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 Oslo, 30. mai 2013 

 

 

Kjære landsmøtedelegater, fylkeslag, lokallag, landsstyre og sentralstyre 
 
Her kommer hovedutsendingen av sakspapirer til landsmøtet i Trondheim 30. august til 1. september. I 
denne sakspapirbunken finner dere: 
 

 Landsmøteguiden med praktisk informasjon 
 Landsstyrets forslag til saksliste 
 Årsmelding for 2011 og 2012 
 Regnskap og årsberetning for 2011 og 2012  
 Landsstyrets forslag til endringer av vedtekter og prinsipprogram 
 Landsstyrets forslag til uttalelse om en ny energipolitikk 
 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for 2014-2015 

 
Årets landsmøte skal være på Thon hotell Prinsen i Trondheim. I løpet av de tre dagene skal vi sette 
kursen for Naturvernforbundet de neste årene. Vi håper at dette skal bli en inspirerende og spennende 
opplevelse. Vi satser på grundige og gode diskusjoner om hva som skal være våre viktigste 
innsatsområder for naturen og miljøet. Et annet mål er å få satt natur- og miljøvern høyere på dagsorden i 
valgkampen. Det blir miljødebatt på Torget i Trondheim lørdag fra 13:00 – 15:00 hvor vi har invitert 
partilederne til å komme. Det blir også kunstnerisk innslag med Marianne Meløy og Rasmus Rohde, samt 
aktiviteter for barn.  
 
Landsmøtet er den viktigste møteplassen vi har i Naturvernforbundet. Det er både det høyeste organet i 
vårt organisasjonsdemokrati, og et viktig sted der vi treffer natur- og miljøvenner fra hele landet. Her kan 
vi hente inspirasjon til å jobbe videre og til å vinne nye seire.  
 
Landsstyret har med de vedlagte sakspapirene laget et godt grunnlag for gode debatter på landsmøtet. Vi 
oppfordrer alle delegatene til å lese dem grundig og komme med eventuelle endringsforslag så tidlig som 
mulig. En del lokallag har landsmøteforberedende møter i forkant av landsmøtet for å gå gjennom 
sakspapirene og diskutere eventuelle endringsforslag.  Fristene til å komme med endringsforslag står i 
landsmøteguiden. Påmelding til landsmøtet skjer på www.deltager.no/landsmote og må inn så fort som 

mulig, helst innen 6. juni. For å spare miljø og kopikostnader legger vi ut sakspapirene kontinuerlig på 
nettsiden, og vi oppfordrer derfor til å ta med egen bærbar PC. Sakspapirene ligger i høyrekolonne på 
www.naturvernforbundet.no/landsmote.    
 
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 landsmøte! 

 
Med vennlig hilsen 
 

Maren Esmark 
generalsekretær 

http://www.deltager.no/landsmote
http://www.naturvernforbundet.no/landsmote

