
 

 
Naturvernforbundet inviterer til fylkesledersamling 

helgen 20 – 21 januar 2018 
 

Naturvernforbundets lokaler i Mariboesgt 8 i Oslo. 
 

Lørdag 

20.januar 

 

10.00 Velkommen 

Viktige miljøsaker og Naturvernforbundet i fremtiden 

Nytt storting – og kanskje litt ny regjering? Saker Naturvernforbundet jobber med. 

Organisasjonen vokser, hva er sekretariatets rolle og hva kan vi hjelpe fylkeslagene 

med? Hva skjer i 2018, i organisasjonen og ellers? 

 v/leder Silje Lundberg og generalsekretær Maren Esmark 

 

Spørsmål og diskusjon 

 

11.30 

 

 

 

 

 

Dette har vi fått til! Gode eksempler fra fylkeslagenes arbeid 

Skurvedalen og litt sladder fra Stortingets innside, v/ Hallgeir Langeland, Rogaland 

Kystlotteriet – v/Håkon Borch, Østfold 

 

Diskusjon og erfaringsutveksling 

12.30 Lunsj 

 

13.00 Lokallag  

Naturvernforbundets nye lokallag siste 5 år, hva bidro til oppstart? Hvordan holde 

på engasjementet og rekruttere nye aktive?  

 

Gruppearbeid og oppsummering og diskusjon i plenum 

 

14.30 Det skal være enkelt å drive et fylkeslag 

Praktisk organisasjonsarbeid. Råd og hjelp til hvordan få flyt i organiseringen av laget 

og frigjøre tid til det du er mest engasjert i. Råd rundt de formelle krav til årsmøte, 

valg, valgkomite, og hvordan organisere praktisk. Hva slags info kan fylkeslagene få 

fra medlemsavdelingen? 

v/Randi Alsos og Janne Gillgren 

 

15.00 Kaffepause med kake og frukt 

 

16.30 Faglige og politiske oppdateringer 

Fylkeslagene er engasjert i en rekke forskjellige saker. Det blir kort orientering om en 

rekke politiske og faglige saker, blant annet: Oppdrett, rovdyr, vassdragvern, 

vindkraftsaker, bymiljø/areal og transport, plastpolitikk og marin forsøpling, skog, 

nasjonalparker, fremmede arter, bymarker, jernbane, Karbonavgift til Fordeling, og 

gruvearbeid. 

 

 

17.30 

Når det går i stå. Hvordan løse opp uenigheter og forebygge konflikter? 

Sinte grunneiere, konfliktsaker i lokallaget eller hva når styremedlemmer er uenige? 

Vet du når du er inhabil? Råd og veiledning fra Randi Alsos, organisasjonsrådgiver og 

Maren Esmark, generalsekretær 

 

18.30 Felles middag på Mela kafe for de som ønsker det  



 

 

Søndag 

21.januar 

 

09.30 Naturvernforbundet i sosiale medier  

Hvordan skape engasjement og nå mange mennesker? Kurs i kommunikasjon på 

Facebook, Twitter etc. Hvem eier fylkeslagets facebookside? 

Litt praktisk hjelp til hvordan skrive for og bruke Facebook, Twitter og Instagram.  

v/Martin Ødegård, kampanjeleder og Anders Skrede, leder av organisasjons- og 

kommunikasjonsavdelingen. 

 

10.30 Regnskap og økonomi for fylkeslag og rollen som arbeidsgiver 

Bankkonto, registering i Brønnøysund, kvitteringer, reiseregninger, 

reisegodtgjørelse, utbetaling av honorar til styremedlemmer, arbeidskontrakt for 

ansatte i fylkeslaget, stillingsinstruks, oppfølging av arbeidstagere, 

momskompensasjon m.m v/Ove Vigdal 

 

11.30 – 

13.30 

Parallelle 

seanser 

med 

lunsj som 

står 

fremme. 

Fra 11.30 til 13.30 på søndag blir det åpen tid med muligheter for å melde seg på 

følgende 3 aktiviteter: 

 

Medietrening (kl 11.30 og 12.30, varer ca 45 minutter) 

De som ønsker kan delta på et kort medietreningskurs der vi øver på intervju både 

fra radio og TV og får noen tips om hvordan håndtere media.  

 

Opplæring i epost og lagringssted (Kl 11.30 og 12.30, varer ca 45 minutter) 

Vi viser hvordan bruke Naturvernforbundets epost og lagring. Om det er ønske kan 

vi også tilby et raskt kurs i nettpublisering. 

 

Tid til å diskutere enkeltsaker med en ansatt i sekretariatet (11.30 – 12.30) 

Gi beskjed på forhånd hva slags type sak du ønsker å diskutere, så sørger vi for at 

noen fra sekretariatet eller andre fylkesansatte er tilgjengelig for å diskutere. 

 

13.30 – 

14.00 

Avslutning og oppsummering 

 

 

Naturvernforbundet dekker alle kostnader til reise, overnatting og mat gjennom helgen for fylkesleder og inntil én 

personer i tillegg fra fylkesstyret. Det er også mulig å stille med inntil to personer ekstra fra fylkesstyret, men dere 

må da dekke alle kostnader for disse.  

Turistforeningen har sitt jubileumsarrangement i Oslo Spektrum fredag kveld, og om noen ønsker å delta her kan 

billetter kjøpes her: https://www.dnt.no/aktiviteter/87240/843668/  

 

https://www.dnt.no/aktiviteter/87240/843668/

