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Fastsatt av landsstyret den 20. november 2022, i henhold til vedtektene § 4-2 nr. 4 

 

1.0 Landsstyrets oppgaver 

1. Landsstyret er, ifølge vedtektenes § 4-1, Naturvernforbundets høyeste organ mellom 

landsmøtene. Landsstyret er ansvarlig for at Naturvernforbundets virksomhet drives i 

samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. 

 

2. Landsstyret er det viktigste bindeleddet mellom lokallag/fylkeslag og forbundets sentrale 

ledelse og skal bidra til flyt av meninger og informasjon mellom Naturvernforbundets 

sentralledd, fylkes- og lokallagene.  

Fylkenes landsstyrerepresentanter er ansvarlige for å rådføre seg med fylkesstyret og 

lokallag i sitt fylke i forkant av møtene og orientere dem i etterkant av møtene. 

 

3. Landsstyret behandler, jf. vedtektenes § 4-7, følgende saker: 

1. Årsberetning og regnskap som framlegges for landsmøtet til endelig godkjenning. 

2. Budsjett og rammer for arbeidsplaner og kampanjer. 

3. Politiske retningslinjer og strategier i større miljøpolitiske saker. 

4. Kontingentfastsettelse.  

5. Innkalling og saksliste til landsmøte etter vedtektenes §3-2, samt forslag til 

innstilling om saker til landsmøtet etter §§3-5 og 3-7. 

6. Godtgjørelse til revisor og sentralstyrets medlemmer. 

7. Ansettelse av generalsekretær og instruks for denne. 

8. Formålsparagrafen for Naturvernforbundets tidsskrift. 

9. Nominering av leder og medlemmer til kontrollkomiteen og valgkomiteen. 

10. Fremsettelse av forslag for landsmøtet om valg av ny revisor; og eventuelt valg av 

midlertidig revisor dersom den valgte revisoren fratrer i funksjonstiden 

11. Saker fremmet for landsstyret av sentralstyret, eller av andre organer eller 

personer med forslagsrett, innen frister fastsatt i denne forretningsorden. 

12. Andre saker som etter vedtektene hører inn under landsstyret. 

 

2.0 Møter i Landsstyret 

2.1 Møteplan 

4. Landsstyret sammenkalles så ofte lederen, sentralstyret eller minst 5 av det øvrige 

landsstyrets medlemmer finner det nødvendig. 

Landsstyret skal ha minst fire møter hvert kalenderår.  

 

5. Landsstyret vedtar selv en plan for de ordinære landsstyremøtene for hele 

landsmøteperioden. I møteplanen skal det angis om møtet planlegges avholdt fysisk eller 

digitalt.  

Møteplanen skal også angi tidspunkt for de sentralstyremøtene hvor sentralstyret skal 

avgi innstilling om sakene til vedkommende landsstyremøte, jf. punkt 10. 

Et møte anses som berammet i det øyeblikk det står oppført på møteplanen.  

Endringer i møteplanen skal varsles så tidlig som mulig, og senest 14 dager før et møte 

skulle vært holdt. 
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2.2 Fysiske og digitale møter 

6. Landsstyret gjennomfører sine møter som en blanding av fysiske helgesamlinger og 

digitale ettermiddagsmøter.  

 

7. I tilknytning til de fysiske helgesamlingene, bør det legges til rette for et politisk, 

organisatorisk eller faglig program fredag ettermiddag. 

 

8. I tillegg til de ordinære møtene med saksbehandling, skal det gjennomføres digitale 

oppdateringsmøter i landsstyret. Målet med oppdateringsmøtene er gjensidig oppdatering 

på politisk og organisatorisk arbeid mellom den sentrale ledelsen og fylkenes 

landsstyrerepresentanter. 

 

2.3 Innkalling, saksforberedelse og innmelding av saker 

9. Sentralstyret vedtar sakliste for landsstyremøtet og forbereder saker til behandling.  Det 

kan selv bestemme at en sak skal settes på sakslisten, og kan avgi innstilling i sakene.  

 

10. Sentralstyret innkaller til landsstyremøte, jf. vedtektenes §4-2.2. Innkalling med saksliste 

som vedtatt av sentralstyret, og med angivelse av tid, møteform (jf. punkt 5) og eventuelt 

sted for møtet, sendes landsstyrets medlemmer senest 14 dager før møtet.  

 

11. Generalsekretæren ivaretar praktisk saksforberedelse og oppfølging av landsstyrets 

møter.  

Skriftlige saksdokumenter skal inneholde orientering om saken, bakgrunnsinformasjon og 

forslag til vedtak med begrunnelse. 

 

12. Et medlem av landsstyret kan senest innen tre dager etter at innkalling er sendt ut, melde 

inn saker til behandling i landsstyret.  

 

13. Sentralstyret skal sende sakspapirer til landsstyrets medlemmer og eventuelt til andre 

møteberettigede, senest 7 dager før møtet.  

Sentralstyret sørger også for nødvendig ettersending av senere tilkomne dokumenter.   

 

14. Ved behov for rask avklaring av viktige prinsipper i landsstyret kan leder eller 

sentralstyret, i tråd med vedtektenes §4-2, kalle inntil ekstraordinære møter utenom 

møteplanen på 3 dagers varsel. Ekstraordinære møter er digitale og behandler kun den 

aktuelle saken som krever rask avklaring. 

 

15. Landsstyrets saksliste offentliggjøres på nettsiden så snart den er sendt ut til landsstyrets 

medlemmer. Sentralstyret kan gjøre unntak ved sensitive saker. 

 

2.4 Gjennomføring av møter i landsstyret 

16. Saksliste og tidsplan for landsstyremøter 

a. Ved starten av landsstyremøtene behandles sakslisten vedtatt av sentralstyret. 

Landsstyret skal få orientering om alle innmeldte saker til landsstyret, og hvordan 

disse er foreslått behandlet. 
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b. Viktige referatsaker kan føres som orienteringssaker på saklista. Slike saker tas til 

orientering med mindre minst fem medlemmer av landsstyret krever saken 

behandlet som en ordinær sak.   

c. Landsstyret kan endre rekkefølgen for behandling av sakene på sakslisten. 

d. Etter godkjennelse av dagsordenen skal Landsstyrets medlemmer redegjøre for 

om det er grunn til å vurdere deres habilitet i noen av de sakene som skal 

behandles. Vedtak om habilitet/inhabilitet treffes av det øvrige landsstyret uten at 

vedkommende medlem eller dets varamedlem deltar i avstemningen.  

 

17. På landsstyremøtene deltar, jf. vedtektenes paragraf 4-3 og 4-4: 

• De ordinære medlemmene av landsstyret, evt. deres vara, med tale-, forslags- og 

stemmerett. 

• Sentralstyrets varamedlemmer, med tale- og forslagsrett. 

• Studentstyrets representant, med tale- og forslagsrett.  

• Regnskogsfondets representant, med tale- og forslagsrett. 

• Generalsekretæren, med tale- og forslagsrett.  

• Saksbehandlere i sekretariatet med talerett i den konkrete saken 

• Revisor, med tale- og forslagsrett.  

• Andre som landsstyret eller generalsekretæren inviterer, som observatører eller 

for å bidra til diskusjoner og saksbehandling. 

 

18. På de digitale møtene i landsstyret åpnes det for at fylkenes vararepresentanter kan delta 

som observatører med møterett.  

 

19. Naturvernforbundets leder og nestleder(e) er henholdsvis leder og nestleder(e) for 

landsstyret. 

 

20. Ifølge vedtektenes paragraf 4-5 er landsstyret vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt, og 

dessuten leder eller minst én nestleder, minst halvparten av det øvrige sentralstyret, og 

minst halvparten av det øvrige landsstyret, er til stede. 

 

21. Ifølge vedtektenes paragraf 4-6 fattes vedtak i landsstyret med alminnelig flertall, der 

avholdende stemmer ikke telles med. Ved stemmelikhet anses det forslag som lederen, 

eventuelt nestlederen (1. så 2.) i lederens fravær, stemmer for som vedtatt. 

 

22. På de fysiske helgesamlingene i landsstyret skal det under hvert møte være faste 

dagsordenpunkter som politisk innledning, orienteringssaker og fylkesrunden. For 

fylkesrunden gjelder følgende:  

• Formålet med fylkesrunden er at fylkene kan oppdatere hverandre på det 

organisatoriske og politiske arbeidet i fylkene. Fylkesrunden er en mulighet for 

samarbeid og læring på tvers i organisasjonen.  

• Hvert fylkeslag får 3 minutter til å presentere fra sitt fylke. 

• Det bør vises lysbilder under fylkesrunden, men disse må sendes inn på forhånd 

etter frister angitt i innkallingen.  

• Presentasjonen som lages vil deles i etterkant.  
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23. På de digitale ettermiddagsmøtene i landsstyret bortfaller politisk innledning og 

fylkesrunden. Derfor gjennomfører landsstyret i tillegg digital oppdateringsmøter, hvor 

hovedformålet er gjensidig oppdatering på politiske og organisatoriske saker mellom den 

sentrale ledelsen og fylkenes landsstyrerepresentanter. Her får hvert fylke 3 minutter til å 

presentere, men dette er et møte uten lysbildefremvisning. Det lages en oppsummering 

fra de digitale oppdateringsmøtene som sendes landsstyret i etterkant av møtet.  

 

2.5 Protokoll fra møtene 

24. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal minst inneholde: 

• Angivelse av hvem som er til stede. 

• Angivelse av hvilke saker som ble behandlet. 

• Opplysninger om fremlagte dokumenter og forslag, om formell behandling av 

sakene og om eventuelle foreløpige vedtak (bortsett fra prøvevoteringer), samt 

eventuelle andre opplysninger som anses nødvendig for å forstå trufne vedtak og 

saksbehandlingen frem mot et vedtak. 

• Endelige vedtak. 

• Særlige tilførsler til protokollen krevd av et medlem av landsstyret. 

 

25. Protokollen skal innen 7 dager godkjennes av møteleder(e), protokollansvarlig og to 

utpekte protokollunderskrivere, som velges under konstitueringen i hvert landsstyremøte.  

 

26. Godkjent protokoll etter punkt 18 skal innen 14 dager gjøres tilgjengelig for: 

• landsstyrets medlemmer og varamedlemmer 

• de sentralt ansatte i Naturvernforbundet 

• revisor 

• kontrollkomiteen 

 

27. Eventuelle innsigelser til protokollen fra øvrige medlemmer av landsstyret behandles i 

neste møte i landsstyret. Medlemmer av landsstyret kan kreve innsigelser tilført 

protokollen i vedkommende (neste) møte, jf. punkt 24.   

Eventuell uenighet om det rette innholdet i en endelig protokoll og om tilsvarende 

endringer, avgjøres av landsstyret. En protokoll som er vedtatt endret gjøres tilgjengelig i 

endret form som angitt i punkt 26. 

 

28. I etterkant av landsstyremøtene skal det innen 7 dager legges ut en sak på hjemmesiden 

som forteller at det har vært landsstyremøte og lenke til vedtatte dokumenter slik som 

uttalelser og retningslinjer.  

 

3.0 Arbeidsgrupper og utvalg 

29. Landsstyret kan, i løpet av landsstyremøtene eller i forkant, oppnevne arbeidsgrupper til å 

forberede eller detaljbehandle saker som landsstyret senere avgjør. Slike arbeidsgrupper 

skal ha et klart mandat og en avgrenset virkeperiode.  

 

30. Landsstyret nedsetter i starten av landsstyreperioden en intern valgkomité. Denne 

komiteen har ansvar for å innstille i alle personvalg som landsstyret foretar, som 

landsstyret ikke har vedtatt annen prosess for.  
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31. Landsstyret kan nedsette utvalg som kan virke ut arbeidsprogramperioden, og samtidig 

vedta mandat for disse:  

• Utvalgene skal forankres i en sak eller område i inneværende arbeidsprogram 

eller i en sak eller område som man ønsker å følge opp mer kontinuerlig.  

• Utvalgets størrelse må diskuteres i sammenheng med mandatet for de enkelte 

utvalgene, og hvordan dette passer med hensikten til utvalget.    

• Utvalg bør ha minst ett medlem som er medlem av landsstyret. Det skal ikke være 

et flertall i utvalget blant landsstyrets medlemmer. Lederen av utvalget kan velges 

blant landsstyrets medlemmer.  

• Utvalgene rapporterer til landsstyret ved slutten av arbeidsprogramperiode.  

• Landsstyret nedsetter utvalg i sitt første møte etter landsmøtet.  

 

4.0 Andre forhold 

32. Endringer av forretningsordenen gjøres av landsstyret med alminnelig flertall. 

 

33. Landsstyremøtet kan i ekstraordinære tilfeller, ved et særlig vedtak, gjøre unntak fra 

reglene i denne forretningsordenen, med virkning for det enkelte møte, enten generelt 

eller for en enkelt sak. Kontrollkomiteen skal underrettes om slike vedtak.    

 


