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LANDSMØTE 2020 

 

Førde 24.-26. april 2020 
 

Formelle regler og praktisk informasjon 
 

 

Dette dokumentet inneholder: 

1. De formelle reglene i forbindelse med landsmøtet 

2. Oversikt over fylkeslagenes og Natur og Ungdoms mandatfordeling 

3. Lokallagenes representasjonsrett  

4. Saker til behandling  

5. Tidsplan fram til landsmøtet 

6. Praktisk informasjon om landsmøtet 

 

Eksisterende prinsipprogram og dagens vedtekter finner du på www.naturvernforbundet.no 

under fanen ”om Naturvernforbundet”. Direkte linker til dokumentene ligger på 

www.naturvernforbundet.no/vedtekter og www.naturvernforbundet.no/prinsipprogram. 

Dersom du trenger å noen av dokumentene tilsendt på papir, ta kontakt med sekretariatet. 

 

 
1. De formelle reglene i forbindelse med landsmøtet 
Fra Norges Naturvernforbunds vedtekter 

 
KAPITTEL 3. LANDSMØTET  

§ 3-1. Grunnregler om landsmøtet  

 Landsmøtet er Naturvernforbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 

annet år. Ekstraordinært landsmøte avholdes etter reglene i § 3-9. 

 

§ 3-2. Tid, sted, innkalling, mv. 

1. Landsstyret innkaller til landsmøtet. Innkalling skal skje til fylkeslag, lokallag, Natur og 

Ungdom, Miljøagentene og Regnskogfondet med minst åtte ukers varsel. Minst fire uker før 

møtet skal utsendingene få tilsendt saksliste, årsmelding og utdrag av reviderte regnskap for de 

to foregående år, innstilling fra valgkomiteen og innkomne forslag med innstillinger. 

2. Frister for innmelding av saker til landsmøtet angis i § 3-7 og § 12-1 nr. 2. 

3. Utsending av innkalling, saksliste og vedlegg kan skje elektronisk. 

 

§3-3. Utsendinger  

1. Full møte-, tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet, har utsendinger fra lokal- og 

fylkeslagene, Natur og Ungdom, og Miljøagentene, samt landsstyret.  

2. For å få stemmerett må utsendinger være medlem i det organisasjonsleddet de representerer 

og ikke ha utestående skyldig kontingent. 

3. Antall utsendinger fastsettes på følgende måte:  

a. Alle aktive lokallag har hver sin representant i fylkesdelegasjonen, valgt av eget årsmøte.  

b. Fylkesårsmøtene velger i tillegg utsendinger i henhold til fylkeslagenes medlemstall 31. 

desember året før landsmøteåret: 

- 0-1000 medlemmer: 2 utsendinger, 

- 1001-2000 medlemmer: 3 utsendinger, 
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- 2001-3000 medlemmer: 4 utsendinger, 

- 3001-5000 medlemmer: 5 utsendinger, 

- 5001-8000 medlemmer: 6 utsendinger, 

- 8001-12000 medlemmer: 7 utsendinger, 

- Flere enn 12000 medlemmer: 8 utsendinger. 

4. Natur og Ungdoms landsmøte velger utsendinger etter medlemstall 1. januar i landsmøteåret 

etter følgende nøkkel  

- 0-1000 medlemmer: 4 utsendinger, 

- 1001-2000 medlemmer: 6 utsendinger, 

- 2001-3000 medlemmer: 8 utsendinger, 

- 3001-5000 medlemmer: 10 utsendinger, 

- 5001-8000 medlemmer: 12 utsendinger, 

- 8001-12000 medlemmer: 14 utsendinger, 

- Flere enn 12000 medlemmer: 16 utsendinger. 

5. Miljøagentene oppnevner to utsendinger.  

 

§ 3-4. Andre deltakere  

1. Generalsekretæren har rett og plikt til å møte i landsmøtet med tale- og forslagsrett. 

2. En representant fra Regnskogfondet har møte-, tale- og forslagsrett. 

3. Sentralstyret kan invitere æresmedlemmer og andre gjester til landsmøtet. Inviterte 

medlemmer har tale- og forslagsrett. Gjester som ikke er medlemmer, kan innvilges talerett. 

4. Valgkomiteens innstilte til neste periodes landsstyre og sentralstyre har møte- og talerett.   

5. Valgkomiteen møter med tale og forslagsrett i spørsmål som har med valgene å gjøre.  

6. De innstilte til neste periodes valgkomité har møterett.  

7. Kontrollkomiteen møter med talerett, og med forslagsrett om det som angår komiteens mandat. 

 

 

2. Oversikt over fylkeslagenes og Natur og Ungdoms 
mandatfordeling basert på medlemstallene pr 02.10.2019 
 

Fylke/organisasjon 

 

Antall  

medlemmer 

Antall  

delegater 

Naturvernforbundet i Østfold 1 264 3 

Naturvernforbundet i Oslo/Akershus 9 992 7 

Naturvernforbundet i Hedmark 726 2 

Naturvernforbundet i Oppland 1 120 3 

Naturvernforbundet i Buskerud 1 347 3 

Naturvernforbundet i Vestfold 1 326 3 

Naturvernforbundet i Telemark 837 2 

Naturvernforbundet i Agder 1 400 3 

Naturvernforbundet i Rogaland 2 121 4 

Naturvernforbundet i Hordaland 3 027 5 

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane 715 2 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 1 042 3 

Naturvernforbundet i Trøndelag 2 870 4 

Naturvernforbundet i Nordland 1 019 3 

Naturvernforbundet i Troms 900 2 

Naturvernforbundet i Finnmark 466 2 

Natur og Ungdom 8 902 14 

Miljøagentene  2 

Regnskogfondet  1 med møte- tale- og 

forslagsrett 

 
Det er medlemstallet per 31.12.2019 som vil være avgjørende for antall utsendinger til 

landsmøtet, men dette gir dere altså en pekepinn på hvor mange delegater fylkeslagene får 

– og om man eventuelt bør legge inn en ekstra verveinnsats de siste månedene av året. 
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3. Lokallagenes representasjonsrett  
Lokallagenes representasjonsrett og landsmøteforberedelser 

Hvert lokallag kan stille med én representant ved Naturvernforbundets landsmøte, gjennom 

fylkeslagets delegasjon (paragraf 3.3 over).  

 

Vedtektene sier følgende: 

 
§ 7-4. Aktive og inaktive lag  

 Et fylkes- eller lokallag regnes som aktivt når det i de siste to år har avholdt og protokollert 

årsmøte og hatt et valgt styre. Dersom det ikke er tilfelle eller landsforbundet ikke har fått 

melding om vedkommende årsmøte(r) og valg etter reglene i § 8-5 nr. 13 eller § 9-7 nr. 9, 

regnes laget som inaktivt.  

§ 9-7. Årsmøte 

9. Umiddelbart etter avholdt årsmøte, skal fylkeslaget og landsforbundet få tilsendt protokoll fra 

årsmøtet, sammen med årsmelding og regnskap.  

 

Vedtektene innebærer at Naturvernforbundet må motta de nevnte dokumenter for å kunne 

ha kontroll med at laget er aktivt og har rett til å stille med representant på landsmøtet. 

Lagene må også sende inn oversikt over det nyvalgte styret, registreringsskjema ligger på 

www.naturvernforbundet.no/maler. For å ha godkjent representasjon på landsmøtet må 

lokallagene ha avholdt årsmøte innen 20. mars 2020, som er påmeldingsfristen.  

 

På et tidlig tidspunkt bør det avtales delegasjonsmøter der landsmøtedelegatene, gjerne 

sammen med tillitsvalgte og andre interesserte, diskuterer landsmøtesakene, og avtaler 

hvem som skal være talsperson i de ulike sakene. På landsmøtet vil det være begrenset 

taletid, og derfor bør standpunktene og innlegg forberedes og fordeles mellom delegatene.  

 
 

4. Saker til behandling: 
Dette er sakene som landsmøtet skal behandle ifølge vedtektene: 

 
§ 3-7. Saker for landsmøtet  

Landsmøtet behandler følgende saker:  

1. Årsmeldingene for landsmøteperioden.  

2. Reviderte regnskap.  

3. Saker som er forelagt landsmøtet av landsstyret.  

4. Saker som sentralstyret, lokallag eller fylkeslagene ønsker behandlet av landsmøtet. Disse 

må meldes til landsstyret senest fem uker før landsmøtet settes. Fem eller flere fylkeslag kan på 

forhånd kreve at en sak skal tas opp.  

5. Arbeidsprogram.  

6. Prinsipprogram. Endringsforslag til prinsipprogram må meldes landsstyret senest fem uker før 

landsmøtet settes.  

7. Eventuelle endringsforslag til vedtektene, fremmet i samsvar med § 12-1.  

8. Valg av sentralstyret. Landsmøtet velger sentralstyrets leder, nestleder og fire øvrige 

medlemmer av sentralstyret samt fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge.  

9. Valg av landsstyremedlemmer med varamedlemmer etter nominasjon fra fylkeslagenes 

årsmøter, på Natur og Ungdoms landsmøte og Miljøagentenes landsmøte. Landsmøtet kan bytte 

om på rekkefølgen mellom fast medlem og varamedlem, men kan ikke velge andre personer 

såfremt gyldig nominasjon har funnet sted.  

10. Valg av valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett kan være medlem av landsstyret. Senest 

fem uker før neste landsmøte skal valgkomiteen sende til landsstyret og sentralstyret sin 

innstilling til valg av sentralstyre og landsstyre med varamedlemmer.  

11. Valg av revisor.  

12. Valg av kontrollkomiteens leder og to øvrige medlemmer.  

13. Kontrollkomiteens rapport. 

 

http://www.naturvernforbundet.no/maler
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Forslag og innspill til de ulike debattene kan sendes til: 

Arbeidsprogrammet: arbeidsprogram@naturvernforbundet.no   

Vedtekter: vedtekter@naturvernforbundet.no  

Prinsipprogram: prinsipprogram@naturvernforbundet.no  

Valg: valgkomite@naturvernforbundet.no  

Andre saker: sa@naturvernforbundet.no  

 
 

5. Tidsplan fram til landsmøtet  
Her er fristene for innspill som en vil behandle på landsmøtet. Det er alltid en styrke for 

organisasjonen at forslagene er behandlet i sentral- og landsstyret og utsendt til flest mulig 

før landsmøte. 
 

15. oktober Sentralstyremøte 

 

23. – 24. november Landsstyremøte 

Eventuelle vedtektsendringer diskuteres 

15. januar Frist for innspill til valgkomiteen fra organisasjonen 

 

27. januar Frist for innspill på arbeidsprogrammet fra organisasjonen. 

  

1. februar Frist for innsending av forslag til landsmøtet som skal 

behandles i Sentralstyret og Landsstyret. Om lagene ønsker 

et bredere støtte for forslaget sitt så er dette anledningen. Se liste 

med kontaktinformasjon til de forskjellige sakene i innkallingen. 

11. februar Sentralstyremøte  

7.-8. mars Landsstyremøte 

Avgir innstillinger til landsmøtet 

20. mars Frist for påmelding av delegater til landsmøtet.  

Alle som melder seg på landsmøtet som representant fra lokallag 

må sørge for å ha sendt inn årsmelding, regnskap og protokoll fra 

årsmøtet for å være godkjent.  

20. mars Siste frist for innsending av endringsforslag til 

prinsipprogram og vedtekter 

 

Siste frist for forslag til uttalelser 

 

20. mars Utsending av 2. innkalling med følgende sakspapirer: 

- saksliste 

- valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre 

- forslag til endringer i prinsipprogram og vedtekter  

- årsmelding 2018 og 2019 

- regnskap 2018 og 2019 (utkast) 

- innkomne forslag med innstilling fra Landsstyret  

- forslag til arbeidsprogram 

- forslag til uttalelser 

- praktisk informasjon 

 

4. april 3. innkalling sendes til de som er påmeldt direkte. 

Inneholder:  

- Program 

- Innsendte forslag 

- Praktiske beskjeder 

 

23. april   Sentralstyre- og landsstyremøte 

 

24.-26. april Landsmøte 

Siste sakspapirbunke deles ut ved ankomst landsmøtet  
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6. Praktisk informasjon om landsmøtet  
 

Tidspunkt 

Landsmøtet finner sted 24. – 26. april 2020 i Førde. 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, og det blir registrering fra kl 08.30. 

Møtet er ferdig søndag kl. 12:30.  

 

Sted 

Landsmøtet skal være på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa. Adressen er Storehagen 2. Det er 

gangavstand fra bussterminalen i Førde. Mer om hotellet finnes her: 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/forde/scandic-sunnfjord-hotel-og-spa  

 

Reise 

Vi oppfordrer alle de som har mulighet til det å reise kollektivt til landsmøtet. Det er gode 

bussforbindelser til Førde fra mange steder i landet, se www.vy.no eller www.nor-way.no 

for tider og priser fra der du bor. Det settes opp felles transport fra Trondheim og Oslo, som 

kan plukke opp folk på veien. Mer informasjon om dette kommer på landsmøtesidene, 

www.naturvernforbundet.no/landsmote.  

 

Vi har en reiseutjevningspott, de som har reiseutgifter på mer enn 2000,- pr pers kan få 

refundert utgiftene over 2000,-. Frist for å søke reisestøtte er 15. juni 2020. 

 

Påmelding 

Påmelding skjer via landsmøtesidene, det går ut beskjed når påmeldingen er åpnet. 

Deltageravgiften dekker opphold og mat fra fredag morgen til og med lunsj søndag, 

inkludert festmiddag lørdag kveld. 

Prisene gjelder fredag-søndag og er som følger:  

  

1500,- per pers i firesengsrom 

1800,- per pers i tresengsrom 

2200,- per pers i dobbeltrom 

3600,- per pers i enkeltrom  

 

For de som ikke ønsker overnatting, ta kontakt med Sahar Azari på 

sa@naturvernforbundet.no for egne priser.  

 

Har du praktiske spørsmål så kontakt Sahar Azari på sa@naturvernforbundet.no. 
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