
 

Naturvernforbundets lederseminar for tillitsvalgte  

helgen 26. – 27. januar 2018 

Naturvernforbundets lokaler i Mariboesgt 8 i Oslo 

 

Lørdag 26. januar   

10.00 Velkommen 

Dette er de viktigste sakene Naturvernforbundet jobber med. Hva skjer i 

2019, i organisasjonen og ellers?  

v/ leder Silje Ask Lundberg 

 

Spørsmål og diskusjon 

 

10.30 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 

og gruvearbeid. 

v/ generalsekretær Maren Esmark 

 

12.00 Dette gjør vi hos oss!  

Gode eksempler fra ulike fylkes- og lokallag. Hvilke saker jobber dere med, og 

hvordan organiserer dere arbeidet? 

 

Diskusjon og erfaringsutveksling  

 

13.15 Lunsj 

 

14.00 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 og Maren Esmark 

 

Parallelt med:  

 

Regnskap og økonomi for lokallag – praktisk regnskapsarbeid  

Gjennomgang av grunnleggende regnskapsprinsipper og hvordan fører et 

enkelt regnskap for lokallaget. Vi ser på ulike regnskapsoppsett og maler, og 

går gjennom eventuelle utfordringer ved regnskapsførsel. v/ Randi Alsos 

 

15.00 Plast og marin forsøpling  

Hvordan jobbe lokalt med plast og marin forsøpling  

 

17.00 Pause 

 



 

17.20 Vedtekter for fylkes- og lokallag 

Er det nødvendig å ha egne vedtekter for laget? Vi ser på vedtektene til 

Naturvernforbundet sentralt, samt ulike fylkes- og lokallags vedtekter.  

v/ Pernille Hansen 

 

18.00 Naturvernforbundets historie på 15 minutter 

Gjennom vår snart 105 år gamle historie har Naturvernforbundet kjempet 

mange kamper. Hva har gått bra, og hva var kanskje ikke de lureste ideene?  

Her får dere en kort oppsummering av Naturvernforbundets historie. 

v/ Tor Bjarne Christensen  

 

18.30 Felles middag på Mela kafe 

 

Søndag 27. 

januar 

 

09.00 Naturvernforbundet i sosiale medier  

Hvordan skape engasjement og nå mange mennesker? Kurs i kommunikasjon 

på Facebook, Twitter etc. Hvem eier fylkeslagets facebookside? 

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

v/Martin Ødegård, kampanjeleder og Kenneth Eriksen, digital rådgiver.  

 

10.30 Hvordan kan frivillige organisasjoner vinne sin sak?  

Innledninger og diskusjon  

 

Temaer som blir tatt opp: 

- Hvordan nå fram til kommunepolitikere?  

- Lobbyvirksomhet i frivillige organisasjoner 

- Hvordan jobber miljøorganisasjonene strategisk for å vinne saken?  

  

 

12.30 Organisasjonshåndbok  

Hva vil det egentlig si å være et lokallag i Naturvernforbundet? Hva må man 

huske på for å arrangere årsmøte, og hvordan setter man egentlig opp et 

budsjett? Vi vil samle alle de gode tipsene i en organisasjonshåndbok, og 

legger fram et utkast på samlingen.  

v/ Sahar Azari 

 

13.30 Lunsj og vel hjem 

 

 


