
Sak 6 - Vedtekter 

Forslagene under er endringsforslag til vedtektene som ble levert innen fristen 6 uker før Natur og 

Ungdoms landsmøte 2022. Det er ikke mulig å sende noen nye endringsforslag til vedtektene nå. 

Landsstyret har gått gjennom forslagene og innstilt på om de støtter forslagene eller ikke. 

Forklaring: Hvert forslag er presentert i en boks. Tekst som er foreslått lagt til er understreket, og tekst 

som er foreslått strøket er gjennomstreket. 
 

Endringsforslag: V1 A Forslagsstiller: Syver Kleve 

Kolstad, Nesodden NU 

Kapittel: 3, § 3.7 

Endre § 3.7: 

§3.7. Lokallagene fastsetter selv sine vedtekter som må godkjennes av landsstyret. Disse må ikke 

være i strid med Natur og Ungdoms vedtekter. 

Begrunnelse: Landsstyret bør ikke kunne bestemme hva slags vedtekter lokallag skal kunne ha og 

ikke, så lenge det ikke bryter med de nasjonale retningslinjene. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke (til fordel for V 1 B) 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: V1 B Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 3, § 3.7 

Endre § 3.7: 

§3.7. Lokallagene fastsetter selv sine vedtekter som må godkjennes av landsstyret. Disse må ikke 

være i strid med Natur og Ungdoms vedtekter. 

§3.7. Lokallagene følger Natur og Ungdoms vedtekter og kan fastsette egne vedtekter om ønskelig. 

Egne vedtekter må godkjennes av landsstyret og harmonere med Natur og Ungdoms vedtekter 

Begrunnelse: I dag er praksisen at de fleste lokallag bruker standardvedtektene heller enn å vedta 

egne, så da vil vi ikke legge til grunn i vedtektene at de fastsetter egne vedtekter 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: V2 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 3, § 3.10 

Endre § 3.10: 

§3.10. Hvert studentlag velger én representant og en vara hver som til sammen utgjør studentstyret. 

Studentstyret står ansvarlig overfor studentlagene, representerer studentmedlemmene overfor resten 

av organisasjonen og fatter vedtak om Natur og Ungdoms studentarbeid innenfor organisasjons- og 

arbeidsprogrammets rammer. Studentstyret utpeker en fast representant med vara til å møte i 

landsstyret. Studentstyret kommer sammen så ofte minst 1/3 av studentstyrets medlemmer finner 

det nødvendig, men minst 2 ganger i året. 

Begrunnelse: Gi studentstyret tydeligere mandat og gjøre det mer formalisert. 



Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke (til fordel for V 1 B) 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: V3 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 3, § 3.12 

Endre § 3.12: 

§3.12. På fylkesårsmøtene skal det velges en fylkesleder, to nestledere, øvrige 

fylkesstyremedlemmer, valgkomité for innstilling på nytt fylkesstyre, samt hvem av fylkesstyrets 

medlemmer som er fylkets representant i landsstyret,1. vara og 2. vara til landsstyret. Antall øvrige 

fylkesstyremedlemmer fastsettes i fylkeslagenes vedtekter. Valgene skjer skriftlig. Medlemmer av 

Natur og Ungdom i fylket, som ikke er medlem i et studentlag, har stemmerett. 

Fylkesstyrets medlemmer velges for ett år av gangen. Fylkesstyret sitter fra avsluttet landsmøte. 

Begrunnelse: Formalisere at studentmedlemmer ikke skal være representert av et fylkeslag. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: V4 A Forslagsstiller: Syver Kleve 

Kolstad, Nesodden NU 
Kapittel: 4, § 4.9 

Endre § 4.9: 

§4.9. Vedtak fattes med alminnelig flertall, endring av vedtektene, endring av grunnsynet i 

miljøpolitisk plattform og beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet avgjør 

leders (1. eller 2. nestleders) stemme vil voteringen utføres om igjen. Dersom andre votering ender i 

stemmelikhet, faller forslaget. 

Begrunnelse: Alle med stemmerett på landsmøtet bør ha like mye makt. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: V4 B Forslagsstiller: Jon Benjamin 

Håvie, Troms og Finnmark NU 

Kapittel: 4, § 4.9 

Endre § 4.9: 

§4.9. Vedtak fattes med alminnelig flertall, endring av vedtektene, endring av grunnsynet i 

miljøpolitisk plattform og beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet vil 

voteringen utføres om igjen. Dersom andre votering ender i stemmelikhet, avgjør leders (1. eller 2. 

nestleders) stemme. 

Begrunnelse: Vil fastslå at vi voterer på nytt ved stemmelikhet, men vil ikke fjerne leders 

dobbeltstemme. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas ikke (til fordel for V 4 A) 

Vedtak: 



 

Endringsforslag: V5 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 5, § 5.1 

Endre § 5.1: 

§5.1. Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene. Landsstyret består av en fast 

representant fra hvert fylkeslag og, leder av Natur og Ungdom og en representant for studentstyret. 

Studentlagenes representant møter med tale-, og forslags- og stemmerett på møtene. Norges 

Naturvernforbund har rett til å møte med en representant med tale- og forslagsrett på møtene 

Begrunnelse: Gi studentrepresentant stemmerett i landsstyret. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 
 

Endringsforslag: V6 A Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 5, § 5.2 

Endre § 5.2: 

§5.2. Fylkenes representanter må være ordinære medlemmer av Natur og Ungdom. Medlemmene i 

landsstyret er ansvarlig overfor lokallagene i det fylket de representerer. Lederen av Natur og 

Ungdom representerer ikke noe fylke. Studentstyrets representant skal være ordinært medlem av 

Natur og Ungdom. Studentstyrets representant er ansvarlig overfor studentstyret og studentlagene. 

Begrunnelse: Tydeliggjøre at studentrepresentant har et ansvar overfor studentene på linje med det 

landsstyrerepresentanter har ovenfor lokallagsmedlemmer og lokallag. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 

Endringsforslag: V6 B Forslagsstiller: Jon Benjamin 

Håvie, Troms og Finnmark NU 

Kapittel: 5, § 5.2 

Endre § 5.2: 

§5.2. Fylkenes representanter må være ordinære medlemmer av Natur og Ungdom. Medlemmene i 

landsstyret er ansvarlig overfor lokallagene i det fylket de representerer. Lederen av Natur og 

Ungdom representerer ikke noe fylke. Det skal etterstrebes at studentstyrets representant skal være 

ordinært medlem av Natur og Ungdom. Studentstyrets representant er ansvarlig overfor 

studentstyret og studentlagene. 

Begrunnelse: Samme begrunnelse som i V6 A, men formuleringen der blir for hard og vanskelig å 

oppfylle.  

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 

Endringsforslag: V7 Forslagsstiller: Landsstyret Kapittel: 7 



Legge til et nytt kapittel: 

 

Kapittel 7: 

ØVRIGE TILLITSVALGTE 

§ 7.1 Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til de verv som skal besettes på neste landsmøte 

og delegater til naturvernforbundets landsmøte og legge frem sin innstilling for dette. 

 

§ 7.2 Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 1. og 2.varamedlemmer. Innstillingen til 

valgkomite legges fram for landsmøtet av landsstyret. 

 

§ 7.3 Fungerende medlemmer av valgkomiteen kan ikke innstilles som leder, 1. nestleder eller 2. 

nestleder. Sentralstyremedlemmer kan ikke være medlem av valgkomiteen. Et medlem av 

valgkomiteen kan ikke sitte mer enn to perioder på̊ rad. 

 

§ 7.4 Valgkomiteen velges av Natur og Ungdoms landsmøte i henhold til vedtektene. 



Begrunnelse: Nytt kapittel for å spesifisere rollen til andre verv i NU utenom lokal- fylkes- og 

studentlag og lands-, sentral-, og studentstyret. Senere kapitler får nytt tall. 

Landsstyrets innstilling: Vedtas 

Vedtak: 

 


