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Landsstyrets vedtatte saksliste for landsmøtet 2021 

Vedtatt i landsstyret på LAS 05-20 i september 2020. 

Sak 1  Åpning  

Sak 2  Konstituering  

Sak 3  Leders tale  

Sak 4  Årsmelding for landsmøteperioden 2018-2020 

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 
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Landsstyrets forslag til møtefunksjonærer 
Vedtatt i landsstyret på LAS 03-20, 18.april 2021. 

Møteledere 
  1. Dag Arne Høystad, sekretariatet      

2. Sigrid Ryeng Alnes, innleid 
  3. Thomas Nygreen, innleid      

4. Line Lillebø Osfoss, innleid 
 
Referenter     
  1. Joakim Sandvik Gulliksen, sekretariatet 
 2. Åshild Sture, sekretariatet 
 3. Sonja Al Vy Tran, sekretariatet 

4: Matilde Corneliussen Løvvik, innleid      
 
Fullmaktskomiteen 
 Medlem: Martin Lindal, Buskerud 
  Medlem:  Gøril Aas Hustad, Levanger 
 Sekretær:  Ane Norgård Brohaug, sekretariatet 
 
Redaksjonskomiteen for uttalelser 

Leder:  Pernille Hansen, sentralstyret, Oslo Øst  
Medlem:  Knut Espelid, landsstyret, Hordaland 
Medlem:  Leif Wasskog, Finnmark 
Medlem:  Gaute Rolv Dahl, Trondheim 
Medlem:  Therese Hugstmyr Woie, Natur og Ungdom  
Sekretær:  Holger Schlaupitz, sekretariatet 
Sekretær: Hanna Nyborg Støstad, sekretariatet 

 
Redaksjonskomiteen for arbeidsprogrammet 

Leder:   Øyvind Johnsen, nestleder 
Medlem:  Kari Merete Andersen, sentralstyret, Trøndelag  
Medlem:  Hallvard Birkeland, Bergen 
Medlem:  June Grønseth, Lofoten 
Medlem:  Simen Storengen, Natur og Ungdom 
Sekretær:  Audun Randen Johnson, sekretariatet 
Sekretær:  Ellen Munden Paalgard, sekretariatet 

 
Redaksjonskomiteen for prinsipprogrammet 

Leder:   Ellen Andersson, landsstyret, Trøndelag  
Medlem:  Wenche Skorge, sentralstyret, Rogaland  
Medlem:  Ole Midthun, Hedmark 
Medlem:  Frode Solbakken, Rana og omegn 
Medlem:  Lea Justine Nesheim, Natur og Ungdom 
Sekretær:  Tor Bjarne Christensen, sekretariatet 
Sekretær:  Ingegjerd Meyer, sekretariatet  

 
Protokollunderskrivere 
 1. Sidsel Selvik, Oslo og Akershus fylkeslag 

2. Lars Kufaas, Troms     
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Landsstyrets forslag til forretningsorden på landsmøtet 2021 
Vedtatt i landsstyret den 18. mars 2021. 

 

1. Åpent møte 
Landsmøtet gjennomføres på zoom. Det er bare deltakere etter punkt 2. som har tilgang til zoom-

rommet. Møte vil strømmes for øvrige som ønsker å følge møtet.  

2. Deltakernes rettigheter. 
2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: 

a) Representanter valgt av fylkeslagenes og lokallagenes årsmøter, på Natur og Ungdoms 

landsmøte og representanter oppnevnt fra Miljøagentene.  

b) Landsstyret, inkludert sentralstyret. Landsstyret og sentralstyret har ikke stemmerett i 

sakene om årsmelding og regnskap og revisor. 

2.2. Tale- og forslagsrett har: 

a) Generalsekretæren, eller den i sekretariatet hun bemyndiger til å opptre på sine vegne. 

b) Representant fra Regnskogsfondet 

c) De valgkomiteen har innstilt til neste periodes sentralstyre og landsstyre 

d) Valgkomiteen, i saker som har med valget å gjøre 

e) Kontrollkomiteen, i forbindelse med kontrollkomiteens rapport 

f) Sentralstyrets varamedlemmer 

g) Inviterte medlemmer 

2.3 Talerett har: 

a) Inviterte gjester 

3. Konstituering. 
Under punktet konstituering velges først ordstyrere og protokollførere, så vedtas dagsorden. 

Dernest behandles forretningsorden. Deretter velges to landsmøtedelegater som underskriver 

protokollen og det foretas valg av redaksjonskomiteer og fullmaktskomite. 

4. Ordstyrere og protokollførere  
Det velges fire ordstyrere. Ordstyrerne fordeler landsmøtets arbeid mellom seg. To ordstyrere skal 

alltid være i arbeid samtidig. Ordstyrere kan skiftes ut eller velges i tillegg med vanlig flertall. 

Det velges fire protokollførere som fordeler arbeidet seg imellom. Det skal alltid være to 

protokollførere i arbeid samtidig. Protokollførerne fører landsmøtets protokoll og denne skal 

inneholde: 

- Saker som behandles 

- Alle forslag som framsettes og innstillinger fra komiteene 

- Alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt 

Protokollen underskrives av ordstyrere, protokollførere og de to utpekte utsendingene. 

5. Redaksjonskomiteer. 
Landsmøtet velger ved møtets begynnelse fullmaktskomite og det antall redaksjonskomiteer som 

landsmøtet finner behov for. Landsmøtet kan når som helst nedsette nye redaksjonskomiteer. 
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6. Forslag. 
a) Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig gjennom digitalt 

saksbehandlingssystem. 

b) Forslag til dagsorden leveres skriftlig gjennom saksbehandlingssystemet og delegaten 

tildeles ordet dersom møtelederne anser det som nødvendig.   

c) Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek 

settes skal ordstyrer referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis 

anledning til å levere forslag. 

d) Det er ikke anledning til å komme med nye forslag eller endringsforslag under saken om 

vedtektsendringer.  

e) Det er ikke anledning til å komme med nye forslag under saken om prinsipprogram. Fristen 

for å komme med endringsforslag til allerede innsendte endringsforslag er fredag kl 16:00 . 

f) Frist for å fremme endringsforslag til saken om arbeidsprogram settes til fredag kl 21:00 

g) Forslag til andre kandidater til valg enn dem som er foreslått av valgkomiteen, må 

fremsettes innen lørdag kl. 11. 

h) Kandidater som foreslås etter regelen i punkt g innen fristen lørdag, skal det gis en kort 

begrunnelse for - som refereres etter fristens utløp.  I debatten om personvalg der det er 

flere kandidater åpnes det for to innlegg til støtte for hver kandidat.  Støttetalene holdes av 

delegater med tale- og forslagsrett utpekt av kandidatene.  Kandidatene gis også anledning 

til en valgtale.  Det åpnes ikke for generell debatt etter støttetalene. 

i) Ved eventuelt valg av nestleder, er det mulig å opprettholde kandidater fra ledervalget. 

j) Er det flere enn to kandidater ved valg, gjennomføres det flere avstemningsrunder. Den som 

får færrest stemmer faller vekk, inntil man har igjen to kandidater. 

k) Fristen til å fremme nye forslag til uttalelser er fem uker før landsmøtets start. Forslag om 

uttalelser til behandling av landsmøtet kan også fremmes for landsstyret som kan velge å 

fremme forslaget for landsmøtet etter vedtektenes § 3-7. 3. Alle forslagene til uttalelser 

presenteres rett etter debatten etter leders tale. Frist for endringsforslag til uttalelsene 

settes til fredag kl 16:30  

l) Landsstyret legger fram sine forslag til behandling av uttalelsene, der det også legges fram 

forslag til hvilke uttalelser som skal behandles av landsmøtet, og hvilke som skal oversendes 

til enten landsstyret, sentralstyret eller generalsekretær. Uttalelser kan vedtas etter hvert 

som redaksjonskomiteen har det klart og etter prioritert rekkefølge, med siste vedtaksrunde 

på søndag. 

 

7. Avstemninger 

a) Hver utsending har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall der avholdne stemmer 

ikke telles med. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, dette gjelder ikke ved 

personvalg. Endringsforslag til vedtektene krever 2/3-flertall for å bli vedtatt, der avholdne 

stemmer teller som avgitt mot forslaget. 

b) Avstemming skjer digitalt gjennom eget saksbehandlingssystem.  

c) Innstilling fra redaksjonskomite legges til grunn i voteringer. Dersom det ikke finnes noen, 

legges landsstyrets innstilling til grunn. Gjeldende tekst legges til grunn om det ikke 

foreligger noen innstilling. Når det er tre forslag settes de to alternative forslagene opp mot 

hverandre, før det som får flest stemmer settes opp mot innstillinga fra 

redaksjonskomiteen/landsstyret. 
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8. Taletid. 
a) Forslag som fremmes skal refereres innen tilmålt taletid. Taletid for innlegg er normalt to 

minutter for innlegg i en sak. Delegater som ikke har hatt hovedinnlegg ennå prioriteres 

foran de som alt har hatt hovedinnlegg, dersom disse tegner seg til andre og tredje innlegg. 

3 minutter taletid gjelder ved støttetaler ved valg, samt kandidaters valgtaler. 

b) Det er anledning til to replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Hver representant kan ta 

ordet maksimalt tre ganger per sak (replikk + innlegg), unntak gjelder for svarreplikk og 

innlegg til forretningsorden. Taletid for replikker og svarreplikker er inntil ett minutt. Det gis 

ikke anledning til replikk etter støttetaler ved valg. 

c) Taletid i debatten etter leders tale er 1,5 minutt og det gis det ikke anledning til replikker.   

d) Ordstyrerne kan, når de finner det nødvendig, foreslå å redusere taletiden og kutte adgang 

til replikker. 

e) Innlegg til forretningsorden må ikke overskride ett minutt. Ingen kan ha ordet til 

forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsordendebatt. 

f) Ordet kreves ved å tegne seg i det digitale saksbehandlingssystemet.  

g) Dersom talelista er skjevfordelt, f.eks. med tanke på kjønn, kan ordstyrerne flytte delegater 

oppover i talelista for å jevne ut forskjellen. 

 

 

9. Andre forhold. 

a) Det er delegatenes eget ansvar å besitte eller tilegne seg det nødvendige tekniske utstyr og 

kompetanse til å delta på møtet.  

b) Teknisk svikt eller brukerfeil hos delegatene gir ikke grunnlag for å ta opp en sak eller 

votering på ny.  

c) Naturvernforbundets sekretariat skal til enhver tid så lenge møtet pågår samt 1 time før 

møtestart være tilgjengelig for teknisk støtte.  

d) Møteledelsen kan foreslå alternativ gjennomføring av tegning til talerliste, fremming av 

forslag og stemmegivning dersom nødvendig.  


