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1. Program (per 16. mars, med forbehold om endringer) 

Fredag 20. april  
 
08:30 – 10:30 Innsjekking 
09:00 – 10:00 Introduksjon for de nye på landsmøtet 
10:00 – 11:00 Åpning og konstituering 
11:00 – 11:30 Leders tale 
11.30 – 11.45 Kort pause med servering 
11:45 – 13.00 Generaldebatt 
13.00 – 14:00 Lunsj 
14.00 – 16.30 Prinsipprogram  
16:30 – 16:45 Kort pause 
16:45 – 17:45 Uttalelser 
17:45 – 18.15 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 
18.15 – 18.45 Åpen diskusjon etter valgkomiteens innstilling 
19:00 – 20:00 Middag -på landsmøtehotellet 
20:00 – 21:30 Kråkesafari ved Mosvatnet, rett ved landsmøtehotellet 
 
Lørdag 21. april 
 
07:30 – 08:30  Frokost 
08:45 – 09:00 Åpning 
09:00 – 09:45  Årsmelding 2015, 2016 og 2017 og regnskap 2015, 2016 og 2017 
09:45 – 12:15  Arbeidsprogram 2016-2017  
12.15 – 13:15  Lunsj  
13:15 – 14.45  Vedtekter 
14.45 – 15.30  Uttalelser  
15.30 – 16.30  Pause med mat og besøk på Mostun 
16.30 – 17:15  Endelig vedtak prinsipprogram  
17.15 – 18.15  Innkomne forslag 
18.15 – 18.30  Æresmedlemmer 
20:00              Festmiddag 
 

Søndag 22. april 
08:00 – 08:45  Frokost 
08:45 – 09:00  Åpning 
09:00 – 09:45  Endelig vedtak arbeidsprogram 
09:45 – 10:15  Uttalelser 
10:15 – 10:45  Pause  
10:45 – 11:00  Valg 
11:00 – 11:30  Avslutning 
12:00 – 13:00  Lunsj for de som drar 
12:00   Utflukt med lunsj for de som vil: 

- Store Marøy 
- Busstur til Jærstrendene 
- Preikestolen 
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2. Hva skjer under de forskjellige sakene?  
Sak 1 Åpning 

Formell åpning av landsmøtet. 

 

Sak 2 Konstituering 

Her vedtar vi spillereglene for landsmøtet – hvem som kan ta ordet og hvor lange innleggene skal være, 

velger ordstyrer, referent og hvem som skal signere protokollen. Alle som er vanlige delegater har tale-, 

forslags- og stemmerett, og i tillegg kan observatører og gjester få talerett. Under konstitueringen skal vi 

også bestemme hvem som skal sitte i forskjellige redaksjonskomiteer (se under),  

Sak 3 Leders tale 
Hvert landsmøte holder Naturvernforbundets leder en tale til landsmøtet, om aktuelle miljøpolitiske saker 
og om Naturvernforbundet som organisasjon.   
 
Sak 3 Generaldebatt 
Etter leders tale åpner vi opp for en generell debatt. Der kan man diskutere elementer fra leders tale, 
innholdet i foreslåtte uttalelser og andre generelle ting man ønsker å diskutere knyttet til den 
miljøpolitiske situasjonen eller i vår egen organisasjon. 
 
Sak 4 Årsmeldinger for landsmøteperioden 
Naturvernforbundets årsmelding gir en oversikt over faglig, politisk og organisatorisk arbeid utført av 
sekretariatet og rapporterer på hvordan arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i 2015 er 
fulgt opp. Årsmeldingen er også den rapporten organisasjonen sender til Klima- og miljødepartementet 
for å vise at Naturvernforbundet oppfyller kravene for å få statstilskudd. Kontrollkomiteens rapport til 
landsmøtet legges også frem under sak 4.  
 
Sak 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 
Regnskapet viser hva Naturvernforbundet har brukt pengene på de siste årene, og hvor vi har fått 
pengene fra.  Sammen med regnskapet er også den formelle årsberetningen. Begge dokumentene er 
revisorgodkjente. Årsberetningen er et annet dokument enn årsmeldingen, og beskriver rent formelle 
spørsmål som hvor mange som har vært ansatt i bedriften, hvordan de økonomiske utsiktene er, og så 
videre. I motsetning til årsmeldingen sier årsberetningen ikke noe om det politiske arbeidet som har 
skjedd i organisasjonen.  
 
Sak 6 Uttalelser 
På hvert landsmøte vedtar vi en del uttalelser, som fastslår hva vi mener om en rekke dagsaktuelle og 
konkrete politiske saker. Dette er stedet for å stille konkrete krav til noen, for eksempel til de kommende 
regjeringsforhandlingene etter valget. Uttalelsene kan ofte være mer konkrete og fokusert mot 
enkeltsaker enn det prinsipprogrammet er. Fristen for å fremme uttalelser foreslås å være under 
generaldebatten fredag (dette vedtas på landsmøtet). Jo tidligere uttalelsene blir sendt inn, dess bedre. 
Det er allerede fremmet tre forslag til uttalelser. På landsmøtet blir det nedsatt en komite som skal jobbe 
med teksten i de foreslåtte uttalelsene. 
 
Sak 7 Naturvernforbundets prinsipprogram 
Prinsipprogrammet er det dokumentet som slår fast de grunnleggende prinsippene som 
Naturvernforbundet bygger arbeidet sitt på. Dette er dokumentet og debatten for de litt lange linjene, og 
ikke i like stor grad for de helt dagsaktuelle sakene (se uttalelser). Landsstyret har i denne perioden satt 
ned en gruppe som har gjennomgått prinsipprogrammet og jobbet fram et nytt helhetlig forslag til 
prinsipprogram. Endringsforslag til prinsipprogram skal etter vedtektene sendes inn senest fem uker før 
landsmøtet starter, i år var denne fristen 16. mars. I denne utsendingen finner dere endringsforslag sendt 
inn innen fristen. Det vil være mulig å komme med endringsforslag til teksten i de forslagene som har 
kommet inn også under landsmøtet. Fristene for dette blir satt på landsmøtet.  
 
Sak 8 Naturvernforbundets arbeidsprogram 2018-2020 
Arbeidsprogrammet skal bestemme hva Naturvernforbundets sentralstyre og sekretariat skal jobbe med 
de neste to årene. Dette er med andre ord ikke dokumentet for hva vi skal mene, men for hva vi skal 
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gjøre. For eksempel: Her skal vi ta debatten om sekretariatet skal jobbe med høyhastighetstog eller 
veibygging, men ikke om vi er for eller mot høyhastighetstog eller for eller imot en ny motorvei. Debatten 
om hva vi skal mene i de ulike sakene tas under uttalelser og prinsipprogram. Fristen for å komme med 
endringsforslag til arbeidsprogrammet er under debatten på landsmøtet. Det er imidlertid veldig bra hvis 
man sender inn sine endringsforslag allerede før landsmøtet. Forslagene som kommer inn til sekretariatet 
innen 4. april blir sendt ut i 3. sakspapirbunke. Send forslagene til 
arbeidsprogram@naturvernforbundet.no.  
 
Sak 9 Naturvernforbundets vedtekter 
Vedtektene er Naturvernforbundets lover, og inneholder formelle bestemmelser for hvordan 
organisasjonen skal drives. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Landsstyret har i 
løpet av perioden satt ned en gruppe som har revidert vedtektene og kommet fram til et helhetlig nytt 
forslag til vedtekter. Det er i hovedsak en revidering av vedtektenes struktur med få innholdsmessige 
endringer. Alle endringer er synliggjort i dokumentet som heter «Vedtektsforslag med kommentarer». 
Fristen for å sende inn forslag til endringer i vedtektene var 16, mars. Det er ikke mulig å komme med 
endringsforslag på de utsendte forslagene til vedtektsendringer. Med i denne sakspapirbunken er 
innsendte endringsforslag.   
 
Sak 10 Æresmedlemmer 
Landsmøtet i Naturvernforbundet kan utnevne æresmedlemmer. Det skjer etter en enstemmig innstilling 
fra landsstyret. Noen år foreslår landsstyret nye æresmedlemmer, og andre år foreslås det ikke. 
Landsstyret vil behandle forslag på sitt møte kvelden før landsmøtet starter.  
 
Sak 11 Innkomne forslag 
Dette gjelder bare hvis det er noen som vil ta opp saker som ikke er dekket inn av andre saker på 
landsmøtet. Alle endringsforslag til for eksempel arbeidsprogram, uttalelser og så videre skal behandles 
under de andre sakene. Landsstyret har sendt forslag til retningslinjer for valgkomiteer i 
Naturvernforbundet. Det er to sett med retningslinjer, én for valgkomiteen til Naturvernforbundet 
sentralt, den andre for valgkomiteer i fylkes- og lokallag. Forslag til retningslinjer er med i denne 
sakspapirbunken.  
 
Sak 12 Valg 
Landsmøtet skal velge nytt sentralstyre. I tillegg skal landsmøtet velge ny valgkomité, og innstilling til 
hvem som skal sitte der fremmes av landsstyret til landsmøtet. Landsmøtet skal også formelt sett velge 
det nye landsstyret, men har ikke mulighet til å velge andre enn de som fylkeslagene har valgt. 
Landsmøtet velger også revisor og kontrollkomite. 
 
Sak 13 Avslutning 
Helt til slutt, når alle vedtak er fattet, blir landsmøtet formelt avsluttet.  

Utflukter søndag etter landsmøtet 

Store Marøy 

Avreise fra Alstor klokken 12.00. Vi tar med lunsj til deltagere. Returen tilpasses slik at vi når avreise 

med regiontog fra Stavanger klokken 15.33 og Kystbussen 16.15. Flybuss går fra samme sted klokka 

15.35 og har avgang hver 15. minutt 

 

Jærstrendene 

Rund av landsmøtet med en flott tur i Jærlandskapet. På utflukten besøker vi frilufshuset Orre og 

friluftsfyret Kvassheim. Avreise med buss fra Alstor klokka 12.00.  Det deles ut lunjspakker i bussen. 

Preikestolen 

Preikestolen ligger 604 meter over Lysefjorden, og turen opp er blant Norges mest kjente fjellturer. 

Dette en fin mulighet til å avslutte landsmøtet med en flott og minneverdig guidet tur. Reisetid og selve 

turen vil ta ca 7 timer, så det passer godt for de som tar nattog eller en sen flygning hjem.  

For mer informasjon og påmelding, se www.naturvernforbundet.no/landsmote  

 

  

mailto:arbeidsprogram@naturvernforbundet.no
http://www.naturvernforbundet.no/landsmote
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4. Hvordan ta ordet? 

Alle delegatene vil få et delegatnummer, og et skilt i delegatmappa som deles ut på landsmøtet 

med det nummeret på. For å be om ordet, rekker du skiltet i været så ordstyrerne ser det – og så 

får du det når det er din tur. Det er tre måter å be om ordet på:  

• Ordinært innlegg, hvor taletiden vanligvis er maks 3 minutter 

• Replikk, vanligvis maks 1 minutt, og skal være en kommentar til siste taler. For å be om 
ordet til replikk må du holde et grønt ark opp sammen med delegatskiltet.  

• Til forretningsorden, skal bare gjelde forslag til hvordan debatten foregår. For å be om 
ordet til forretningsorden må du holde et rødt ark opp sammen med delegatskiltet.  
Forretningsorden, altså regler for taletid og slikt, blir vedtatt fredag på landsmøtet. 

 

3. Saksgang, saksbehandling  
På de aller fleste sakene er det mulig å 

fremme forslag underveis i debatten. Unntak 

er vedtektene, hvor vi bare skal ta stilling for 

eller mot de forslagene som har kommet, og 

prinsipprogrammet, hvor det bare er lov å 

fremme forslag til endringer i den delen av 

teksten som har endringsforslag som har 

kommet innen fristen som var 16. mars. 

Under debatten kommer møtelederne til å si 

tydelig fra om når fristen er for å fremme 

forslag, og når strek settes. Etter at strek er satt er det ikke lenger mulig til å be om ordet i debatten.  

Alle forslagene som blir fremmet oversendes en redaksjonskomité (i en del tilfeller avholdes det 
prøveavstemninger for å teste hvordan stemningen er i salen, sånn at redaksjonskomiteen får et 
bilde av hva delegatene mener om de ulike forslagene). Komiteen får så ansvar for å vurdere alle 
forslagene, og eventuelt lage nye forslag dersom det er flere som har kommet med omtrent like 
forslag. Jobben til redaksjonskomiteen er først og fremst å gjøre det enklest mulig for 
landsmøtedelegatene å ta stilling til hvert enkelt forslag, sånn av alle vet hva de stemmer for eller 
mot. 
 
Redaksjonskomiteen legger fram sin innstilling foran avstemningene, og når det stemmes så 
stemmes det som regel for eller mot det redaksjonskomiteen mener. Møtelederne skal til enhver tid 
forklare hva man stemmer for eller mot, men kommer til å referere til de numrene som forslagene 
har. Det kan iblant gå fort, og det er veldig lov å be om at avstemninger skal tas litt saktere. Det vil 
også bli holdt prøveavstemninger iblant sånn at alle skal vite hva som skjer til enhver tid. Delegatene 
stemmer ved å rekke delegatskiltet sitt i været. Dersom noen krever det tas det skriftlige 
avstemninger. Dette skjer som oftest bare ved kampvoteringer på personvalg. Vedtektene og 
prinsipprogrammet vedtas lørdag. Noen av uttalelsene kommer vi nok også til å prøve å få vedtatt før 
søndag, sånn at vi kan bruke dem mediemessig med en gang.  
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5. Organisasjonsoppbygging 
Her kommer en liten introduksjon i organisasjonsoppbyggingen i Naturvernforbundet for våre nye 
natur- og miljøvernere. 
 
Medlemmer 
Naturvernforbundet har nettopp rundet 24.500 medlemmer. Det er medlemmene og deres 
tillitsvalgte som er selve ryggraden i organisasjonen, og som utøver det lokale arbeidet. 
Medlemmene er organisert i lokallag som igjen er organisert i fylkeslag. 

Lokal- og fylkeslag 
Naturvernforbundet har fylkeslag i alle fylker og ca. 85 lokallag. Lokallagene omfatter ofte flere 
kommuner, og arbeider med natur- og miljøsaker i sine områder. Fylkeslagene jobber med miljøsaker 
på fylkesplan og bistår lokallagene. Her finner du informasjon om fylkes- og lokallag: 
www.naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/fylkeslag-og-lokallag/   
 
Landsmøter 
Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste besluttende organ, og avholdes annet hvert år. De siste 
ordinære landsmøtene var i november 2015 i Sarpsborg og i august 2013 i Trondheim. I februar 2017 
var det et ekstraordinært landsmøte i Oslo for å velge leder. 

Landsstyret 
Mellom landsmøtene er landsstyret vårt øverste organ. Landsstyret velges på landsmøtet og møtes 
fire ganger i året. Det er ansvarlig for at organisasjonens virksomhet drives i samsvar med vedtektene 
og landsmøtets vedtak. Landsstyret vedtar budsjett, vedtar politikk utenom landsmøtene og tar 
beslutninger i prinsipielt viktige saker. 
 
Sentralstyret 
Sentralstyret består av leder og nestleder av landsstyret, samt tre øvrige medlemmer og tre 
varamedlemmer. Det velges av landsmøtet. Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift og 
sekretariat, og skal organisere forbundets virksomhet.  Her finner du informasjon om lands- og 
sentralstyret: www.naturvernforbundet.no/kontakt_oss/landsstyret_og_sentralstyret/   
 
Sekretariatet 
Naturvernforbundet har et sekretariat på omtrent 30 personer. Hovedkontoret ligger i Oslo, men en 
ansatt har kontor i Kragerø. Regionsekretær for Trøndelag og Nord-Norge er også ansatt gjennom 
sekretariatet, men har kontor i Trondheim og Vesterålen/Tromsø. Sekretariatet har hovedansvaret 
for å gjennomføre arbeidsprogrammet, og i tillegg skal sekretariatet bistå lokal og fylkeslag når det 
trengs. Her finner du informasjon om sekretariatet: www.naturvernforbundet.no/sekretariatet/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/fylkes-_og_lokallag/
http://www.naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/fylkeslag-og-lokallag/
http://www.naturvernforbundet.no/kontakt_oss/landsstyret_og_sentralstyret/
http://www.naturvernforbundet.no/sekretariatet/
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6. Viktig praktisk informasjon 

Tidspunkt 
Landsmøtet finner sted 20. – 22. april i Stavanger. For å redusere utgiftene på overnatting håper vi at de 
som har mulighet til det ankommer fredag morgen. Laget må selv betale kostnader ved en ekstra natt. 
Møtet starter kl. 10, så det passer fint å ta nattoget, eller morgenflyet. Det blir innsjekking fra kl. 08.30. 
Møtet er ferdig søndag kl. 11.30. Alle deltagere oppfordres til å melde seg på én av tre hyggelige og 
lærerike utflukter søndag fra kl. 12.00. 

Sted 
Landsmøtet skal være på First hotel Alstor. Adressen er Tjensvollveien 31. Det er svømmebasseng på 
hotellet, så husk badetøy! Hotellet ligger rett over veien fra Mostun, der fylkeslaget i Rogaland holder til. 
Dette er også besøkssenter for Mostun Våtmarkssenter.    
 
Reise 
Landsmøtehotellet ligger ved Mosvatnet i Stavanger. Fra jernbanestasjonen går det flere busser til 
Tjensvollkrysset. Flybussen stopper også her. For busstider, se www.kolumbus.no/reiseplanlegger. Vi har 
en reiseutjamningspott, de som har reiseutgifter på mer enn 2000,- pr pers kan få refundert utgiftene 
over 2000,-. Frist for å søke reisestøtte er 15. juni 2018. Send en epost til ra@naturvernforbundet.no  

Kart fra Tjensvollkrysset til hotellet:  

 

Påmelding 
Påmeldingsfrist for landsmøtet var 20. mars. Deltakeravgiften varierer etter om man bor i enkelt- eller 
flersengsrom. Prisen for de som ikke ønsker overnatting, men servering, er 800,-. Dersom man ikke ønsker 
servering er det gratis å være på landsmøtet. Deltageravgiften dekker opphold og mat fra fredag morgen 
til og med lunsj søndag, inkludert festmiddag lørdag kveld.  
 
 

http://www.kolumbus.no/reiseplanlegger
mailto:ra@naturvernforbundet.no
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Utflukter:  
Naturvernforbundet i Rogaland inviterer til tre forskjellige utflukter søndag fra kl. 12. Valget står mellom 
båttur til Store Marøy, busstur til Jærstrendene eller fottur til Preikestolen. Det vil være en egenandel for 
å delta på utfluktene. Påmelding til utfluktene er mandag 9. april. For mer informasjon om utfluktene og 
påmelding til dem, se landsmøtesidene: www.naturvernforbundet.no/landsmote. Husk gode sko til 
utfluktene. 
 
Festmiddag:  
Lørdag kveld er det festmiddag på de Røde Sjøhus i Stavanger sentrum. Bygget er fra 1860 og kveldens 
retter er basert på lokale råvarer. Naturvernforbundet i Rogaland fyller 90 år og det vil også bli feiret. Det 
settes opp buss fra hotellet til festmiddagen. Husk å ta med fine klær. 

Sakspapirer:  
Sakspapirene som sendes ut må tas med på landsmøtet. Det vil ikke bli kopiert opp ekstra 
sakspapirbunker til landsmøtet. Alle papirene finnes også her: www.naturvernforbundet.no/landsmote  
(høyre meny). Sakspapirer som kommer under landsmøtet vil kopieres opp til delegatene, men vil også 
kontinuerlig legges ut på nettsidene. Det vil være internett og strømtilkobling tilgjengelig for alle 
delegatene, og vi oppfordrer derfor til å ta med egen bærbar PC / lesebrett for å spare miljø og 
kopiutgifter. 
 
Sosiale medier:  
Emneknaggen vi bruker på Twitter og Instagram er #naturvernlm.    

7. Har du spørsmål?  

Praktisk informasjon og sakspapirer finner du her: 
www.naturvernforbundet.no/landsmote 
Landsmøtekoordinator er Randi Alsos, ra@naturvernforbundet.no – 41 41 98 94 

 

http://www.naturvernforbundet.no/landsmote
http://www.naturvernforbundet.no/landsmote
http://www.naturvernforbundet.no/landsmote
mailto:ra@naturvernforbundet.no

