
TILLITSVALGTSEMINARET 2021

Velkommen som tillitsvalgt



PLAN FOR DAGEN

Velkommen og politisk innledning v/Truls Gulowsen

1. Dette er ditt ansvar som tillitsvalgt

2. Dette er de viktigste verktøyene for deg som tillitsvalgt

3. Tips for organisering av aktiviteter i lokal- og fylkeslagene fremover

4. Stortingsvalget 2021 v/Anne Guri Solem og Sarah-Stephanie 
Skjoldevik

5. Spørsmål og svar



VELKOMMEN OG POLITISK INNLEDNING
V/TRULS GULOWSEN



DITT ANSVAR SOM TILLITSVALGT



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN

Lokallag og fylkeslagene skal: 

• Stå for lokal-/fylkeslagets daglige drift, og sørge for 
et aktivt tilbud til medlemmene

• Styre og drifte lokal-/fylkeslagets økonomi

• Planlegge og gjennomføre årsmøte



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN
Daglig drift og tilbud til medlemmene

• Styret er ansvarlig for den daglige driften, og skal 
møtes med jevne mellomrom. 

• Det skal føres referat fra styremøtene.

• Styret inviterer til medlemsmøter og andre 
arrangementer (mer om dette senere). 

• Lokallaget kan sette ned arbeidsgrupper som er 
ansvarlig for fagområder og/eller arrangering av 
aktiviteter som temamøter, foredrag og lignende.  



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN

Økonomi: Regnskapsføring

• Alle lokallagene og fylkeslagene skal føre regnskap. 

• Egen mal til føring av regnskap

• Et regnskapsår er et kalenderår (01.01-31.12)

• Bilag skal lagres i 5 år!
• Bilagene for 2021 skal makuleres etter 01.01.2027



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN

Økonomi: Hvorfor er regnskapsføring så viktig?

• En ryddig økonomi gir forutsigbarhet. 
• Penger gir aktivitet, og aktivitet kan igjen gi penger 

(aktivitetstilskudd)

• Utfordringene ved å ikke ha økonomien i orden er 
veldig store og krevende. 

• Gjør vi økonomien riktig kan vi bruke enda mer tid 
på naturvernarbeidet som vi brenner for! 



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN

Økonomi: Revidering av regnskap
• Alle regnskap i fylkes- og lokallag skal revideres. 

• Vedtektene krever det (§8-5
• Kvalitetssikring av regnskapet. 
• Viktig for søknad om momskompensasjon. 

• Må årsregnskapet revideres av profesjonell revisor?
• Veldig få lokal- og fylkeslag faller inn under dette kravet. 

• Hvem kan være revisor? 
• En eller flere personer utenfor styret. 



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN

Økonomi: Styrehonorar

• Styret er ansvarlig for at det trekkes skatt, og må være registrert i 
Aa-registeret(Brønnøysundregistrene) dersom det er nødvendig:  
• Styrehonrorar er fritatt dersom det ikke overstiger 10.000 kroner (husk 

trekkpliktig bil, kost og losjigodtkgjørelse er inkludert i dette).  
• Dersom utbetalingen til en person overstiger 10.000 kroner på et 

kalenderår, er utbetalingen skattepliktig for hele beløpet. 

• Følgende utbetalinger er trekkfrie: 
• Refusjon for utlegg ifbm et arrangement eller en aktivitet, etter 

kvittering. 
• Refusjon for reise med kollektivtransport etter kvittering/billett. 
• Bilgodgjørelse, når satsen er 3,50 kroner per kilometer eller lavere. 



FORMELLE KRAV FRA 
ORGANISASJONEN
Planlegge og gjennomføre årsmøter

• Lokal-/fylkeslaget skal gjennomføre årsmøte hvert år. 
• Frist for lokallag: innen utløpet av mars måned
• Frist for fylkeslag: innen utløpet av april måned 

• Årsmøtene skal kalles inn senest to uker i forveien

• Årsmøtet skal behandle regnskap, årsmelding, 
aktivitetsplan, budsjett og velge nytt styre. 

• Rett etter årsmøtet skal laget sende over 
årsmøteprotokoll, årsmelding og regnskap til sentralt. 
(Lokallagene skal også sende sitt til fylkeslaget). 



MEDLEMSLISTER, 
PERSONVERN OG GDPR
Tilsendte, oppdaterte medlemslister

• sendes automatisk fra medlemsregisteret

• navn, adresse, telefon, epost, lokallag, fødselsdato

• reservasjoner – tas ut, unntatt årsmøteinnkalling

• store bevegelser i medlemsmassen

Ta kontakt med medlem@naturvernforbundet.no



MEDLEMSLISTER, 
PERSONVERN OG GDPR

Viktige prinsipper, medlemslister

• Ikke spre listene 

• Kan ikke brukes til annet en Naturvernforbundet 

• Ha oppdaterte lister ved hver utsending

• Slett fortløpende – GDPR er strengt!



ANTIKORRUPSJONSRUTINER 
I NATURVERNFORBUNDET

Antikorrupsjonsrutinger for 
Naturvernforbundet finner du her. 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/1358224-1382963767/Internsider/Sakspapirer/N%C3%B8kkeldokumenter/Naturvernforbundets%20rutiner%20for%20antikorrupsjonsarbeid.pdf


ETISKE RETNINGSLINJER

Etiske retningslinjer finner du her. 

• Retningslinjene skal bidra til trygghet i 
hverdagen som aktiv, tillitsvalgt og ansatt i 
Naturvernforbundet. 

• Retningslinjene skal motvirke maktmisbruk av 
alle typer.

• Naturvernforbundets etiske retningslinjer 
gjelder for ansatte, tillitsvalgte, og andre som 
opptrer i en situasjon hvor man må regne 
med å bli betraktet som representant for 
organisasjonen.

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13152719-1584650587/Dokumenter/Organisasjon%20-%20%C3%A5rsmeldinger%2C%20styrende%20dokumenter%20etc/Vedtatte%20etiske%20retningslinjer.pdf


RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING 
AV VARSLINGSSAKER

Retningslinjer for håndtering av 
varslingssaker finner du her. 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13152716-1584650574/Dokumenter/Organisasjon%20-%20%C3%A5rsmeldinger%2C%20styrende%20dokumenter%20etc/Vedtatt%20retningslinjer%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20varsler.pdf


RETNINGSLINJER FOR NATURVERNFORBUNDET I 
TRADISJONELLE OG SOSIALE MEDIER

Retningslinjer for Naturvernforbundet i 
tradisjonelle og sosiale medier finner du her. 

• De etiske retningslinjene gjelder også i 
sosiale medier!

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13149287-1574856641/Dokumenter/Organisasjon%20-%20%C3%A5rsmeldinger%2C%20styrende%20dokumenter%20etc/Retningslinjer%20for%20Naturvernforbundet%20i%20sosiale%20medier%20vedtatt.pdf


VIKTIGE VERKTØY FOR DEG SOM 
TILLITSVALGT



TILLITSVALGTSEMINARENE PÅ NETT

• Tillitsvalgtseminarene er en satsning for å 
stryke lokal- og fylkeslagene 
• gi ny kunnskap, inspirasjon og motivasjon

• gjøre dere bedre skodd til arbeidet

• Alt fra tillitsvalgt 2020 ligger på nett. 

• Tillitsvalgtseminaret 2021 vil legges ut på 
nett. 

https://naturvernforbundet.no/tillitsvalgtseminar

https://naturvernforbundet.no/tillitsvalgtseminar


BRØYNNØYSUNDREGISTRENE

Samlet registrering av informasjon for alle registre i Brreg.

• Enhetsregisteret for å få organisasjonsnummer

• Frivillighetsregisteret for søknad om grasrotandel og 
momskompensasjon 

• Foretaksregisteret alle næringsdrivende og enkeltpersonforetak –
skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt

• Merverdiavgiftsregisteret foreninger som driver aktiviteter som 
kommer inn under bestemmelsene i lov om merverdiavgift må 
registrere seg. Husk da også å fylle ut «Samordnet registermelding 
Del 2»

• NAV Aa-registeret alle som er ansatt for lønn eller annen 
godtgjørelse – merk IKKE for foreninger som kommer inn under 
grensen for arbeidsgiveravgift



BRØYNNØYSUNDREGISTRENE

Registrere laget i Brønnøysundregistrene

• En trinn-for-trinn oppskrift på nettsiden. 

• Sekretariatet kan bistå med registrering.

• Om stiftelsesdato:
• Mangler dato? Skriv 01.09 stiftelsesåret.

• Mangler protokollen fra stiftelsesmøtet? 
Bruk protokollen fra sist årsmøte for å vise at 
foreningen eksisterer. 



BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Endre laget i Brønnøysundregistrene

• Det er lagenes ansvar å oppdatere 
Brønnøysundregistrene. 

• Må vanligvis gjøres hvert år etter 
årsmøte. 

• Sekretariatet kan bistå lagene.. 



BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Nærmere om signaturrett

• Vedtektene eller protokoll fra årsmøte i laget 
bestemmer hvem som har signaturrett (opptre, 
skrive under på vegne av)

• Vedtektene §8-7, 1 §8-7, 2 §9-9, 1 og §9-9, 2 sier 
hvem som kan ha signaturrett

• Viktig å ikke blande sammen signaturrett med 
disposisjonsrett i banken – det er ingen automatikk 
i at kasserer må ha signaturrett. 



E-POST OG LAGRING

• Et nyttig og praktisk verktøy for alle lagene. 

• Gratis for lagene – kostnaden dekkes av sentralt. 

• E-postkontoen er deres kontakt med medlemmer og 
andre eksterne som kommuner, fylkeskommuner, lokale 
politikere, presse og lignende.

• Gode dokumentlagringsmuligheter for lokal- og 
fylkeslagene. 

• I tillegg er det mange andre nyttige verktøy! 



E-POST OG LAGRING

https://naturvernforbundet.no/it2017

https://naturvernforbundet.no/it2017




Kontakt med sekretariatet

medlem@naturvernforbundet.no

Oppdaterte medlemslister

Årsmøteinnkallinger som skal sendes via medlemssystemet

Andre henvendelser angående medlemskap

organisasjon@naturvernforbundet.no
Spørsmål om lokallagsdrift – vedtekter, økonomi, Brønnøysundregisteret

E-post, SharePoint og OneDrive for lagene

Oppdatering av lagenes nettsider



Kontakt med sekretariatet

naturvern@naturvernforbundet.no
Spørsmål vedrørende fag og politikk innenfor temaene natur, klima, 
redusert forbruk og forsøpling.

Spørsmål om internasjonalt arbeid og andre prosjekter i 
Naturvernforbundets regi kan også sendes hit. 

Direkte kontakt med fagrådgivere:
Bruk ansattlisten på nettsiden

Bruk kontaktinformasjon under aktivitetstilskudd



AKTIVITETSTILSKUDD

Mål: økt aktivitet i lagene i 
Naturvernforbundet.

Vi oppfordrer til aktiviteter som bidrar til:

• flere medlemmer

• flere aktive i lokallaget  - gjerne grupper som ikke er 
representert i lokallaget i dag

• Kunnskap om nye fagområder

Neste søknadsfrist: 1. juni



AKTIVITETSTILSKUDD

I 2021 gir vi støtte til aktiviteter innen:
• Plast og marin forsøpling

• Sett fokus på arter trua av klimaendringer

• Møteplasser om klima

• Fiksefester og ombruksarrangementer 

• Naturgledearrangementer

• Oppdrett og villaks

• Rovdyr

• Dugnad mot fremmede arter

• Fuglekassesnekring

• Naturen som inkluderingsarena



TIPS FOR ORGANISERING AV AKTIVITETER I 
LOKAL- OG FYLKESLAG



TILLITSVALGTSEMINARET 2021

• Tillitsvalgtseminaret fortsetter til høsten
• Webinarrekke 7., 14., 21. og 28. oktober

• Tema og invitasjon kommer etter sommerferien 

• Vi tar gjerne imot innspill på temaer



INKLUDERINGSNETTVERK

• Mer inkluderende og åpen 
organisasjon

• Regelmessige samlinger med 
kunnskap, inspirasjon og 
erfaringsutveksling

• For alle lokal- og fylkeslag

• Oppstart juni 2021



AKTIVITET I LOKAL- OG FYLKESLAG

Hvem er med i Naturvernforbundet?

• Stor økning!

• Verving på Facebook

• Engasjert i enkeltsaker

• Viktig at Naturvernforbundet viser helheten 
i miljøutfordringene



AKTIVITET I LOKAL- OG FYLKESLAG

Hvordan bli aktiv i Naturvernforbundet?

• 33% av medlemmene vi bli aktive!

• Lokallagene er eksperter på lokal 
aktivitet

• Svært ulik organisering og aktivitet i 
lokallagene

• Hvordan blir man med hos dere?



AKTIVITET I LOKAL- OG FYLKESLAG

Utfordring: diskuter i lokallaget
• Hvordan legger dere til rette for ulike aktiviteter, for alle?

• Velkomst for nye medlemmer?

• Velkomst for nye aktive?

• Hvordan framstår dere i lokalmiljøet?



STORTINGSVALGET 2021



Stortingsvalget 
2021

Natur og klima i balanse

Hvordan sikre at disse sakene vinner 
valget og regjeringsplattformen





www.naturvernforbundet.no/valg21

http://www.naturvernforbundet.no/valg21




Naturvernforbundet | Facebook

https://www.facebook.com/naturvernforbundet






Bli med på tema som passer hos dere

«Lik og del»
Tagg gjerne kandidatene 

fra fylket

Kampanje-
plan

Kampanje
-innhold

Politikk

Fag-
personer

Tillits-
valgte

Kampanje-
utførelse

Gi eksempler 


