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1. Velkommen til landsmøte  
Organisasjonen har lengtet etter at vi kan møtes igjen og endelig skal vi møtes til fysisk landsmøte igjen! 

Landsmøtet i 2020 ble utsatt, og til slutt gjennomført heldigitalt i 2021. Forberedelsene til landsmøtet 2022 

er i gang, og sammen med fylkeslaget i Innlandet gleder vi oss over å kunne ønske dere alle velkommen til 

Hamar i april!  

 

Dette dokumentet er et vedlegg til innkallingen til landsmøtet, og en sammenstilling av formelle regler, 

samt nyttig og praktisk informasjon til lagene i forberedelsene til landsmøte 2022.  

 

Det er en del informasjon om landsmøtet som vil bli klar frem mot januar. I midten av januar vil vi sende ut 

en informasjonsoppdatering til lokal- og fylkeslagene, sammen med informasjon om påmelding. 

Landsmøtets nettsted https://naturvernforbundet.no/landsmote/ vil til enhver tid inneholde oppdatert og 

riktig informasjon om landsmøtet. Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med nettsidene for landsmøtet.  

 

Dersom dere har spørsmål om landsmøtet vises det til spørsmål og svar siden på landsmøtenettsiden, 

https://naturvernforbundet.no/landsmote/sporsmal-og-svar/. Dersom det dere lurer på ikke ligger besvart 

der, ber vi om at dere kontakter organisasjonsavdelingen på e-post organisasjon@naturvernforbundet.no. 

 

 

https://naturvernforbundet.no/landsmote/
https://naturvernforbundet.no/landsmote/sporsmal-og-svar/
mailto:organisasjon@naturvernforbundet.no
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2. De formelle reglene i forbindelse med landsmøtet 
Fra Norges Naturvernforbunds vedtekter (https://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://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. Delegater og representasjonsrett 
3.1 Fylkeslagenes og organisasjonenes mandatfordeling per 27.10.2021 

Fylke/organisasjon Antall medlemmer Antall delegater 

Naturvernforbundet i Østfold 1 763 3 

Naturvernforbundet i Oslo/Akershus 11 475 7 

Naturvernforbundet i Innlandet 2 033 4 

Naturvernforbundet i Buskerud 1 564 3 

Naturvernforbundet i Vestfold 1 561 3 

Naturvernforbundet i Telemark 979 2 

Naturvernforbundet i Agder 1 696 3 

Naturvernforbundet i Rogaland 2 498 4 

Naturvernforbundet i Hordaland 3 693 5 

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane 840 2 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 1 307 3 

Naturvernforbundet i Trøndelag 3 284 5 

Naturvernforbundet i Nordland 1 194 3 

Naturvernforbundet i Troms 1 005 3 

Naturvernforbundet i Finnmark 511 2 

Natur og Ungdom   

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. 

 

3.2 Lokallagenes representasjonsrett 
Alle aktive lokallag kan stille med én representant ved Naturvernforbundet landsmøte, som er valgt av 

lokallagets årsmøte (Vedtektene § 3-3, 3.a.). Lokallagenes delegater møter sammen med delegatene fra 

fylkeslaget. Eksempelvis vil delegaten fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, komme i tillegg til Møre 

og Romsdals tre delegater.  

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

lokallagene ha avholdt årsmøte i god tid innen fylkeslagets årsmøte som har frist 18. mars 2022, som også 

er innsendingsfrist av forslag og endringsforslag til landsmøtet.  

 

 

4. Saker til behandling 
Med bakgrunn i vedtektenes § 3-7 Saker for landsmøtet ar landsstyret vedtatt følgende saksliste for 

landsmøtet 2022:  

 

Sak 1 Åpning 

Sak 2 Konstituering 

Sak 3 Leders tale 

Sak 4 Årsmelding for 2021  

Sak 5 Regnskap 2021 

Sak 6 Uttalelser 

Sak 7 Naturvernforbundets prinsipprogram 

Sak 8 Naturvernforbundets arbeidsprogram 2022-2024 

Sak 9 Vedtektsendringer 

Sak 10 Innkomne forslag 

Sak 11 Valg 

Sak 12 Avslutning 

 

Nyttige lenker  

• 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: landsmote@naturvernforbundet.no   

 

 

https://naturvernforbundet.no/arsmote/maler/
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:landsmote@naturvernforbundet.no
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5. 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 

2021 

20.-21. november Landsstyremøte 
Diskuterer arbeidsprogram 
Innstiller på allerede klare forslag til landsmøtet 

Medio desember Utkast til arbeidsprogram 2022-2024 sendes på høring i organisasjonen 

2022 

Januar-mars Årsmøtesesong i lokal- og fylkeslag 

11. januar Påmelding til landsmøtet åpner 

21. januar Frist for innspill til valgkomiteen fra organisasjonen 

25. januar Frist høring arbeidsprogram 2022-2024 

15. februar Sentralstyremøte 

5.-6. mars Landsstyremøte 
Avgir innstillinger til landsmøtet. 

11. mars Landsstyrets foreløpige innstillinger sendes på e-post til lagene og 
legges ut på nettsiden.  

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

Frist for innsending av endringsforslag til vedtekter 

Frist for innsending av forslag til uttalelser 

Frist for å foreslå nye saker for landsmøtet 

20. mars Frist for påmelding av delegater til landsmøtet 

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

29. mars Sentralstyremøte 

3. april Landsstyremøte 
Avgir siste innstillinger til landsmøtet 

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

20. april Digitalt formøte til landsmøte: 
- Introduksjon om landsmøte 
- Opplæring GoPlenum (saksbehandlingssystemet) 

22.-24. april Landsmøte på Hamar 
Frister er markert med oransje bakgrunnsfarge.  

 

6. Behandling av saker på landsmøtet 
Her følger det litt informasjon om hvordan de ulike sakene behandles på landsmøtet.  

 

6.1 Vedtekter 
Vedtektene er Naturvernforbundets lover. Dette dokumentet legger rammene for hvordan organisasjonen 

drives.  

 

Vedtektene har en absolutt frist for forslag på 5 uker før landsmøtet – dette betyr at det kun er forslagene 

som er fremmet innen 18. mars som vil behandles på landsmøtet. Det er ikke mulig å gjøre endringer på 

endringsforslagene, enten stemmer man for eller mot forslaget. Alle vedtektsendringer må ha to 

tredjedelers flertall for å bli vedtatt.  
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6.2 Prinsipprogram 
Prinsipprogrammet definerer Naturvernforbundets politikk, og sier noe om hva vi mener.  

 

Forslagsfristen for endringer av prinsipprogrammet er 5 uker før møtet. På selve landsmøtet kan man ikke 

fremme nye endringsforslag, men man kan foreslå endringer av allerede innsendte endringsforslag. 

Endringer av prinsipprogrammet vedtas med alminnelig flertall.  

 

6.3 Arbeidsprogram 
Arbeidsprogrammet er knyttet til de politiske meningene i prinsipprogrammet, og forteller hva vi skal gjøre 

i den neste perioden.  

 

Arbeidsprogrammet foreslås som et nytt dokument til hvert landsmøte. Landsstyret har nedsatt en komité 

som skal forberede et forslag til nytt arbeidsprogram. Utkast til arbeidsprogram vil sendes til 

organisasjonen i desember, med høringsfrist 25. januar. Etter dette vil arbeidsprogramkomiteen revidere 

sitt forslag som de leverer til landsstyret. Det er landsstyret som i sitt møte 5.–-6. mars innstiller på nytt 

arbeidsprogram for organisasjonen. 

 

Etter at landsstyrets forslag til arbeidsprogram 2022-2024 er sendt ut med sakspapirene, er det åpent for å 

fremme endringsforslag frem til fristen som fastsettes i forretningsorden for landsmøtet. Dersom du ønsker 

at forslaget skal sendes sammen med sakspapirene til landsmøtet, må dette leveres innen fristen den 18. 

mars.  

 

Arbeidsprogrammet og endringsforslag vedtas med alminnelig flertall.  

 

6.4 Uttalelser og andre forslag 
Uttalelser og andre forslag er lokal- og fylkeslagenes mulighet til å fremme egne saker for landsmøtet. Frist 

for å fremme disse forslagene er 5 uker før landsmøtet, den 18. mars. Det er ikke mulig å fremme nye 

forslag etter denne fristen.  

 

Etter at de endelige sakspapirene er sendt ut er det mulig å fremme endringsforslag på forslagene frem til 

fristene som fastsettes i forretningsorden for landsmøtet. 

 

Uttalelser, saker fremmet av lokal- og fylkeslagene og endringsforslag til disse vedtas med alminnelig flertall 

på landsmøtet.  

 

 

7. Praktisk informasjon og forberedelser 
7.1 Tidspunkt og sted for landsmøtet 
Landsmøtet finner sted 22.–24. april 2022. Tidspunkt for møtestart fredag og møteslutt søndag vil komme 

med informasjonen i januar, men det vil planlegges for at det skal være mulig å rekke tog i retning 

Trondheim, Bergen og Kristiansand/Stavanger.  

 

Landsmøtet holdes på Scandic Hamar (Vangsvegen 121, Hamar), en kort gåtur fra Hamar stasjon. Mer 

informasjon om hotellet kan dere finne her: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-

hamar  

 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-hamar
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-hamar
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7.2 Reise 
Hamar ligger langs Dovre- og Rørosbanen med mulighet for direkte tog fra Drammen/Oslo/Gardermoen og 

Trondheim og Røros. Det vil ikke settes opp felles transport til landsmøtet, men det vil i informasjonen som 

sendes ut i januar inneholde reiseforslag basert på tidene for møtestart og møteslutt.  

 

7.3 Påmelding 
Påmelding til landsmøtet skjer via påmeldingsskjema på landsmøtenettsidene. Denne åpner 11. januar 

2022. Informasjonen vil legges ut på hjemmesiden denne dagen, i tillegg vil lenke til påmelding sendes ut 

sammen med øvrig informasjon i januar.  

 

7.4 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 2022, eget skjema vil sendes ut i etterkant av landsmøtet.  

 

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. Denne vil også sendes ut sammen med informasjonen i januar.  

 

7.5 Forberedelser til landsmøtet 
Vi ber om at fylkeslagene tar ansvar for å ordne delegasjonsmøter i forberedelsene til landsmøtet med 

delegatene fra sitt fylkeslag og delegatene fra lokallagene i fylkeslaget.  

 

Dersom dere ønsker er det mulig å få besøk fra sekretariatet/politisk ledelse på delegasjonsmøtene, hvor vi 

kan fortelle om landsmøtet, og eventuelt svare på spørsmål dere måtte ha.  

 

Mulige temaer på delegasjonsmøte:  

• Gjennomgang av sakene som skal behandles og forslag som er kommet inn.  

• Debattene på landsmøtet er begrenset en del, det kan derfor være smart å fordele innlegg mellom 

delegatene og avklare talspersoner på forhånd.  

• Felles reise til landsmøtet 

 

7.6 Spørsmål 
Har du praktiske spørsmål ta kontakt med oss på landsmote@naturvernforbundet.no.   

 

 

 

Oslo, den 29. oktober 2021 

 

 

 

 

John Magne Pedersen Tangen 

Landsmøtekoordinator 

mailto:landsmote@naturvernforbundet.no

