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LANDSMØTE 2013 
 

Trondheim 30. august til 1. september 2013 
 

Formelle regler og praktisk informasjon 
 
Dette dokumentet inneholder: 

1. De formelle reglene i forbindelse med Landsmøtet 
2. Oversikt over fylkeslagenes og NUs mandatfordeling 
3. Lokallagenes representasjonsrett  
4. Saker til behandling  
5. Tidsplan fram til landsmøtet 
6. Praktisk informasjon om Landsmøtet 
7. Foreløpig program for landsmøtet 
 

 
Eksisterende prinsipprogram og dagens vedtekter finner du på www.naturvernforbundet.no 
under fanen ”om Naturvernforbundet”. Direkte linker til dokumentene ligger på 
www.naturvernforbundet.no/vedtekter og www.naturvernforbundet.no/prinsipprogram. 
Komiteens forslag til nytt arbeidsprogram ligger vedlagt. Dersom du trenger å noen av 
dokumentene tilsendt på papir, ta kontakt med sekretariatet. 
 
 
1. De formelle reglene i forbindelse med Landsmøtet 
Fra Norges Naturvernforbunds vedtekter 

§ 4 Landsmøtet 
4.1. 
Landsmøtet er Naturvernforbundets høyeste myndighet. Det avholdes ordinært hvert annet 
år i løpet av juni måned. Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. 
4.2. 
Landsstyret innkaller til landsmøtet. Innkalling skal skje til fylkeslag, lokallag, Natur og 
Ungdom, Miljøagentene og Regnskogfondet med minst åtte ukers varsel. Minst 4 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. 
4.3. 
a) Landsmøtet består av landsstyret, utsendinger fra lokal- og fylkeslagene, Natur og 
Ungdom og Miljøagentene. En representant fra Regnskogfondet har møte-, tale- og 
forslagsrett. 
 
b) Antall utsendinger fastsettes på følgende måte:  
- alle aktive lokallag har hver sin representant i fylkesdelegasjonen, valgt av eget årsmøte. 
- fylkesårsmøtene velger i tillegg delegater i henhold til fylkeslagenes medlemstall 1. januar i 
landsmøteåret:  

0 - 1000 medl: 2 repr  

1001 - 2000 medl:  3 repr  
2001 - 3000 medl:  4 repr  

3001 - 5000 medl:  5 repr  

5001 - 8000 medl:  6 repr  

8001 - 12000 medl:  7 repr  

12001 medl. og oppover:  8 repr  

http://www.naturvernforbundet.no/
http://www.naturvernforbundet.no/vedtekter
http://www.naturvernforbundet.no/prinsipprogram
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c) Natur og Ungdoms landsmøte velger delegater etter medlemstall 1. januar i landsmøteåret 
etter følgende nøkkel:  

0 - 1000 medl: 4 repr  

1001 - 2000 medl:  6 repr  

2001 - 3000 medl:  8 repr  

3001 - 5000 medl:  10 repr  
5001 - 8000 medl:  12 repr  

8001 - 12000 medl:  14 repr  

12001 medl. og oppover:  16 repr  
d) Miljøagentene oppnevner to delegater.  
e) Valgkomiteens innstilte til neste periodes landsstyre og sentralstyre har møte- og talerett.  
 

 
2. Oversikt over fylkeslagenes og NUs mandatfordeling basert på 
medlemstallene pr 1.1.2013 
 
Fylke/organisasjon 
 

Antall  
medlemmer 

Antall  
delegater 

Naturvernforbundet i Østfold 779 2 
Naturvernforbundet i Oslo/Akershus 6 717 6 
Naturvernforbundet i Hedmark 539 2 
Naturvernforbundet i Oppland 892 2 
Naturvernforbundet i Buskerud 981 2 
Naturvernforbundet i Vestfold 907 2 
Naturvernforbundet i Telemark 649 2 
Naturvernforbundet i Aust-Agder 312 2 
Naturvernforbundet i Vest-Agder 597 2 
Naturvernforbundet i Rogaland 1 214 3 
Naturvernforbundet i Hordaland 2 109 4 
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane 450 2 
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 779 2 
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 1 273 3 
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 502 2 
Naturvernforbundet i Nordland 583 2 
Naturvernforbundet i Troms 489 2 
Naturvernforbundet i Finnmark 303 2 
Natur og Ungdom 6 405 12 
Miljøagentene  2 
Regnskogfondet  1 med møte- tale- og 

forslagsrett 
 
 
 
3. Lokallagenes representasjonsrett  
Lokallagenes representasjonsrett og landsmøteforberedelser 
Hvert lokallag kan stille med én representant ved Naturvernforbundets landsmøte, gjennom 
fylkeslagets delegasjon (paragraf 4.3 over).  
 
Vedtektene sier følgende: 
 

§13.6.: Som aktive lokallag regnes lokallag som har avholdt årsmøte og valgt et styre siste to 
år. 
§13.8.: Umiddelbart etter avholdt årsmøte, skal fylkeslaget få tilsendt årsmelding og regnskap 
og bli meddelt valg av delegater til fylkeslagets årsmøte. Så snart det foreligger, skal godkjent 
referat fra årsmøtet sendes fylkeslaget. Naturvernforbundet sentralt skal også få tilsendt 
årsmelding, regnskap og referat så snart disse foreligger. 
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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. 
Lagene må også sende inn oversikt over det nyvalgte styret, registreringsskjema ligger på 
www.naturvernforbundet.no/maler. De som ennå ikke har satt dato for årsmøtet, bør gjøre 
det så snart som mulig. Ifølge vedtektene skal lokallagenes årsmøte avholdes hvert år 
innen utgangen av mars.   
 
Lokallagets årsmøte bør sende inn sine forslag til arbeidsprogram, eventuelle 
endringsforslag til vedtektene og prinsipprogram og andre landsmøtesaker til 
fylkesårsmøtet. Det er der fylkenes forslag og standpunkt til sakene blir vedtatt.  
 
På et tidlig tidspunkt bør det avtales delegasjonsmøter der landsmøtedelegatene, gjerne 
sammen med tillitsvalgte og andre interesserte, diskuterer landsmøtesakene, og avtaler 
hvem som skal være talsperson i de ulike sakene. På landsmøtet vil det være begrenset 
taletid, og derfor bør standpunktene og innlegg forberedes og fordeles mellom delegatene.  
 
 
4. Saker til behandling: 
Dette er sakene som landsmøtet skal behandle ifølge vedtektene: 

 
4.7. 

Landsmøtet behandler følgende saker: 
- Valg av ordstyrer. 
- Årsmeldingene for landsmøteperioden. 
- Reviderte regnskap. 
- Saker som er forelagt landsmøtet av landsstyret. 
- Saker som sentralstyret, lokallag eller fylkeslagene ønsker behandlet av 
landsmøtet, må meldes landsstyret senest fem uker før landsmøtet settes. Fem eller 
flere fylkeslag kan på forhånd kreve at en sak skal tas opp. 
- Arbeidsprogram. 
- Prinsipprogram. Endringsforslag til prinsipprogram må meldes landsstyret senest 
fem uker før landsmøtet settes. 
- Eventuelle endringsforslag til vedtektene, fremmet i tråd med §16.   
- Valg av sentralstyret. Landsmøtet velger sentralstyrets leder, nestleder og fire 
øvrige medlemmer av sentralstyret samt fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
Natur og Ungdoms representant i sentralstyret velges av Natur og Ungdoms 
landsmøte. De ansattes representant velges av de ansatte. 
 - Valg av landsstyremedlemmer med varamedlemmer etter nominasjon fra 
fylkeslagenes årsmøter, på Natur og Ungdoms landsmøte og Miljøagentenes 
sentralstyre. Landsmøtet kan bytte om på rekkefølgen mellom fast medlem og 
varamedlem, men kan ikke velge andre personer såfremt gyldig nominasjon har 
funnet sted. 
- Valg av valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett kan være medlem av 
landsstyret. Senest fem uker før neste landsmøte skal valgkomiteen tilstille sentral-
styrets innstilling til valg av sentralstyre og landsstyre med varamedlemmer. 
 - Valg av revisor. 
 - Valg av kontrollkomiteens leder og to øvrige medlemmer. 

 
 
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: sl@naturvernforbundet.no  

 
 
 

http://www.naturvernforbundet.no/maler
mailto:arbeidsprogram@naturvernforbundet.no
mailto:vedtekter@naturvernforbundet.no
mailto:prinsipprogram@naturvernforbundet.no
mailto:valgkomite@naturvernforbundet.no
mailto:sl@naturvernforbundet.no
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5. Tidsplan fram til 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. 

 

20. mars Frist for innsending av forslag til landsmøtet som skal behandles 
i Sentralstyret og Landsstyret. Om lagene ønsker et bredere støtte 
for forslaget sitt så er dette anledningen. Se liste med 
kontaktinformasjon til de forskjellige sakene i innkallingen. 
 

15. april Sentralstyremøte 
 

4.-5. mai Landsstyremøte 
Vedtar landsstyrets innstilling til nytt arbeidsprogram, endringer i 
vedtekter og prinsipprogram 
 

22.mai  Utsending av 2. sakspapirbunke  
 
Inneholder:  

- saksliste 
- Landsstyrets forslag til nytt arbeidsprogram 
- Landsstyrets forslag til endringer i prinsipprogram og vedtekter  
- årsmelding 
- utdrag fra revidert regnskap 
- innkomne forslag med innstilling fra Landsstyret  
- Forslag til uttalelser 
- praktisk informasjon 
 

6. juni Frist for påmelding av delegater til landsmøtet.  
Alle som melder seg på landsmøtet som representant fra lokallag må 
sørge for å ha sendt inn årsmelding, regnskap og protokoll fra årsmøtet 
for å være godkjent.  
  
Frist for innsending av kort tekst og ett bilde fra fylkeslaget til 
Fylkespresentasjonen 
 

24. juli Absolutt siste frist for innsending av endringsforslag til 
prinsipprogram og vedtekter 
 
Frist for utsending av valgkomiteens innstilling til nytt 
sentralstyre  

13. august 3. sakspapirbunke sendes til de som er påmeldt direkte. 
 
Inneholder:  

- Program 
- Innsendte forslag 
- Praktiske beskjeder 

 
29. august   Sentralstyre- og landsstyremøte 

 
30. august til 
1. september 

Landsmøte 
Siste sakspapirbunke deles ut ved ankomst Landsmøtet  
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6. Praktisk informasjon om Landsmøtet  
 
Tidspunkt 
Landsmøtet finner sted 30. august – 1. september 2013 i Trondheim. For å redusere 
utgiftene på overnatting håper vi at de som har mulighet til det ankommer fredag morgen, 
laget må selv betale kostnader ved en ekstra natt. Møtet starter kl 10, så det passer fint å 
ta nattoget, eller morgenflyet. Det blir registrering fra kl 9. Møtet er ferdig søndag kl 12:30, 
for de som ønsker det så kan man være med på hyggelige og lærerike utflukter søndag fra 
kl 12:30 til 15:00.  
 
Sted 
Landsmøtet skal være på Thon hotell Prinsen. Adressen er Kongens gate 30, det ligger like 
ved Torget og Prinsenkrysset i Trondheim. Det er ca 20 minutters gange fra stasjonen, det 
er mulig å ta buss. Det er her både overnattingen og selve møtet foregår. Mer om hvordan 
du finner fram legges ut på www.naturvernforbundet.no/landsmote2013. Mer om hotellet 
finnes her: www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/trondheim/thon-hotel-prinsen/ 
 
Reise 
Trondheim er en by med god kommunikasjon nesten uansett hvor i landet man kommer fra. 
Fra Oslo og Bodø er det gode togforbindelser. For eksempel er nattoget natt til fredag et 
godt alternativ, og dagtog tilbake på søndag. Vi oppfordrer de som bor på disse 
strekningene til å ta toget. Fra Ålesund og Molde går det rutebuss, og fra Kristiansund er 
det hurtigbåt. Ellers er det daglige flyavganger fra Bergen, Stavanger og Tromsø. Vær tidlig 
ute med reisebestilling slik at dere får minipris. 
 
Vi har en reiseutjamningspott, de som har reiseutgifter på mer enn 2000,- pr pers kan få 
refundert utgiftene over 2000,-. Frist for å søke reisestøtte er 15. september 2013. 
 
Påmelding 
Påmelding skjer på www.deltager.no/lansdsmote. Prisen er 1600,- pr pers i tresengs-rom, 
1700,- pr pers i tosengs-rom og 2700,- pr pers for enkeltrom. For de som ikke ønsker 
overnatting så ta kontakt med Hallgeir Frøseth Opdal på hol@naturvernforbundet.no for 
egne priser. Deltageravgiften dekker opphold og mat fra fredag morgen til og med lunsj 
søndag, inkludert festmiddag lørdag kveld.  
 

Har du praktiske spørsmål så kontakt Hallgeir Frøseth Opdal på 
hol@naturvernforbundet.no eller 40248084 (man-fre: 10-17) 

 

 

http://www.naturvernforbundet.no/landsmote2013
https://www.deltager.no/lansdsmote2011
mailto:sl@naturvernforbundet.no
mailto:sl@naturvernforbundet.no
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7. Foreløpig program for Landsmøte 2013 
  
Fredag 30. august  

08:00 – 10:30 Innsjekking 
09:30 – 10:00 Introduksjon for de nye på landsmøtet 
10:00 – 11:00 Åpning og konstituering  
11:00 – 11:30 Leders tale  
11:30 – 12:30 Lunsj 
12:30 – 14:00 Generaldebatt 
14:00 – 14:15 Kort pause 
14:15 – 14:30 Presentasjon av valgkomiteens innstilling  
14:30 -  14:45 Hilsningstaler 
14:45 – 15:30 Årsmelding 2011-2012 og regnskap 2011 og 2012 
15:30 – 17:00 Uttalelser  
17:00 – 18:30 Prinsipprogram 
18:30 – 19:30 Middag 
20:00 – 20:45 Pubkveld med et historisk foredrag om Naturvern i forkant av 
jubileumsåret. 
 

Lørdag 27. august 
07:30 – 08:30 Frokost 
08:30 – 08:45 Åpning 
09:00 –  10:00 Vedtekter 
10:00 – 12:30  Arbeidsprogram 2014-2015 
12:30 – 13:00 Avreise til Torget (utdeling av matpakke v/ utgangen) 
13:00 – 15:00 Miljødebatt på torget – partilederne inviteres 
15:30 – 16:45 Uttalelser  
17:15 – 19:00 Verksteder  

-1. Jubileumsåret 2014 – hvordan jobbe lokalt? 
-2. Hvordan bruke Naturvernskolen lokalt? 
-3. Miljøjuss – Redd naturen med loven i hånd.  
-4. Oppfriskingskurs i Corepublish (kun 12 plasser) 
-5. Olje i Norge og sør  

20:00 Festmiddag - husk litt fine klær 
 

Søndag 28. august 
08:00 – 08:45 Frokost 
08:45 – 09:00 Åpning 
09:00 – 09:30 Uttalelser 
09:30 – 10:30 Endelig vedtak prinsipprogram  
10:30 – 11:00 Endelig vedtak arbeidsprogram  
11:00 – 11:15 Pause 
11:15 – 11:30 Valg 
11:30 – 12:00 Avslutning 
12:00 – 13:00 Lunsj for de som drar 
12:00 – 14:00 Utflukt med lunsj for de som vil: 
   1.  Guidet gåtur i miljøbyen Trondheim 

    2.  Busstur til Øysand eller Bymarka 
 


