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1. Informasjon om landsmøtet under koronapandemien 

Som en følge av den pågående koronapandemien vedtok Naturvernforbundets landsstyre den 21. 

oktober at landsmøtet 2021 gjennomføres som et desentralisert landsmøte.  

Et desentralisert landsmøte betyr at alle vil være på landsmøtet fysisk, men at delegatene vil delta på 

landsmøtet via forskjellige lokasjoner. I den desentraliserte modellen er det bestemt at Sogn og 

Fjordane fortsatt er vertskap som ønsker oss alle velkommen til Førde, selv om vi alle ikke vil sitte i 

Førde. Dette betyr at landsmøtet vil ha fokus på Vevring og Førdefjorden, som var en av grunnene til 

at Førde ble valgt som vertsby for landsmøtet som skulle vært gjennomført i 2020.  

Lokasjonene for landsmøtet er bestemt, og oversikten finner du under punkt 7. Sentralstyret og 

møteledelsen vil sitte samlet i Førde. Landsstyrerepresentantene vil sitte på samme lokasjon som sitt 

fylkeslag. Ved valg av lokasjoner er det vektlagt hvor mange som vil samles, reisevei for delegatene 

og andre praktiske hensyn som sikrer et trygt og godt landsmøte for alle som skal delta. 

Det er en del informasjon som enda ikke er klar, og vi vil sende ut informasjon til lagene så snart 

denne foreligger. Samtidig som informasjonen går ut til lagene vil også informasjonen på 

landsmøtenettsidene oppdateres. Følg med på https://www.naturvernforbundet.no/landsmote for 

mer informasjon.  

Siden vi ønsker at alle delegatene skal sitte samlet på de ulike stedene er det viktig at lokallagene, 

fylkeslagene og øvrige delegasjoner velger vararepresentanter som kan møte dersom valgt delegat 

skulle bli forhindret fra å delta grunnet sykdom eller karantene/isolasjon. Landsmøtet skal oppleves 

som trygt for alle, derfor er det viktig at man melder forfall dersom man: 

• har feber og/eller andre symptomer på covid-19 som f.eks. hoste og sår hals, og/eller  

• er i karantene eller isolasjon, og/eller  

• avventer testing for covid-19 eller prøvesvar for covid-19.  

Dersom dere har spørsmål om landsmøtet ber vi om at dere sjekker ut spørsmål og svar-siden på 

landsmøtenettsiden https://naturvernforbundet.no/sporsmal-og-svar/category4451.html. Dersom 

det dere lurer på ikke ligger der, ber vi om at dere kontakter organisasjonsavdelingen på e-post 

organisasjon@naturvernforbundet.no.  

 

 

 

https://www.naturvernforbundet.no/landsmote
https://naturvernforbundet.no/sporsmal-og-svar/category4451.html
mailto:organisasjon@naturvernforbundet.no
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2. De formelle reglene i forbindelse med landsmøtet 

Fra Norges Naturvernforbunds vedtekter (https://www.naturvernforbundet.no/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, 

- 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.  

 

 

https://www.naturvernforbundet.no/vedtekter
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§ 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. 

 

 

3. Oversikt over fylkeslagenes og Natur og Ungdoms 

mandatfordeling per 02.11.2020 

Fylke/organisasjon Antall medlemmer Antall delegater 

Naturvernforbundet i Østfold 1 753 3 

Naturvernforbundet i Oslo/Akershus 11 117 7 

Naturvernforbundet i Hedmark 926 2 

Naturvernforbundet i Oppland 1 207 3 

Naturvernforbundet i Buskerud 1 533 3 

Naturvernforbundet i Vestfold 1 585 3 

Naturvernforbundet i Telemark 975 2 

Naturvernforbundet i Agder 1 658 3 

Naturvernforbundet i Rogaland 2 519 4 

Naturvernforbundet i Hordaland 3 590 5 

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane 834 2 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 1 298 3 

Naturvernforbundet i Trøndelag 3 242 5 

Naturvernforbundet i Nordland 1 203 3 

Naturvernforbundet i Troms 1 001 3 

Naturvernforbundet i Finnmark 491 2 

Natur og Ungdom 7 000 12 

Miljøagentene  2 

Regnskogfondet  1 m/møte-, tale- 
og forslagsrett 

 

Det er medlemstallet per 31.12.2020 som vil være avgjørende for antall utsendinger til landsmøtet, 

men dette gir dere en pekepinn på hvor mange delegater fylkeslagene får. 
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4. 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. Det må av 

protokollen tydelig fremkomme hvem som er valgt til styret, og hvem som er valgt som delegat til 

landsmøtet. Lagene oppfordres til å benytte registreringsskjema for styresammensetting og 

representasjon som finnes på https://www.naturvernforbundet.no/maler. For å ha godkjent 

representasjon på landsmøtet må lokallagene ha avholdt årsmøte i god tid innen fylkeslagets 

årsmøte som har frist 19. mars 2021, som også 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.  

 

 

5. Saker til behandling 

Med bakgrunn i vedtektenes § 3-7 Saker for landsmøtet har landsstyret vedtatt følgende saksliste for 

landsmøtet 2021:  

Sak 1  Åpning 

Sak 2  Konstituering 

Sak 3  Leders tale 

Sak 4  Årsmelding for 2018, 2019 og 2020 

Sak 5  Regnskap 2018, 2019 og 2020 

Sak 6  Uttalelser 

Sak 7  Naturvernforbundets prinsipprogram 

Sak 8  Naturvernforbundets arbeidsprogram 2020-2022 

Sak 9  Vedtektsendringer 

Sak 10  Innkomne forslag 

Sak 11  Valg 

Sak 12  Avslutning 

https://www.naturvernforbundet.no/maler
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Nyttige linker  

• Gjeldende vedtekter: https://naturvernforbundet.no/vedtekter  

• Gjeldende prinsipprogram: https://naturvernforbundet.no/prinsipprogram  

• Gjeldende arbeidsprogram: https://naturvernforbundet.no/arbeidsprogram  

• Sittende sentral- og landsstyre: https://naturvernforbundet.no/styrene/category1302.html  

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: jmt@naturvernforbundet.no   

Merknad om arbeidsprogram 

Ettersom landsmøtet i 2020 ble utsatt, vedtok landsstyret i sitt møte 6.–7. juni å gjøre sitt forslag til 

arbeidsprogram gjeldende for organisasjonen. I sitt møte den 19.–20. september vedtok landsstyret 

at neste landsmøte etter 2021 blir i 2022. Dermed vil arbeidsprogrammet som skal behandles på 

landsmøte ha en ytterligere gyldighet på et år.  

 

6. Tidsplan frem mot 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. 

Når Hva skjer 

4. januar Påmelding til landsmøtet åpner 

14. januar Frist for innspill til valgkomiteen fra organisasjonen 

26. januar 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. 

9. februar Sentralstyremøte 

27.-28. februar Landsstyremøte  
Avgir innstillinger til landsmøtet. 

3. mars Landsstyrets innstillinger sendes ut 

19. mars (5 uker før) Frist for innsending av endringsforslag til prinsipprogram 

Frist for innsending av forslag til arbeidsprogram 

Frist for innsending av endringsforslag til vedtekter 

Frist for innsending av forslag til uttalelser 

Frist for påmelding av delegater til landsmøtet 

26. mars (4 uker før) Saksliste og sakspapirer sendes til de påmeldte delegatene.  
Valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre offentliggjøres.  

13. april Sentralstyremøte 

18. april Landsstyremøte 
Avgir siste innstillinger til landsmøtet 

20. april Endelige sakspapirer sendes ut og lastes opp på hjemmesiden 

23.-25. april Landsmøte i Førde 

https://naturvernforbundet.no/vedtekter
https://naturvernforbundet.no/prinsipprogram
https://naturvernforbundet.no/arbeidsprogram
https://naturvernforbundet.no/styrene/category1302.html
mailto:arbeidsprogram@naturvernforbundet.no
mailto:vedtekter@naturvernforbundet.no
mailto:prinsipprogram@naturvernforbundet.no
mailto:valgkomite@naturvernforbundet.no
mailto:jmt@naturvernforbundet.no
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7. Praktisk informasjon om landsmøtet 

Tidspunkt 

Landsmøtet finner sted 23.–25. april 2021. For å redusere utgifter til overnatting og for å redusere 

antall døgn delegatene er samlet, håper vi at de fleste delegatene vil ha mulighet til å ankomme de 

ulike lokasjonene fredag morgen. Møtet starter klokka 11:00 på fredag, med registrering fra 08:30. 

Møtet vil være ferdig søndag klokka 14:00.  

Sted/Lokasjoner 

By Hotell Delegasjoner 

Førde Scandic Sunnfjord Hotell Sogn og Fjordane, Hordaland, Sentralstyret, 
møteledelse 

Stavanger Scandic Forum / Mostun Rogaland, Agder 

Sandefjord Scandic Sandefjord Park Telemark, Vestfold, Buskerud 

Oslo Scandic St. Olavs Plass Oslo og Akershus, Natur og Ungdom 

Lillehammer Scandic Lillehammer Hotell Østfold, Hedmark, Oppland 

Stjørdal Scandic Hell Møre og Romsdal, Trøndelag 

Tromsø Scandic Ishavshotell  Nordland, Troms, Finnmark 
 

Reise 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om reise på et senere tidspunkt. Vi vil allerede nå 

oppfordre til å planlegge en reisemetode som gjør at delegatene utsetter seg selv for en minst mulig 

smitterisiko.  

Påmelding 

Påmelding til landsmøtet skjer via påmeldingsskjema på landsmøtenettsidene. Denne åpner 4. januar 

2021. Det vil gå ut en egen e-post når påmeldingen åpner.  

Kostnader 

Lagene er selv ansvarlige for å dekke reisekostnadene til sine delegater til landsmøtet. 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 2021. 

Lagene må selv dekke hele kostnaden knyttet til et ekstra døgn med overnatting torsdag til fredag.  

For landsmøtet fredag til søndag vil det være en deltakeravgift som dekker overnatting, mat fra 

fredag morgen til og med lunsj søndag, inkludert festmiddag lørdag kveld. Vi vil komme tilbake til 

dere med deltakeravgift så snart denne er klart. Vi ber om at dere tar høyde for at deltakeravgiften 

vil preges av at alle må ha enkeltrom.  

 

Har du praktiske spørsmål ta kontakt med oss på organisasjon@naturvernforbundet.no.   

 

Oslo, den 1. desember 2020 

 

 

John Magne Pedersen Tangen 

Landsmøtekoordinator 

mailto:organisasjon@naturvernforbundet.no

