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Dette er en kort innføring i hva som skal diskuteres under de forskjellige 

sakene på landsmøtet, når fristen for å komme med forslag er på de 

forskjellige sakene, hvordan man tar ordet, hvordan saksgangen er på 

landsmøtet, hvordan vi stemmer. Kort sagt en liten guide, spesielt utarbeidet 

til de som ikke har vært på så mange landsmøter før. 

 



1) Hva skjer på de forskjellige sakene?  

 
Sak 1 Åpning 
Formell åpning av landsmøtet.   
 
 
Sak 2 Konstituering 
Her vedtar vi spillereglene for landsmøtet – hvem som kan ta ordet og hvor lange innleggene skal 
være, og så videre. Alle som er delegater har tale-, forslags- og stemmerett, og i tillegg kan 
observatører og gjester få talerett. 

Under konstitueringen skal vi også bestemme hvem som skal sitte i forskjellige 
redaksjonskomiteer (se under), hvem som skal være møteledere og referenter, og et par andre 
formelle verv som trengs for å få landsmøtet til å gå som det skal.  
 
 
Sak 3 Leders tale 
Hvert landsmøte holder Naturvernforbundets leder en tale til landsmøtet, om aktuelle 
miljøpolitiske saker og om Naturvernforbundet som organisasjon.  
 
 
Sak 4 Årsmelding for landsmøteperioden 
Dette er landsstyrets rapport om hva organisasjonen har jobbet med siden forrige landsmøte, med 
hovedvekt på arbeidet som har skjedd i sekretariatet og sentralstyret/landsstyret. Årsmeldingen 
skal si noe om hvordan det arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i 2007 har blitt fulgt 
opp.  
 
 
Sak 5 Regnskap 2007 og 2008 
Viser hva vi har brukt pengene på de to siste årene, og hvor vi har fått pengene fra … Sammen med 
regnskapet er det også en formell årsberetning. Dette er et annet dokument enn årsmeldingen, og 
beskriver rent formelle spørsmål som hvor mange som har vært ansatt i bedriften, hvordan de 
økonomiske utsiktene er, og så videre. I motsetning til årsmeldingen sier årsberetningen ikke noe 
om det politiske arbeidet som har skjedd i organisasjonen.  
 
 
Sak 6 Uttalelser 
På hvert landsmøte vedtar vi en del uttalelser, som fastslår hva vi mener om en rekke dagsaktuelle 
og konkrete politiske saker. Dette er stedet for å stille konkrete krav til noen, for eksempel om at 
regjeringen ikke må åpne Lofoten/Vesterålen for oljeaktivitet eller for en ny verneplan for 
vassdrag. Uttalelsene kan ofte være mer konkrete og fokusert mot enkeltsaker enn det den 
miljøpolitiske plattformen er.   

Det har per i dag (10.juni) kommet ni forslag til uttalelser. Fem av disse har blitt fremmet 
av en forberedende uttalelseskomité som ble oppnevnt av landsstyret i vinter, de fire andre har 
blitt fremmet av ulike lokallag og fylkeslag. Eventuelle andre forslag til uttalelser kan fremmes helt 
fram til landsmøtet, det er landsmøtet selv som bestemmer fristene for når man kan fremme 
forslag. Samtidig er det en fordel at det ikke er for mange uttalelser som kommer. Da blir det lett 
for lite tid til å diskutere hver enkelt uttalelse.   
 
 
 



Sak 7 Naturvernforbundets miljøpolitiske plattform 
Den miljøpolitiske plattformen, eller prinsipprogrammet som det også ofte kalles, er det 
dokumentet som slår fast de grunnleggende prinsippene som Naturvernforbundet bygger arbeidet 
sitt på. Dette er dokumentet og debatten for de litt lange linjene, og ikke i like stor grad for de helt 
dagsaktuelle sakene (se uttalelser). Endringsforslag til plattformen må sendes inn senest fem uker 
før landsmøtet starter. Det er foreslått at vi skal skifte navn på dette dokumentet, og bare kalle det 
for prinsipprogram framover – først og fremst fordi mange bruker det navnet allerede.  

Fristen for å fremme forslag til miljøpolitisk plattform er fem uker før landsmøtet 
begynner, altså fredag 17. juli. Endringsforslag sendes organisasjonsrådgiver Steinar Alsos, 
sa@naturvern.no. Alle innkomne forslag blir sendt til delegatene uka etter, dvs de blir sendt fra 
kontoret seinest fredag 24. juli. Det er imidlertid mulig å komme med endringsforslag til de 
forslagene som har kommet også under landsmøtet. Fristene for dette blir satt på landsmøtet.  
 
 
Sak 8 Naturvernforbundets arbeidsprogram 2010-2011 
Arbeidsprogrammet skal bestemme hva Naturvernforbundets sentralledd, dvs sentralstyret og 
sekretariatet, skal jobbe med de neste to årene. Dette er med andre ord ikke dokumentet for hva 
vi skal mene, men for hva vi skal gjøre. For eksempel: Her skal vi ta debatten om sekretariatet skal 
jobbe med høyhastighetstog eller veibygging, men ikke om vi er for eller mot høyhastighetstog 
eller den og den veistrekningen. Debatten om hva vi skal mene i de ulike sakene tas under 
uttalelser og miljøpolitisk plattform.  

Fristen for å komme med endringsforslag til arbeidsprogrammet er under debatten på 
landsmøtet. Det er imidlertid veldig bra hvis man sender inn endringsforslag før landsmøtet, de 
forslagene som kommer inn til sekretariatet innen fredag 14.august skal vi klare å få kopiert opp 
før møtet sånn at alle delegatene får forslagene skriftlig når de kommer til landsmøtet. Send 
forslagene til sa@naturvern.no.  
 
 
Sak 9 Vedtektsendringer 
Vedtektene er Naturvernforbundets lover, og inneholder formelle bestemmelser for hvordan 
organisasjonen skal drives. Forslag til endringer i vedtektene må sendes inn minst fem uker før 
landsmøtet starter, altså fredag 17. juli. Endringsforslag sendes organisasjonsrådgiver Steinar 
Alsos, sa@naturvern.no. Alle innkomne forslag blir sendt til delegatene uka etter, dvs de blir sendt 
fra kontoret seinest fredag 24. juli.  

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.  
 
 
Sak 10 Innkommede forslag 
Dette gjelder bare hvis det er noen som vil ta opp saker som ikke er dekket inn av andre saker på 
landsmøtet. Alle endringsforslag til for eksempel arbeidsprogram, uttalelser og så videre skal 
behandles under de andre sakene.  
 
 
Sak 11 Valg 
Landsmøtet skal først og fremst velge nytt sentralstyre. Innstillingen fra valgkomiteen er klar, og 
ligger med sakspapirene fra 2. sakspapirbunke. I tillegg skal landsmøtet velge ny valgkomité, og 
innstilling til hvem som skal sitte der blir lagt fram på landsmøtet. Landsmøtet skal også formelt 
sett velge det nye landsstyret, men har ikke mulighet til å velge andre enn de som fylkeslagene har 
valgt.  
 
Sak 12 Avslutning 
Helt til slutt, når alle vedtak er fattet, blir landsmøtet formelt avsluttet. 
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2) Hvordan ta ordet? 

Alle delegatene vil få et delegatnummer, og et skilt i delegatmappa som deles ut på landsmøtet 
med det nummeret på. For å be om ordet, rekker du skiltet i været så ordstyrerne ser det – og så 
får du det når det er din tur. Det er tre måter å be om ordet på:  
 
i) Ordinært innlegg, hvor taletiden vanligvis er maks 3 minutter 
ii) Replikk, vanligvis maks 1 minutt, og skal være en kommentar til siste taler. For å be om ordet til 
replikk må du holde et rødt ark opp sammen med delegatskiltet.  
iii) Til forretningsorden, skal bare gjelde forslag til hvordan debatten foregår. For å be om ordet til 
forretningsorden må du holde et grønt ark opp sammen med delegatskiltet. 

 

3) Saksgang, saksbehandling og avstemninger 

På de aller fleste sakene er det mulig å fremme forslag underveis i debatten. Unntak er 
vedtektene, hvor vi bare skal ta stilling for eller mot de forslagene som har kommet, og 
miljøpolitisk plattform (prinsipprogram), hvor det bare er lov å fremme forslag til endringer i de 
forslagene som har kommet før landsmøtet begynner. Under debatten kommer møtelederne til å 
si tydelig fra om når fristen er for å fremme forslag, og når strek settes. Etter at strek er satt er det 
ikke lenger mulig til å be om ordet i debatten. 

Alle forslagene som blir fremmet oversendes en redaksjonskomité (i en del tilfeller 
avholdes det prøveavstemninger for å teste hvordan stemningen er i salen, sånn at 
redaksjonskomiteen får et bilde av hva delegatene mener om de ulike forslagene). Komiteen får så 
ansvar for å vurdere alle forslagene, og eventuelt lage nye forslag dersom det er flere som har 
kommet med omtrent like forslag. Jobben til redaksjonskomiteen er først og fremst å gjøre det 
enklest mulig for landsmøtedelegatene å ta stilling til hvert enkelt forslag, sånn av alle vet hva de 
stemmer for eller mot. 

Redaksjonskomiteen legger fram sin innstilling foran avstemningene, og når det stemmes 
så stemmes det som regel for eller mot det redaksjonskomiteen mener. Møtelederne skal til 
enhver tid forklare hva man stemmer for eller mot, men kommer til å referere til de numrene som 
forslagene har. Det kan iblant gå fort, og det er veldig lov å be om at avstemninger skal tas litt 
saktere  Det vil også bli holdt prøveavstemninger iblant sånn at alle skal vite hva som skjer til 
enhver tid. Delegatene stemmer ved å rekke delegatskiltet sitt i været. Dersom noen krever det tas 
det skriftlige avstemninger – og det er særlig vanlig dersom det blir kampvoteringer på personvalg.  
De aller fleste endelige avstemningene kommer til å skje på søndagen. Noen av uttalelsene 
kommer vi nok til å prøve å få vedtatt før søndag, sånn at vi kan bruke dem mediemessig med en 
gang.  
 

4) Spørsmål? 

Lurer du på noe? Bedre å spørre enn å fortsatt lure … og det finnes ikke dumme spørsmål, bare 

dumme svar. Ta kontakt med landsmøtekoordinator Gunhild Lind, gl@naturvern.no / 97 144 155 / 

23109615, eller organisasjonsrådgiver Steinar Alsos, sa@naturvern.no / 91831193 / 23109615.  

 

Vi sees i Bergen  
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