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Årsmelding for (fylket) Natur og Ungdom (årstall)   

Skriv når foreløpig årsmelding er vedtatt på årsmøte.  

Skriv når ferdig årsmelding er vedtatt av fylkesstyret. 

 

Fylkeslaget  

Fylkesstyret vår (årstall) 

Skriv hvem som har hatt hvilket verv i fylkesstyret denne våren.  

 

Fylkesstyret høst (årstall) 

Skriv hvem som har hatt hvilket verv i fylkesstyret denne høsten. 

 

Generelt  

Her skriver dere generelt om hvordan det har gått med fylket dette året. Blant annet hvor 

mange medlemmer dere har og hva hovedoppgavene til fylkesstyret har vært.  

 

Politisk  

Skriv om de politiske satsningene dere hadde dette året, og hvordan dere i korte trekk har 

jobbet med dem.  

 

Deltakelse på arrangementer: 

Her skriver dere om hvilke arrangementer, for eksempel nasjonalt av NU eller andre 

organisasjoner, medlemmer, lokallag og fylkeslag har deltatt på, på vegne av fylket dette 

året.  

For eksempel; sommerleir, NNV sitt landsmøte, klimastreik, fakkeltog og lignende.  

 

Arrangementer i (fylket): 

Her skriver dere om arrangementer fylket har arrangert, for eksempel årsmøte, felles 

sommeravslutning, felles aksjon for rene fjorder, ekstraordinært årsmøte, 

lokallagslederforum og lignende. 

 

Aktivitet i lokallagene  

Start med å skrive en slags innledning som kort forklarer generelt hvordan det har gått med 

lokallagene dette året, blant annet hvor mange registrerte lokallag fylket har og hvor godt 

representert de har vært på nasjonale arrangementer i regi av NU.  
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Lokallag X 

Til foreløpig årsmelding som presenteres på årsmøtet skal fylkesstyret sammen med 

regionssekretær føre inn kort om aktiviteten til dette lokallaget. De får på årsmøtet og ved 

utgangen av året mulighet til å legge til mer av aktiviteten sin slik at ikke noe blir glemt bort.  

 

Lokallag X 

Samme som over.  

 

Lokallag X 

Samme som over. 

 

Lokallag X 

Samme som over. 

 

Fylkesstyret får fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen. 

Legg inn som forslag nederst at fylkesstyret får fullmakt til å ferdigstille årsmeldingen. Slik 

kan ferdig årsmelding bli vedtatt ved starten av kommende år.  


