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 Oslo, 11. januar 2017 

 

Kjære landsmøtedelegater, fylkeslag, lokallag, landsstyre og sentralstyre 
 
Her kommer sakspapirene til det ekstraordinære landsmøtet på Håndverkeren kurs- og konferansesenter 
i Oslo 18. februar. I denne utsendelsen finner dere:  

 Landsstyrets forslag til forretningsorden. 
 Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder.  

 
Programmet for det ekstraordinære landsmøtet er som følger:  
 

15:00-17:00 Åpning og konstituering     

 

Valgkomiteen presenterer sine kandidater  
Spørsmål og generell debatt.    

17:00-17:30 Pause 

17.30-18:30 Valg 

19.00 Middag 

 
I forretningsordenen for landsmøtet foreslås det at fristen for å fremme andre forslag til kandidater til 
valg settes til etter valgkomiteens presentasjon, før den påfølgende debatten.  
 
Dersom det er alternative kandidater til enten leder- eller nestledervervet oppfordres det imidlertid til at 
disse gjøres kjent i forkant av møtet, slik at organisasjonen får mulighet til å gjøre seg kjent med de ulike 
kandidatene. En presentasjon av kandidater kan sendes til landsmøtekoordinator Randi Alsos på 
ra@naturvernforbundet.no, som vil publisere presentasjonene på 
www.naturvernforbundet.no/landsmote.  
 
Valgkomiteen består av Ottar Michelsen, Anne Greve, Ingvild Melvær Hanssen, Øystein Solevåg og Eirik 
Gran. Komiteen kan kontaktes på e-post: valgkomite@naturvernforbundet.no. På det ekstraordinære 
landsmøtet vil de legge fram sin innstilling til leder og nestleder, samt orientere om arbeidet de har gjort i 
forkant av møtet.  
 
I tillegg til landsmøtet er det mulig å få med seg to spennende miljøarrangementer samme helg. Broen til 
framtiden arrangeres for fjerde gang fredag 17. februar, og før selve landsmøtet lørdag arrangerer vi 
samlingen «Hvordan redde verden der du bor?». Begge arrangementene er gratis. Les med på 
www.broentilframtiden.com og www.naturvernforbundet.no/samling.  
 
Husk også å melde dere på landsmøtet på www.deltager.no/landsmote2017.  
 
Vårt mål er at landsmøtet blir et spennende politisk verksted og hyggelig sosial møteplass. Det er opp til 
alle oss som skal dit å få det til. Velkommen til landsmøte! 

 
Med vennlig hilsen 
Maren Esmark 
generalsekretær 
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