
 

 
A) Referatsaker 
 

1. Praktiske formaliteter 
1.1 Møtet erklæres lovlig innkalt og åpnes av 

leder. 

1.2 Valg av møteledere. 

1.3 Godkjenning av forretningsorden 

1.4 Arrangøren gjør rede for praktiske sider 

ved landsmøtet og oppholdet. 

1.5 Valg av referenter. 

1.6 Valg av protokollkomité til å underskrive 

referatet. 

1.7 Valg av redaksjonskomiteer. 

1.8 Valg av fullmaktskomité. 

1.9 Godkjenning av dagsorden. 

 

2. Presentasjon av  
    Landsmøtedeltakerne 
 
3. Debattinstruksjon 
Møtelederne orienterer om hvordan man tegner 

seg til innlegg, replikk og saksopplysning. 

 

4. Leders tale til landsmøtet 
 
B) Saker til behandling 
 
1. Årsmelding 2021 
Årsmeldingen er delt i to, en formell og en 

evaluerende. Den første godkjennes med 

eventuelle merknader. Under den andre er det 

evaluering av NU-året 2021. 

 

2. Hva-NU? 
Hva vil vi med NU framover? Hva vil vi med 

miljøsaken i Norge? Hvor står miljødebatten? 

Hva skal NU arbeide med framover, hvordan 

bør vi prioritere? I "Hva-NU-debatten" 

forsøker vi å trekke de store linjene, se 

framover og skape visjoner for framtiden. 

 

3. Miljøpolitisk plattform 
Miljøpolitisk plattform inneholder Natur og 

Ungdoms standpunkter på våre viktigste  

 

arbeidsfelt. Endringsforslag til denne saken må 

sendes inn senest 14. november. Alle  

endringsforslag sendes ut til alle delegater, 

med landsstyrets innstilling, senest 1. 

desember. 

4. Arbeidsprogram for 2022 
Her trekkes linjene opp for sentralstyrets 

politiske arbeid i 2022. Det skal vedtas 

politiske hovedmål, og hvilke saker Natur og 

Ungdom skal prioritere. Landsstyret legger 

fram forslag til arbeidsprogram for landsmøtet. 

Forslag blir sendt ut innen 1. desember. 

 
5. Organisasjonsprogram for 2022 
Organisasjonsprogrammet beskriver 

hovedlinjene for Natur og Ungdoms 

organisatoriske arbeid i 2022. 

Organisasjonsprogrammets innhold skal i 

første rekke gjennomføres av sekretariatet og 

sentralstyret. Landsstyret legger fram forslag 

til organisasjonsprogram for landsmøtet. 

Forslag blir sendt ut innen 1. desember. 

 

6. Vedtekter 
Endringsforslag til denne saken må sendes inn 

senest 14. november. Alle endringsforslag 

sendes ut til alle delegater, med landsstyrets 

innstilling, senest 1. desember. 

 

7. Regnskap 
Regnskap for 2020 godkjennes. Regnskapet for 

2021 ferdigstilles i løpet av 2022 og legges 

fram for landsmøtet i 2023. 

 

8. Budsjett 
Forslag til budsjett for 2022 legges fram for 

behandling og vedtak.  

 

9. Prosjektfondet  
Landsmøtet behandler søknad om støtte til 

prosjektet Sommerskuta 2023  
 

10. Uttalelser 

Landsmøtet uttaler seg om aktuelle 

miljøpolitiske saker. Forslag til uttalelser kan 

fremmes av alle med forslagsrett på 

landsmøtet.  

 
11. Valg 
11.1 Valg av leder 

11.2 Valg av første og andre nestleder 

11.3 Valg av sentralstyre 

11.4 Valg av valgkomité 

11.5 Valg av revisor 

11.6 Valg av representanter til 

Naturvernforbundets landsstyre og sentralstyre 

11.7 Valg av representanter til 

Naturvernforbundets landsmøte 

 
12. Tid og sted for neste landsmøte 



 

 

Onsdag 5. januar 
17.30 Ankomst  
18.00  MIDDAG og innsjekk 
19.00  Landsmøteforberedelser: 
21.30  Fylkesmøter  

Kveldsmat 
 
Torsdag 6. januar 
09.30  Åpning av landsmøtet 
10.30 Leders tale 
11.00 Natur og Ungdom sett utenfra v/ 
Trine Skei Grande tidl. leder av 
Venstre 
11.45 Valgkomiteens innstilling 
12.00 Uttalelser 
12.30 LUNSJ 
13.30 Formell årsmelding legges fram 

Evaluerende årsmelding 
presenteres 

14.30 Hva NU-debatt 
16.30 Presentasjon arbeidsprogram 
17:00 Presentasjon 

organisasjonsprogram 
17.30 MIDDAG 
18.00 Fylkesmøter 

Konsert 
21.30 Kveldsmat 
 
Fredag 7. januar 
09:00 Uttalelser 
09.30 Regnskap for 2020 
 Økonomirådets rapport 

Budsjett for 2022 legges fram 
10:45 Debatt om miljøpolitisk plattform 
12.30 LUNSJ 
13.30 Miljøgrill 
15.00 Debatt om vedtekter 
17.30 MIDDAG 
18.30 Verksteder 

Kveldsmat 
 
 
 

Lørdag 8. januar 
09.00 Debatt om arbeidsprogrammet 
11:00 Debatt 

organisasjonsprogrammet 
13.00 LUNSJ   
14.00 Endelig vedtak formell 

årsmelding  
14.30 Uttalelser 
17.00 Debatt om budsjett 
 Debatt om prosjektsøknad 
18.00 Verksteder 
20.00 Gallamiddag 

Underholdning 
23.00 Kveldsmat 
 
Søndag 9. januar 
09.00 Uttalelser 
10:00  Endelige vedtak 

• Miljøpolitisk Plattform 

• Vedtekter 

• Budsjett 

• Prosjektfondsøknad 

• Arbeidsprogram  

• Organisasjonsprogram  
11.00 Valg 
11.45 Tid og sted for neste landsmøte 
12.00 Avslutning 
13.00 Ferdig og avreise 
 
Frister for endringsforslag: 
Frist for vedtekter og nye forslag til 
miljøpolitisk plattform gikk 14. 
november 
 
Frist for endringsforslag til 
endringsforslag miljøpolitisk plattform 
Torsdag 6. januar 22:00 
 
Frist for alternative forslag til valg:  
Torsdag 6. januar 22:00 
 
Siste frist for forslag til nye uttalelser: 
Torsdag 6. januar 22:00 
 
Frist for endringsforslag til arbeids- og 
organisasjonsprogram går i det 
debatten til hver av sakene starter.  
 
Frist for endringsforslag til budsjett går 
i det debatten starter på lørdag. 


