. Hva skal navnet på Naturlig onsdag være? Hvem inviterer vi? Hva er en god 
oppfølgingsaktivitet/tiltak som gjør at flere blir aktiv?

Oppgave 2: vi ønsker å gjøre økologien og livet rundt Mostunvannet bedre kjent og etablere en 
naturmangfoldsgruppe. Hva kaller vi Naturlig onsdag? Hvem inviteres til å prate? Hva er en god 
oppfølgingsaktivitet/kobling til lokallagsarbeidet?

Hvordan gjør vi dette i praksis?







Den første onsdagen i 
måneden 19:00 på 

Litteraturhuset i Bergen.

Oljefri | Energismart | Naturglede | Den naturlige skolesekken | Naturlig onsdag | Prøvekjøre elsykkel




