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Oslo, 12. juni 2009  

 

 

Kjære landsmøtedelegater, fylkeslag, lokallag, landsstyre og sentralstyre 

 

 

Her kommer hovedutsendingen av sakspapirer til Landsmøtet i Bergen 21-23. august. I denne bunken 

finner dere: 

 

 Landsstyrets forslag til saksliste 

 Landsstyrets årsmelding for de siste to årene 

 Regnskap og årsberetning for 2007 og 2008  

 Landsstyrets forslag til endringer i vedtekter og miljøpolitisk plattform (prinsipprogram) 

 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for 2010-2011 

 Ni forslag til uttalelser fra Landsmøtet 

 Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre.  

 

 

I tillegg legger vi med en del praktisk informasjon. Den omfatter blant annet en oversikt over hva de ulike 

debattene inneholder, særlig beregnet for de av dere som ikke har vært på landsmøte før.  

Vi ønsker at landsmøtet skal bli en inspirerende og spennende opplevelse. Vi håper på grundige 

og gode diskusjoner om hva som skal være våre viktigste innsatsområder for miljøet de kommende to 

årene. Et annet mål er å få satt miljø- og naturvern høyere på dagsorden i valgkampen. Finansminister og 

SV-leder Kristin Halvorsen besøker oss på fredagen, mens vi lørdag ettermiddag skal ut på 

Torgallmenningen for å markere oss i bybildet.  

Landsmøtet er den viktigste møteplassen vi har i Naturvernforbundet. Det er både det høyeste 

organet i vårt organisasjonsdemokrati, og et viktig sted vi kan treffe natur- og miljøvenner fra hele landet. 

Her kan vi hente inspirasjon til å jobbe videre og til å vinne nye miljøseire.  

Landsmøtet skal være midt i Bergen sentrum, i festsalen på Gimle – ca 100 meter fra Fisketorget.  

Landsstyret har med de vedlagte sakspapirene laget et godt grunnlag for gode debatter på 

landsmøtet. Dokumentene er gjennomarbeidet, men det er selvsagt fortsatt rom for forbedringer Vi 

oppfordrer alle delegatene til å lese dem grundig, til å komme med forslag til endringer og til å delta aktivt 

i debattene – både sammen med delegatene fra fylkene deres og fra talerstolen. Fristene til å komme 

med endringsforslag står i den lille landsmøteguiden. 

Vårt mål er at Landsmøtet blir et spennende politisk verksted. Det er opp til alle oss som skal dit å 

få det til.  

 

Velkommen til Bergen i august! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Jan Thomas Odegard 

Generalsekretær 


