Til: Landsmøte
Fra: Landsstyret

Endringsforslag vedtekter
KAP 2:
Endringsforslag nr: 1

Kapittel: 2: Organisasjon

Paragraf: 2.3

Forslag:
Spesifisere og endre ordlyd i §2.3. Natur og Ungdom har forbud mot rusgifter på sine
arrangementer.
§2.3. Natur og Ungdom har forbud mot rusgifter rusmidler på sine arrangementer, med
unntak av nikotin, koffein og reseptbelagte medikamenter.

Forslagsstiller: Nesodden NU
Begrunnelse: Dette er praksis i dag, og rusmidler er et mer dekkende begrep enn
rusgifter.
Landsstyrets innstilling: Avvist
KAP 3:
Endringsforslag nr: 2

Kapittel: 3 Medlemskap,
lokallag og fylkeslag

Paragraf: 3.3

Forslag:
Endre fra: §3.3. Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig. Som utmeldt er også å
betrakte medlemmer som unnlater å fornye medlemskapet etter to kontingentkrav og
etterfølgende purringer.

Endre til:
§3.3. Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig. Som utmeldt er også å betrakte
medlemmer som unnlater å fornye medlemskapet etter to kontingentkrav og etterfølgende
purringer.
Forslagsstiller: Landsstyret
Begrunnelse: man pleier ofte å be om skriftlig e-post, men om en ringer
medlemstelefonen pleier man å godkjenne muntlig.
Landsstyrets innstilling:
Endringsforslag nr: 3

Kapittel: 3

Forslag:
§3.12. På fylkesårsmøtene skal det velges
en fylkesleder, to nestledere minst én nestleder, øvrige(...)

Paragraf: 3.12

Forslagsstiller: Ragnar Falch
Begrunnelse:
Landsstyrets innstilling: Vedtatt
Endringsforslag nr: 4

Kapittel:
Kapittel 3. Medlemskap,
lokallag og fylkeslag,

Paragraf: 3.12

Forslagsstiller:
Mirijam Goepel
Forslag:
Endre:
§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.
Fylkesstyrets medlemmer sitter i perioden mellom de ordinære fylkesårsmøtene.

Forslagstiller: Mirijam Goepel
Begrunnelse: Endrer til å være i tråd med dagens praksis.
Landsstyrets innstilling: Vedtatt
Endringsforslag nr: 5

Kapittel: 3

Paragraf: 3.16

Forslag:
Erstatte "landsmøtet" med "landstyret"
Legge til "personvern må ivaretas"
I sin helhet:
§3.16. Medlemmer av Natur og Ungdom som åpenbart motarbeider organisasjonens
vedtekter, grunnsyn eller arbeidsprogram kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes
av landsstyret med 2/3 flertall, personvern må ivaretas. Sentralstyret kan suspendere
medlemmer med øyeblikkelig virkning. Landsmøtet Landsstyret kan på førstkommende
møte opprettholde eller avvise suspensjonen. Ingen kan suspenderes/ekskluderes uten
først å ha fått mulighet til å forklare seg.

Forslagstiller: Nesodden NU

Begrunnelse: Dette vil sørge for en tryggere og mer ryddig behandling av sensitive
saker.
Landsstyrets innstilling: Vedtatt
Endringsforslag nr: 6

Kapittel: 3

Paragraf: 3.16

Forslag:
Legge til linje:
Medlemmer av Natur og Ungdom som åpenbart motarbeider organisasjonens vedtekter,
grunnsyn eller arbeidsprogram kan ekskluderes.
Medlemskap i rasistiske eller nynazistiske organisasjoner er uforenlig med medlemskap i
Natur og Ungdom.
Vedtak om eksklusjon fattes av landsmøtet med 2/3 flertall. Sentralstyret kan suspendere
medlemmer med øyeblikkelig virkning. Landsstyret kan på førstkommende møte
opprettholde eller avvise suspensjonen. Ingen kan suspenderes/ekskluderes uten først å
ha fått mulighet til å forklare seg.
Forslagsstiller: Karoline Wiken
Begrunnelse:
Landsstyrets innstilling: Vedtatt
Endringsforslag nr: 7

Kapittel: 3 Medlemskap,
lokallag og fylkeslag

Paragraf: 3.17

Forslag:
Endre fra:
§3.17. Medlemmer av Natur og Ungdom kan suspenderes for grenseoverskridende
seksuell atferd eller vold. Dette gjøres av arbeidsutvalget. Et enstemmig arbeidsutvalg kan
ekskludere etter vedtak om suspensjon. Beslutningen kan ankes til sentralstyret. Ingen
kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.
Endre til:
§3.17. Medlemmer av Natur og Ungdom kan suspenderes for grenseoverskridende
seksuell atferd eller vold brudd med organisasjonens retningslinjer. Dette gjøres av
arbeidsutvalget. Et enstemmig arbeidsutvalg kan ekskludere etter vedtak om suspensjon.
Beslutningen kan ankes til sentralstyret. Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått
mulighet til å forklare seg.
Forslagsstiller: Landsstyret
Begrunnelse: det burde være flere ting som går under ting som man kan
suspenderes/ekskluderes for. Hvis NU skal være en trygg organisasjon, må man kunne
ha sterke tiltak dersom noen bruker rasistiske ord, bryter med etiske retningslinjer eller
hva enn.
Landsstyrets innstilling: Vedtas

Endringsforslag nr: 8

Kapittel: 4 Landsmøte

Paragraf: 4.4 og 4.5

Forslag:
I sin helhet:
§4.4. Landsstyret møter med tale- og forslagsrett, og har stemmerett i saker som ikke
angår organisasjonens regnskap og årsmelding.
§4.5 Landsstyret, sentralstyret, sekretariatet, varamedlemmer til landsstyret, påtroppende
og avtroppende fylkestyremedlemmer, samt medlemmer av utvalg nedsatt av landsstyret,
møter med tale- og forslagsrett.
Forslagsstiller: Helene Sofie Smit
Begrunnelse: Landsmøtets stemmeberettigete burde være fra lokallag.
Landsstyret har allerede en voldsom definisjonsmakt på LM siden de innstiller på alle
forslag. Gjennom den innstillingen får de også representert fylkene sine. Derfor ser jeg
ingen grunn til at de skal ha stemmerett på landsmøtet også.
Landsstyrets innstilling: Avvist
Endringsforslag nr: 9

Kapittel: 4 Landsmøtet

Paragraf: 4.5

Forslag:
Stryke 4.3 - 4.5
§4.3. Alle lokallagsdelegater har tale-, forslags- og stemmerett. Delegater for studentlag
har kun stemmerett dersom de er medlem i natur og ungdom
§4.4. Landsstyret møter med tale- og forslagsrett, og har stemmerett i saker som ikke
angår organisasjonens regnskap og årsmelding.
§4.5 Sentralstyret, sekretariatet, varamedlemmer til landsstyret, påtroppende og
avtroppende fylkesstyremedlemmer, samt medlemmer av utvalg nedsatt av landsstyret,
møter med tale- og forslagsrett. I tilfeller der faste avtroppende eller påtroppende
fylkesstyremedlemmer ikke kan møte på landsmøtet, møter varamedlemmer til
fylkesstyret i deres sted. Spesielt innbudte personer møter med talerett.

Ny 4.3:
§4.3. Følgende har møterett på landsmøtet og skal bli kalt inn:
Med tale-, forslags- og stemmerett:
- Lokallagsdelegater
- Studentlagsdelegater dersom de er medlem i natur og ungdom
- Landsstyret, utenom saker som angår organisasjonens regnskap og årsmelding
Med tale- og forslagsrett:
- Sentralstyret
- Sekretariatet
- Varamedlemmer til landsstyret
- Påtroppende og avtroppende fylkesstyremedlemmer
- Medlemmer av utvalg nedsatt av landsstyret
Dersom faste avtroppende eller påtroppende fylkesstyremedlemmer ikke kan møte på
landsmøtet, møter varamedlemmer til fylkesstyret i deres sted.

Spesielt innbudte personer møter med talerett
Forslagsstiller: Landsstyret
Begrunnelse:
For å gjøre det mer oversiktlig. Ingen substansiell endring
Landsstyrets innstilling: Vedtas
Endringsforslag nr: 10

Kapittel: 4 Landsmøtet

Paragraf: 4.5

Forslag:
Stryke 4.3 - 4.5
§4.3. Alle lokallagsdelegater har tale-, forslags- og stemmerett. Delegater for studentlag
har kun stemmerett dersom de er medlem i natur og ungdom
§4.4. Landsstyret møter med tale- og forslagsrett, og har stemmerett i saker som ikke
angår organisasjonens regnskap og årsmelding.
§4.5 Sentralstyret, sekretariatet, varamedlemmer til landsstyret, påtroppende og
avtroppende fylkesstyremedlemmer, samt medlemmer av utvalg nedsatt av landsstyret,
møter med tale- og forslagsrett. I tilfeller der faste avtroppende eller påtroppende
fylkesstyremedlemmer ikke kan møte på landsmøtet, møter varamedlemmer til
fylkesstyret i deres sted. Spesielt innbudte personer møter med talerett.

Ny 4.3:
§4.3. Følgende har møterett på landsmøtet og skal bli kalt inn:
Med tale-, forslags- og stemmerett:
- Lokallagsdelegater
- Studentlagsdelegater dersom de er medlem i natur og ungdom
- Landsstyret, utenom saker som angår organisasjonens regnskap og årsmelding
- Påtroppende og avtroppende fylkesstyremedlemmer
Med tale- og forslagsrett:
- Sentralstyret
- Sekretariatet
- Varamedlemmer til landsstyret
- Påtroppende og avtroppende fylkesstyremedlemmer
- Landsstyret
- Medlemmer av utvalg nedsatt av landsstyret
Dersom faste avtroppende eller påtroppende fylkesstyremedlemmer ikke kan møte på
landsmøtet, møter varamedlemmer til fylkesstyret i deres sted.
Spesielt innbudte personer møter med talerett
Forslagstiller: Agnes Lægreid
Begrunnelse:
Landsstyret har mye uformell makt. I tillegg vil landsstyrets innstilling legge føringer for
vedtakene som blir gjort under landsmøtet. Fylkesstyret som organ har ikke betydelig
makt. Mange har kanskje fylkesstyre som eneste organisasjonsledd de er aktive i, og burde
få stemme, på samme måte som lokallagsmedlemmer.

Landsstyrets innstilling: avvises til fordel for 11a
Endringsforslag nr: 11

Kapittel: 4

Paragraf: 4.10 f)

Forslag: stryke alt etter 4.10 f) første punktum:
f) velger valgkomite bestående av 5 medlemmer og 1. og 2. varamedlemmer.
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til de verv som skal besettes på neste
landsmøte og legge frem sin innstilling for dette. Innstillingen til valgkomite legges fram for
landsmøtet av landsstyret. 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 på rad.

Forslagsstiller: Landsstyret
Begrunnelse: informasjon om valgkomiteen er ivaretatt gjennom eget kapittel, “øvrige
tillitsvalgte”
Landsstyrets innstilling: Vedtas
KAP 5:
Endringsforslag nr: 12
Forslag:

Kapittel: 5. Landsstyret

Paragraf: 5.1

I sin helhet:
§5.1. Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene. Landsstyret består av en
fast representant fra hvert fylkeslag, leder av Natur og Ungdom og en representant for
studentstyret og studentlagenes. Studentstyrets representant møter med tale-, forslagsog stemmerett på møtene. Norges Naturvernforbund har rett til å møte med en
representant med tale- og forslagsrett på møtene.
Forslagsstiller: Jesper Stattin, Harstad Natur og Ungdom
Begrunnelse: Bedre formulering, ingen substansiell endring
Landsstyrets innstilling: Vedtatt
Endringsforslag nr: 13
Kapittel: 5 Landsstyret
Paragraf: 5.5
Forslag: Endre fra:
§5.5. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder (1. eller 2. nestleder) og minst 2/3 av de
øvrige medlemmene er til stede. Leder (1. eller 2. nestleder) har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Endre til:
§5.5. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder (1. eller 2. nestleder) og minst 2/3 av de
øvrige medlemmene er til stede. Leder (1. eller 2. nestleder) har dobbeltstemme ved
stemmelikhet. Ved stemmelikhet vil voteringen utføres igjen. Dersom andre votering ender
i stemmelikhet, faller forslaget.
Forslagsstiller: Landsstyret

Begrunnelse: På LM endret man stemmelikhet på LM. Der hadde leder dobbelstemme,
så fjernet man den. Man fjernet ikke for leder i LS. LM og LS bør ha like
forretningsordener, og det er mest riktig at dersom noe har likhet flere ganger faller
forslaget. Er også praksisen man har brukt i år.
Landsstyrets innstilling: Vedtas
Endringsforslag nr: 14
Kapittel: 5 Landsstyret
Paragraf: 5.9
Forslag:
Endre fra: Landsstyret påser at vedtak fra landsmøtet og alle beslutninger av økonomisk
art blir riktig gjennomført
Endre til: Landsstyret sørger for at vedtak fra landsmøtet og alle beslutninger av
økonomisk art blir riktig gjennomført
Forslagsstiller: Landsstyret
Begrunnelse: Bedre formulering, ingen substansiell endring
Landsstyrets innstilling: Vedtas
Endringsforslag nr: 15
Forslag:
Stryk hele pkt. 5.8.

Kapittel: 5 Landsstyret

Paragraf: 5.8

§5.8. Landsstyret kan nedsette utvalg og peke ut medlemmer til spesielle oppgaver. Utvalg
kan gis i oppgave å utføre deler av arbeidsprogrammet. Valgbare til utvalg er ordinære
medlemmer og studentmedlemmer.

Forslagsstiller: Simon Balsnes
Begrunnelse: Utvalg blir iveratett av nytt foreslått kapittel
Landsstyrets innstilling: vedtatt
KAP 6:
Endringsforslag nr: 16

Kapittel: 6

Paragraf: 6.1

Endre ordlyd frå:
"Sentralstyret er det høyeste organet mellom landsstyremøtene."
"Sentralstyret er det øverste organet mellom landsstyremøtene."
Forslagsstiller: Oslo Nord
Begrunnelse: Bedre formulering, ingen substansiell endring
Landsstyrets innstilling: Vedtatt
Endringsforslag nr: 17

Kapittel: 6: Sentralstyret.

Paragraf: 6.2

Sentralstyret velges av landsmøtet for en periode av på ett år.
Forslagstiller: Ragnar Falch, Stavanger NU
Begrunnelse: Bedre formulering, ingen substansiell endring
Landsstyrets innstilling: vedtatt
KAP 7:
Endringsforslag nr: 18

Kapittel: 7 Øvrige tillitsvalgte

Paragraf: 7

Forslag: Endre overskriften til kapittel 7: Øvrige tillitsvalgte
Endre til: Kapittel 7: Valgkomiteen
Forslagstiller: Landsstyret
Begrunnelse: Det er bare valgkomiteen som nevnes i kapittelet.
Landsstyrets innstilling: Vedtas
GENERELT
Endringsforslag nr: 19

Kapittel: Nytt kapittel

Paragraf: 8

Forslag:
Legge til nytt kapittel
Utvalg (kapittel 8)
8.1
Utvalg er fagpolitiske grupper, som jobber innenfor et bestemt felt. Utvalgene skal bidra til
politikkutvikling i organisasjonen, holde skoleringer innenfor sitt felt og etablere og
opprettholde samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
8.2
De ulike utvalgene, samt deres politiske hovedsatsninger, fastsettes av landsmøtet
gjennom arbeidsprogrammet.
8.3
Arbeidsutvalget innstiller på kandidater til utvalgene, disse velges så inn av landsstyret.
Medlemmer av utvalg velges for et år av gangen. Dersom et medlem trekker seg i løpet
av perioden, skal det avholdes suppleringsvalg.
8.4
Utvalgsmedlemmene består av ordinære medlemmer, og studentmedlemmer inntil fylte
30. Medlemmer av sentralstyret, og ansatte i sekretariatet, kan ikke sitte i utvalg. Det skal
etterstrebes en jevn kjønnsfordeling og god geografisk spredning i valg av
utvalgsmedlemmer.
Forslagstiller: Landsstyret

Begrunnelse: Vi har ingen vedtekter om utvalg. Dette er utvalgenes år, og vi vil ta de
tilbake ved å vedtektsfeste dem! Intensjonen er å endre kapitelnavn på de andre
kapitelene.
Landsstyrets innstilling: Vedtas
Endringsforslag nr: 20

Kapittel: Hele dokumentet

Paragraf:

Forslag: Endre hele strukturen på vedtektene, slik at det ikke brukes 2 spalter, men 1
spalte gjennom hele dokumentet.
Forslagstiller: Landsstyret
Begrunnelse: For å gjøre vedtektene eklere å lese.
Landsstyrets innstilling: vedtas

