
 

Vedtatt av landsstyret 26.04.2020 

 

Retningslinjer for gjennomføring av digitale årsmøter i 

Naturvernforbundet 

 
Bakgrunn:  
Landsstyret vedtok 26.04.2020 at årsmøter i fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan 
gjennomføres digitalt over videokonferansesystemer. Det er behov i noen lag til å gjennomføre 
årsmøter så tidlig som mulig for eksempel for å velge nytt styre, vedta regnskap og budsjett, og 
lignende.  
 
Når det skal avholdes årsmøter kreves det at det er tydelige regler og rutiner for hvordan disse 
møtene skal avvikles, herunder at det benyttes tekniske løsninger som er tilgjengelig for alle, at alle 
medlemmer som ønsker det enkelt skal kunne delta og at det ytes teknisk hjelp til de som ikke får til 
og koble seg opp på møtet.  
 
For og sikre at demokratiske prinsipper overholdes ønsker organisasjonsavdelingen og bistå lagene i 
gjennomføring av møtet.  
 
Gjennomføring av møtet:  
Det er ulik teknisk kompetanse og ulik tilgang til tekniske hjelpemidler i organisasjonen, det er derfor 
viktig å gi god informasjon og veiledning for hvordan man kan delta på møtet. Naturvernforbundet vil 
tilby alle lag som ønsker det tilgang til en bruker på videokonferansetjenesten zoom. Vi anbefaler å 
bruke denne løsningen. Sekretariatet har testet ut flere løsninger (Teams, Whereby, Google Hang 
Out, Skype) og har etter en helhetsvurdering valgt Zoom som verktøy. Dermed er det denne 
tjenesten vi er best kjent med og kan gi best bistand på.  
 
Vi anbefaler at styret i laget selv gjør seg godt kjent med plattformen møtet skal avholdes på, for 
eksempel med å gjennomføre forberedende fylkesstyremøter på Zoom.  
Av hensyn til personvern bør det ikke gjøres opptak av møtet.  
 
Krav for å avholde årsmøte:  
Selv om det tidligere har vært sendt ut en innkalling til fylkesårsmøter som ble avlyst må det på nytt 
sendes innkalling som må være medlemmene i hende senest to uker før møtet. 
  
Sammen med innkallingen må det i tillegg fremkomme: 

• På hvilken plattform møtet avholdes 

• Hvordan man kan delta 

• En brukermanual for løsningen 

• Hvem man kan kontakte for spørsmål om møtet eller tekniske spørsmål.  
 
Ved digitale årsmøter så er det slik at alle ordinære årsmøtesaker skal gjennomføres. Det må gis 
tydelige instruksjoner i starten av møtet for hvordan møtet gjennomføres og hvilke «regler» som 
gjelder for å ta ordet, taletid, avstemninger og levering av endringsforslag.  
 
 



Stemmegivning 
Avstemninger på digitale årsmøter gjennomføres fortrinnsvis med «yes» og «no» funksjon og 
stemmetallet opplyses til deltakerne. Forslag til endringer bør leveres skriftlig, gjerne via 
Chatfunksjonen slik at alle kan se forslaget. 
 
Dersom det kreves anonyme avstemminger, skal det gjennomføres ved for eksempel å avgi stemme 
per SMS, epost eller på google docs til referent, møteleder eller annen person som ikke har 
stemmerett eller er innblandet i valget. Meldingene skal slettes etter endt avstemning.  
 
Anbefalinger for å avholde årsmøte 
Det anbefales å begrense typiske diskusjonssaker som lengre uttalelser og detaljerte arbeidsprogram 
slik at det ikke blir alt for store debatter og kompliserte avstemninger under møtet. Det er 
avgjørende at lagene tar kontakt med sekretariatet i god tid før møtet og ber om støtte og bistand i 
forkant og under møtet. Senest 25 dager før møtet slik at fristene i vedtektene om utsending kan 
overholdes. 
 
Påmelding 
For å sikre at alle som ønsker å delta er med i møtet uten tekniske problemer anbefales det at det 
settes en påmeldingsfrist i kort tid før møtet, for eksempel dagen før. For lokallag kan ikke denne 
fristen være absolutt og alle medlemmer som ønsker det kan komme inn i møtet, men vil da ikke ha 
krav på omfattende teknisk oppfølging. I tråd med vedtektenes §8-5. 6. kan styret sette en 
påmeldingsfrist til fylkeslagets årsmøte.  
 
Formelle bestemmelser:  
De sentrale vedtektene beskriver hvilke krav som settes til årsmøtene, i tillegg kan lagene ha egne 
supplerende vedtekter.  
 
Vedtektene om fylkeslagenes årsmøter:  
 
§ 8-5. Årsmøte 

1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 
utløpet av april måned, og alltid slik at fristene for innsending av saker til landsmøtet kan 
overholdes. Innkalling foretas av styret. 
 

3. Innkallingen sendes til alle lokallag i fylkeslagets område og kunngjøres for alle medlemmer 
gjennom post, epost eller fylkesaviser. Innkallingen må være lokallagene og medlemmene i 
hende senest to uker før årsmøtet. 
 

4. Fylkesstyret og utsendinger valgt av lokallagene møter med tale-, forslags- og stemmerett. 
Dersom ikke fylkeslaget har bestemt noe annet i sine vedtekter, har alle lokallag minst to 
utsendinger samt en utsending for hvert tiende medlem. Hver utsending har en stemme. 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap eller ved 
valg av revisor. 
 

5. Utsendinger fra Natur og Ungdom i fylket har møte-, tale-, forslags- og stemmerett etter de 
samme regler som gjelder for ett lokallag, som angitt i punkt 4 annet og tredje punktum. 
 

6. Alle medlemmer som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for inneværende år, har 
møte- og talerett på årsmøtet. Styret kan i innkallingen sette en frist for påmelding. 
 

7. Landsstyret kan dispensere fra ordningen fastsatt i punktene 4, 5 og 6. 
 



8. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 
 

9. Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte:  
a. Valg av ordstyrer. 
b. Styrets årsmelding. 
c. Revidert regnskap. 
d. Budsjett og arbeidsprogram. 
e. Saker framlagt av styret, lokallag og medlemmer i kommuner uten lokallag, innen en frist 
fastsatt av styret. 
f. Valg av leder og styremedlemmer. 
g. Valg av Valgkomité. 
h. Valg av revisor. 
 

10. I landsmøteår skal årsmøtet også behandle:  
a. Nominering av landsstyrerepresentanter med varamedlem. (…) 
b. Valg av utsendinger til landsmøtet.  12. Det skal føres protokoll over årsmøtets 
forhandlinger og vedtak. 

 
Vedtektene om lokallagenes årsmøter:  
 
§ 9-7. Årsmøte 
 

1. Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars 
måned, og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagets årsmøte kan 
overholdes. 
 

2. Innkalling skal sendes til alle medlemmer. Familiemedlemmer mottar en felles innkalling. 
Innkallingen må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. 
 

3. Alle som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for foregående år eller for 
inneværende år innen utgangen av januar, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på 
årsmøtet. Medlemmer av Natur og Ungdom i lokallaget (jf. § 10-2 nr. 1) har møte-, tale- og 
forslagsrett; stemmerett gis til en fremmøtt person per påbegynte tiende medlem. 
 

4. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 
 

5. Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte:  
a. Valg av ordstyrer. 
b. Styrets årsmelding. 
c. Revidert regnskap. 
d. Saker fra styret. 
e. Saker som er framlagt av medlemmer innen en frist fastsatt av styret. 
f. Budsjett og arbeidsprogram 
g. Valg av styremedlemmer. 
h. Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte 
i. Valg av Valgkomité og revisor. 
 

6. I landsmøteår velges én delegat som landsmøteutsending.  
 


