
 

 

VEDTEKTER FOR NATURVERNFORBUNDET I GAUSDAL  

§ 1-2 Formål 

1. Naturvernforbundet vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig 

virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. 

2. Naturvernforbundet vil arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med 

naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige 

generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke 

menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap. 

 

 § 1-3. Organisasjon  

1. Naturvernforbundet er et landsforbund med medlemmer tilsluttet gjennom fylkeslag, 

lokallag og Natur og Ungdom. Disse er rettslig og økonomisk selvstendige foreninger, 

organisert etter reglene i kapittel 7 til 10 i de sentrale vedtektene 

2. Landsforbundets besluttende organer er landsmøtet, landsstyret og sentralstyret, som 

nærmere regulert i kapittel 3 til 6 i de sentrale vedtektene. 

3. Naturvernforbundet er partipolitisk uavhengig. 

 

§ 9-1. Navnet er NATURVERNFORBUNDET I GAUSDAL 

 

§ 9-2. Medlemmer 

Medlemmer av lokallaget er alle medlemmer av Naturvernforbundet som er bosatt innenfor 

Gausdal kommunes grenser, inkludert medlemmer av Natur og Ungdom. 

 

§ 9-3. Grunnleggende regler og virksomhet 

1. Lokallag er bundet av Naturvernforbundets vedtekter. 

2. NATURVERNFORBUNDET I GAUSDAL har supplerende vedtekter, godkjent av fylkeslagets 

styre. 
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3. NATURVERNFORBUNDET I GAUSDAL skal følge opp natur- og miljøvernsaker i Gausdal og 

skal arbeide for å aktivisere medlemmene i området og, så langt det er kapasitet for det, 

følge opp sentrale og fylkesvise kampanjer og aksjoner o.l. 

 

§ 9-4. Årsmøte 

1. Årsmøtet er NATURVERNFORBUNDET I GAUSDAL sin høyeste myndighet. Det avholdes hvert 

år innen utløpet av mars måned, og alltid slik at fristene for innsending av saker til 

fylkeslagets årsmøte kan overholdes. 

2. Innkalling skal sendes til alle medlemmer. Familiemedlemmer mottar en felles innkalling. 

Innkallingen må være medlemmene i hende senest fire uker før årsmøtet. 

3. Alle som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for foregående år eller for 

inneværende år innen utgangen av januar, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på 

årsmøtet. Medlemmer av Natur og Ungdom i lokallaget (jf. § 10-2 nr. 1) har møte-, tale- og 

forslagsrett; stemmerett gis til en fremmøtt person per påbegynte tiende medlem. 

4. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 

5. Følgende saker skal behandles på årsmøtet: 

a. Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere. 

b. Styrets årsmelding. 

c. Revidert regnskap. 

d. Saker fra styret. 

e. Saker som er framlagt av medlemmene innen 2 uke før årsmøtet. 

f. Budsjett og arbeidsprogram.   

 Punkt b-f sendes ut til medlemmene innen 1 uke før årsmøtet sammen med valgkomiteens 

innstilling. 

g. Valg av styremedlemmer: leder (velges for 1 år), sekretær, kasserer, 1 styremedlem 

(velges for 2 år) + varamedlem (velges for 1 år)  

h. Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøter, minst 2 utsendinger samt en utsending for 

hvert tiende medlem. Hver utsending har en stemme. 

i. Valg av valgkomité (2 personer) og revisor. 

Revisor velges for ett år. Valgkomiteen velges for to år, men første gang velges det ene 

medlemmet for ett år. 
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6. I landsmøteår velges én delegat som landsmøteutsending. 

7. Vedtak om fastsettelse og endring av vedtekter for lokallaget treffes av årsmøtet med 2/3 

flertall.  

8. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger og vedtak. 

9. Umiddelbart etter avholdt årsmøte, skal fylkeslaget og landsforbundet få tilsendt protokoll 

fra årsmøtet, sammen med årsmelding og regnskap. 

10. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret. Dersom det kreves av minst en femdel av 

medlemmene, skal det innkalles til slikt møte. Fylkeslagets styre kan innkalle til 

ekstraordinært årsmøte i et lokallag dersom Naturvernforbundets vedtekter eller 

prinsipprogram er brutt. Et ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er nevnt i 

innkallingen. 

 

§ 9-5. Styre 

1. Styret har ansvaret for lokallagets drift og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av 

lokallagets virksomhet i samsvar med Naturvernforbundets vedtekter og vedtak fattet av 

årsmøtet. 

2. Det skal føres protokoll fra styremøtene. 

3. Styret innkaller til minst ett medlemsmøte i året ut over årsmøtet. 

 

§ 9-6. Signatur 

1. Lokallagets styre representerer lokallaget utad og tegner dets navn, dvs. signerer for laget. 

2. Styrets leder har signaturrett. I leders fravær er det nestleder har denne retten.  

 

§ 9-7. Oppløsning 

1. Årsmøtet kan vedta å legge ned (oppløse) lokallaget dersom forslag om dette er satt på 

innkallingen. Dette skal skje med to tredjedelers flertall av de stemmeberettigede. Midlene 

tilfaller da fylkeslaget. 

2. Hvis et lokallag er blitt inaktivt etter § 7-4 kan landsstyret etter samråd med fylkeslaget 

vedta å legge det ned. 

3. Dersom fylkeslaget også etter gjennomført ekstraordinært årsmøte innkalt etter § 9-7 nr. 10 
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tredje punktum anser at lokallaget drives på en måte som i vesentlig grad bryter med 

organisasjonens vedtekter eller prinsipprogram, kan fylkeslaget fremme sak for landsstyret 

om oppløsning av lokallaget. Lokallaget skal gis anledning til å framlegge sin versjon, skriftlig 

eller muntlig, for landsstyret. Vedtak om oppløsning av lokallag krever 2/3 flertall i 

landsstyret. 

4. Hvis et lokallags midler ved nedleggelse (oppløsning) eller ellers er utilstrekkelige til å dekke 

lagets gjeld, skal lokallagets styre eller eventuelt fylkeslagets styre på lokallagets vegne 

begjære gjeldsforhandling eller konkurs etter konkurslovgivningens regler. 

 

Vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet i Gausdal, 9. mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


