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Lørdag 9.Mars: Vardebrenning for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

• Bli med og feire 10 års 
jubileum for Folkeaksjonen 
og at vi sammen har klart å 
holde oljeselskapene unna 
LOVESE 

• Lag eget arrangement, 
eller bli med på et 
arrangement der du bor. 

• For mer info: Se 
Naturvernforbundets 
nettsider eller ta kontakt 
med Helga Lerkelund på 
hl@naturvernforbundet.n
o



4.-7.April: AP sitt landsmøte

- Hjelp oss å få Arbeiderpartiet til å vedta varig vern av LOVESE! 

Hva kan du bidra med? 

1) Snakk med fylkeslagene som er uenige med oss og forsøk å få dem til å fatte nye vedtak på 
årsmøtene i mars. 

Fylkeslag som er uenige med oss: Hordaland (Vestland), Rogaland og Telemark

Fylkeslag som må gjøre nye vedtak: Finnmark, Troms, Agder, Vestfold, Østfold og Akershus

2) Spør om å få komme på AP sine fylkesårsmøter for å snakke om saken eller aksjoner utenfor 
årsmøtene deres

3) Skriv leserinnlegg i avisene rettet mot fylkeslagene

4) Bli med på vardebrenningen 9.mars

5) Bli med og arranger Folkefest for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på Youngstorget i Oslo 
lørdag 6.April og søndag 7.April. Vi trenger frivillige!

For mer informasjon, ta kontakt med Helga Lerkelund på hl@naturvernforbundet.no



Vassdragsarrangement i Oslo og Sulitjelma

Vassdragsseminaret 2019

• Grand i Oslo

• 1. Mars – 08.30-12.00

• NJFF, DNT, NNV, WWF

• Vilkårsrevisjoner og storørret

Vassdragstreff i Sulitjelma

• 23 – 25 august 

• Arrangeres av vassdragsvernrådet

• Helgen 15 – 17. februar har vassdragsvernrådet
samling i Bergen.



Den store klesbyttedagen 2019

• Årets arrangement blir 6. april

• Påmeldingsskjema naturvernforbundet.no/klesbyttedagen

• Arrangementer over hele landet – det er åpent for alle som vil – ikke bare våre 
lokallag (bibliotek, folkehøyskoler, kafeer med mer)

• 2018: Over 100 arrangementer over hele landet

• Vil du være med? Vi sender ut materiellpakker og gir tips til alle som ønsker å lage 
klesbyttearrangement

• Bonus – klesbytte er en miljøsak med utelukkende positive tilbakemeldinger!



«Broen til framtiden» og «Redd verden der du bor»

Broen til framtiden – fredag 22. mars, Folkets hus, Oslo

• Jonas Gahr Støre, Penelope Lea, Kristin Halvorsen, Raymond Johansen, m.m.

• Workshops – lokal aktivisme; kommunikasjon og organisering; arbeidsplasser, teknologi og 
industri

• Påmelding – https://broentilframtiden.com/broen-til-framtiden-2019

Redd verden der du bor – lørdag 23. mars, Miljøhuset, Oslo

• Dagen etter Broen til framtiden for NNVere og NUere som vil gå dypere inn i hvordan jobbe 
med klima og miljø lokalt

• Lobby/påvirkningskurs – Katrine Gramnæs

• Miljøvalg 2019 – Marte Ulltveit-Moe, Klimavalgalliansen

• Oslos sykkelsatsing/bilfritt sentrum – Lan Marie Nguyen Berg

• Påmelding – Naturvernforbundets nettsider

https://broentilframtiden.com/broen-til-framtiden-2019
https://naturvernforbundet.no/arrangementer/redd-verden-der-du-bor-article38590-198.html


Møter i styrende organer i 2019

Landsstyret (LAS):

LAS 01-19: 16.-17. februar

LAS 02-19: 25.-26. mai

LAS 03-19: 21.-22. september

LAS 04-19: 23.-24. november

Sentralstyret (SES)

SES 01-19: 29. januar
SES 02-19: 9. april
SES 03-19: 7. mai
SES 04-19: 27. august
SES 05-19: 15. oktober



Landsmøtet 2020

Dato: 24.-26. april 2020

Sted: Avgjøres på landsstyremøtet 16.-17. februar 2019. 

Frist for søke om å være vertskapslag for landsmøtet er 1. 
februar 2019 



Meld din interesse for et verv i Naturvernforbundet

Nettside med skjema hvor man kan melde interesse til et verv, eller nominere andre til 
verv: 

www.naturvernforbundet.no/valg

Kan melde seg til: 

Lokallag

Fylkeslag

Landsstyret

Sentralstyret

Sendes til valgkomiteene i det aktuelle laget

http://www.naturvernforbundet.no/valg


Epost- og lagringssystem i Naturvernforbundet

Alle lag har en egen epost som er [lokallagets navn]@naturvernforbundet.no 

Alle lag har også tilgang til Naturvernforbundets intranett, og et eget lagringsområde 
her, som kan fungere som lokallagets sky. 

For å logge inn på eposten: 

www.naturvernforbundet.no/webmail

For å logge på intranettet: 

www.naturvernforbundet.sharepoint.com

For hjelp til innlogging, se 

www.naturvernforbundet.no/eposthjelp

http://www.naturvernforbundet.no/webmail
http://www.naturvernforbundet.sharepoint.com/
http://www.naturvernforbundet.no/eposthjelp

