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Formelle regler og praktisk informasjon 
 
Dette dokumentet inneholder: 

1. De formelle reglene i forbindelse med ekstraordinært landsmøte. 
2. Oversikt over fylkeslagenes og NUs mandatfordeling 
3. Lokallagenes representasjonsrett  
4. Saker til behandling  
5. Tidsplan fram til landsmøtet 
6. Praktisk informasjon om landsmøtet 

 
 
1. De formelle reglene i forbindelse med ekstraordinært landsmøte 
Fra Naturvernforbundets vedtekter 
 

§ 5 Ekstraordinært landsmøte 
5.1. 

Ekstraordinært landsmøte innkalles av sentralstyret. Ekstraordinært landsmøte skal også 
innkalles dersom det blir krevd av fylkeslag som representerer minst en tredel av 
medlemmene eller av landsstyret med minst to tredelers flertall. 
5.2. 

Dersom leder og nestleder, eller mer enn halvparten av sentralstyrets medlemmer med 
varamedlemmer, trekker seg i landsmøteperioden, skal det innkalles til ekstraordinært 
landsmøte. 
5.3. 

Det ekstraordinære landsmøtet behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. 
 
På sentralstyremøtet 31. august innstilte sentralstyret på at det skulle innkalles til 
ekstraordinært landsmøtet for å velge ny leder. Med stort flertall ga landsstyret sin 
tilslutning til dette vedtaket den 24. september. 
 
Vedtektenes §4.3 om ordinært landsmøte bestemmer mandatfordelingen til det 
ekstraordinære landsmøtet:  
 

§ 4 Landsmøtet 
4.3. 
a) Landsmøtet består av landsstyret, utsendinger fra lokal- og fylkeslagene, Natur og 
Ungdom og Miljøagentene. En representant fra Regnskogfondet har møte-, tale- og 
forslagsrett. 
 
b) Antall utsendinger fastsettes på følgende måte:  
- alle aktive lokallag har hver sin representant i fylkesdelegasjonen, valgt av eget årsmøte. 
- fylkesårsmøtene velger i tillegg delegater i henhold til fylkeslagenes medlemstall 1. januar i 
landsmøteåret:  

0 - 1000 medl: 2 repr  

1001 - 2000 medl:  3 repr  

2001 - 3000 medl:  4 repr  
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3001 - 5000 medl:  5 repr  

5001 - 8000 medl:  6 repr  

8001 - 12000 medl:  7 repr  

12001 medl. og oppover:  8 repr  

c) Natur og Ungdoms landsmøte velger delegater etter medlemstall 1. januar i landsmøteåret 
etter følgende nøkkel:  

0 - 1000 medl: 4 repr  

1001 - 2000 medl:  6 repr  

2001 - 3000 medl:  8 repr  

3001 - 5000 medl:  10 repr  

5001 - 8000 medl:  12 repr  

8001 - 12000 medl:  14 repr  

12001 medl. og oppover:  16 repr  
d) Miljøagentene oppnevner to delegater.  
e) Valgkomiteens innstilte til neste periodes landsstyre og sentralstyre har møte- og talerett.  
f) Valgkomiteen møter med tale og forslagsrett i spørsmål som har med valgene å gjøre. 
g) De innstilte til neste periodes valgkomité har møterett. 
h) Kontrollkomiteen møter med talerett og forslagsrett om det som angår komiteens mandat 
 

 
2. Oversikt over fylkeslagenes og NUs mandatfordeling basert på 
medlemstallene pr 1.1.2016 
 
Fylke/organisasjon 
 

Antall  
medlemmer 

Antall  
delegater 

Naturvernforbundet i Østfold 874 2 
Naturvernforbundet i Oslo/Akershus 7 602 6 
Naturvernforbundet i Hedmark 581 2 
Naturvernforbundet i Oppland 911 2 
Naturvernforbundet i Buskerud 1 033 3 
Naturvernforbundet i Vestfold 984 2 
Naturvernforbundet i Telemark 640 2 
Naturvernforbundet i Aust-Agder 365 2 
Naturvernforbundet i Vest-Agder 691 2 
Naturvernforbundet i Rogaland 1 328 3 
Naturvernforbundet i Hordaland 2 279 4 
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane 530 2 
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 785 2 
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 1 417 3 
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 533 2 
Naturvernforbundet i Nordland 724 2 
Naturvernforbundet i Troms 582 2 
Naturvernforbundet i Finnmark 387 2 
Natur og Ungdom 7 666 12 
Miljøagentene  2 
Regnskogfondet  1 med møte- tale- og 

forslagsrett 
 
I følge vedtektene er det medlemstallet per 1.1 i landsmøteåret som avgjør 
mandatfordelingen. Denne oversikten er derfor kun rådgivende, og en komplett 
mandatfordeling sendes fylkeslagene like over nyttår 2017. For de fleste lag er det lite 
sannsynlig at delegatantallet vil endre seg fra 2016 til 2017. 
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3. Lokallagenes representasjonsrett  
Lokallagenes representasjonsrett 
Hvert lokallag kan stille med én representant ved Naturvernforbundets landsmøte, gjennom 
fylkeslagets delegasjon (paragraf 4.3 over).  
 
Vedtektene sier følgende: 
 

§12.6.: Som aktive lokallag regnes lokallag som har avholdt årsmøte og valgt et styre siste to 
år. 
§13.8.: Umiddelbart etter avholdt årsmøte, skal fylkeslaget få tilsendt årsmelding og regnskap 
og bli meddelt valg av delegater til fylkeslagets årsmøte. Så snart det foreligger, skal godkjent 
referat fra årsmøtet sendes fylkeslaget. Naturvernforbundet sentralt skal også få tilsendt 
årsmelding, regnskap og referat så snart disse foreligger. 
 

Vedtektene innebærer at Naturvernforbundet må motta de nevnte dokumentene for å 
kunne ha kontroll med at laget er aktivt og har rett til å stille med representant på 
landsmøtet. Det er lagenes årsmøter som velger delegater til landsmøtet. Det oppfordres til 
at lokallagene avholder sine årsmøter for 2017 senest innen 10. februar for å velge sine 
delegater. Dersom dette blir praktisk vanskelig åpnes det for at lokallagene kan sende 
samme delegat som ble valgt til landsmøtet i Sarpsborg i 2015. Vi ber da om en bekreftelse 
fra lokallagets styre om at delegaten representerer lokallaget på nytt.  
 
4. Saker til behandling: 
Ekstraordinært landsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Landsstyret 
vedtok på LAS 03-16 at saken som skal behandles på dette landsmøtet er valg av leder.  
 
Valgkomiteen ble valgt på landsmøtet i Sarpsborg i november 2015 og består av Ottar 
Michelsen, Anne Greve, Øystein Solevåg, Ingvild Melvær Hanssen og Eirik Gran. 
 
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å innstille på kandidat til leder og eventuelt ny 
nestleder. Forslag og innspill til komiteen kan sende til valgkomite@naturvernforbundet.no. 
 
5. Tidsplan fram til landsmøtet  
Følgende frister gjelder fram mot det ekstraordinære landsmøtet:  

 

26.-27. november 
2016 

Landsstyremøte 
- Valgkomiteen intervjuer landsstyret 

 
 6. desember 2016 Frist for å sende innspill til valgkomiteen 

 
16. desember 2016 Første frist for lokallagene til å si om de stiller med delegat 

på landsmøtet. 
 

17. januar 2017 Innstilling fra valgkomiteen sendes ut til organisasjonen 
 

10. februar 2017 Siste frist for å melde inn navn på delegater til landsmøte 
fra lagene.  
 

17. februar 2017 Konferanse «Broen til framtiden» i Oslo 
 

18. februar 2017 Landsmøte og samlingen «Hvordan redde verden der du 
bor?» 
 

 

mailto:valgkomite@naturvernforbundet.no
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6. Praktisk informasjon om ekstraordinært landsmøte  
 
Tidspunkt 
Det ekstraordinære landsmøtet finner sted lørdag 18. februar i Oslo. Dagen før arrangeres 
konferansen Broen til framtiden, og om morgenen lørdag arrangeres samlingen «Hvordan 
redde verden der du bor?». Samlingen starter kl. 10 og selve landsmøtet starter kl. 15. 
Landsmøtet er ferdig 18.30, med påfølgende middag. Søndag blir det utflukt i Oslomarka for 
dem som ønsker det.  
 
Sted 
Landsmøtet er på Håndverkeren konferansesenter i Oslo sentrum. Adressen er Rosenkrantz 
gate 7. Vi har reservert et antall rom på Haraldsheim Vandrerhjem, en trikketur utenfor 
sentrum. Les mer om vandrerhjemmet på www.haraldsheim.no. I tillegg til vandrerhjemmet 
fins det mange hoteller i nærheten av Håndverkeren. De som ikke ønsker å benytte seg av 
Haraldsheim Vandrerhjem bestiller eventuell alternativ overnatting selv. Ta kontakt så får 
dere en liste over aktuelle hoteller. 
 
Reise 
Både Broen til framtiden og landsmøtet er i Oslo sentrum. De som kan reise med buss eller 
tog oppfordres til dette. Vær tidlig ute med reisebestilling slik at dere får minipris. Og husk 
at medlemmer av Naturvernforbundet får 20 % rabatt på NSB kundekort. 
 
Vi oppfordrer de lagene som har mulighet til å dekke reisen til sine delegater. Dersom man 
ikke har mulighet til dette kan Naturvernforbundet sentralt dekke hele eller deler av reisen. 
Frist for å søke reisestøtte er 30. mars 2017. 
 
Påmelding 
Påmelding skjer på www.deltager.no/landsmote2017. Deltageravgiften dekker overnatting 
på vandrerhjemmet, samt lunsj og festmiddag lørdag. Egne priser gjelder dersom man ikke 
har behov for overnatting.  
Prisene er som følger:  
 
1600,- pr pers for enkeltrom på vandrerhjem fredag-søndag 
1100,- pr pers i flersengsrom på vandrerhjem fredag-søndag 
1100,- pr pers for enkeltrom på vandrerhjem lørdag-søndag 
  750,- pr pers i flersengsrom på vandrerhjem lørdag-søndag 
  500,- pr pers for deltakeravgift uten overnatting 
Det er gratis å kun delta på møtene, uten overnatting eller festmiddag.  
 
Har du praktiske spørsmål så kontakt Randi Alsos på ra@naturvernforbundet.no eller 
41419894. 
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