
ORGANISASJONSHÅNDBOK

FOR VOKSNE

Miljøagentene har som mål å skape et varig 
engasjement for natur og miljøvern hos barn 
på deres premisser.

www.miljoagentene.no
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KJÆRE KONTAKTPERSON! 
Takk for at du ønsker å bidra til at enda 
flere barn får muligheten til å være 
aktive med Miljøagentene!
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Alle lokallag i organisasjonen vår er forskjellig 
– noen er store med flere månedlige aktiviteter, 
andre er små og har noen få faste aktiviteter i 
løpet av et år. Hvordan dere ønsker å gjøre ting 
i deres lokallag er det dere selv som må finne 
ut av.

Dette heftet er en innføring i organisasjons- 
arbeid med fokus på Miljøagentene. Husk at 
lokale tilpasninger er helt i orden og at dette 
ikke er ”one size fits all”. Ring gjerne oss på 
Hovedkvarteret om dere trenger hjelp til noe  
– vi er her for dere!
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START LOKALLAG 

PÅ 1-2-3 
Det er enkelt å starte et lokallag i 
Miljøagentene, og det er dere som selv 
bestemmer hvordan dere ønsker å legge 
opp det meste.

Lykke til, alt av informasjon og papirer dere 
trenger finner dere på www.miljoagentene.no/
ressurser (se også mer utfyllende informasjon 
i dette heftet).

SLIK STARTER DU PÅ 1-2-3:

REGLER FOR LOKALLAGET:

Finn et sted og en dato dere kan ha 
oppstartsmøte/-aktivitet

Finn noen som vil være med 

Spre informasjon om møtet

Kontakt oss på Hovedkvarteret – vi 
hjelper dere!

Lokallaget må bestå av fem medlemmer 
eller flere

Styret må bestå av minst tre personer, 
både barn og voksne

Lokallaget må ha lokallagsregler, et ferdig 
forslag finner dere på www.miljoagen-
tene.no/ressurser
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HVA ER MILJØAGENTENE? 
HVORFOR MILJØAGENTENE? 

AKTIVITETER I MILJØAGENTENE 

Miljøagentene jobber med et grunn- 
leggende tema som er så viktig 
at det har fått en egen paragraf i 
Norges grunnlov.

«Innenfor miljørammene er det
 nesten kun fantasien som setter 
begrensninger for hva en kan finne 
på! Det er det som gjør Miljø- 
agentene til en så meningsfull, 
spennende og interessant  
organisasjon å engasjere seg i.» 

– Caroline, voksenkontakt 
på Nesodden

 

 

Naturen skal ivaretas for «etterslek-
ten» - og det er jo oss og våre barn – og 
deres barn! Miljøagentene vil gi men- 
neskene rundt oss kunnskap om hvordan 
det står til med naturen og miljøet, og 

hva som påvirker dem. På denne måten 
kan vi alle lettere velge å gjøre ting som 
er bra for miljøet. 

For Miljøagentene er det viktig at 
barn også engasjerer seg i miljøsaken 
og at deres meninger blir hørt. Dette er 
forankret i FNs barnekonvensjon, som 
er egne rettigheter for barn. 

Her står det at: 
Barnet har rett til å si sin mening i alt 
som vedrører det og barnets meninger 
skal tillegges vekt.

Det er mye barna kan engasjere seg 
i gjennom Miljøagentene, og aktivitet- 
ene kan deles opp i følgende hoved- 
områder; nærmiljø, kampanjer, på-
virkningsarbeid, utflukter med eksterne 
eksperter samt nasjonale arrange-
ment. Når dere legger aktivitetsplaner 
for det kommende semesteret eller 
året, er det lurt å ta med barna inn i 
planleggingsprosessen. Her følger 
en liste over forslag. Disse er bare en 
begynnelse! Husk også at dere kan ta 
kontakt med Hovedkvarteret for å få 
tilsendt utstyr til lokallaget som banner, 
informasjonsbrosjyrer, blader og lignende. 
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AKTIVITETER I NÆRMILJØ: 

UTFLUKTER:

KAMPANJER OG AKSJONER:

Husk at dere finner flere tips til aktiviteter på www.miljoagentene.no/lokallag.

Vårryddeaksjon/ ”Rydd ei strand”

Sykkelverksted og sykkel-
aktiviteter  

Natursti og naturquiz

Dra på gårdstur 

Skattejakt i skogen eller langs 
vannet

Byttekvelder og bruktmarked 

Søppelkunst

Juleverksted med fokus på miljøvennlige julegaver og innpakning

Flaggermusvandring

Arrangere naturgledeaktiviteter; fiske, grille, lag et akvarium, padle, etc.

Delta på stand på lokale arrangement som miljøfestivaler ol. 

Besøke andre lokallag

Nattåpent på akvariet

Ut i skogen med Statens natur-
oppsyn

Tur til storsalamanderens rike 
med en biolog

Fugletur med ornitolog

Beintøft - gå til skolen

Batterijakten

Verveaksjon 

Tomgangsaksjonen

Biologisk mangfoldkampanjer
og / eller utstilling ut i skolene

Kompostering i skolen, pilotprosjekt
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PÅVIRKNINGSARBEID: 

NASJONALE ARRANGEMENT: 

Avisinnlegg 

Underskriftskampanjer 

Reklame – nei takk!

Be om en ny plan for miljøunder-
visningen i skolen

Butikksjekk 

Vardebrenning mot oljeboring 

Landsleir 

Landsmøte

Spesialagentsamling 

Filmvisning på Film fra Sør 

Verdens miljøverndag 

Earth hour 

Verdens skogdag 

Villblomstens dag

Strandryddedagen

Strandryddedag.
FOTO: Tor Bjarne Christensen

06



VEIEN VIDERE FOR MILJØAGENTER  
Spesialagenter: Spesialagentene er  

ekstra ivrige og engasjerte miljøagenter 
som vil gå på spesialagentskolen. Her 
lærer de enda mer om hva som truer na-
turen og miljøet vårt, hvordan de skal få 
dem som bestemmer til å høre på hva vi 
har å si, hvordan de skriver leserinnlegg 
i avisen, og hvordan vi skal bli enda flere 
miljøagenter.

Spesialagentene er Miljøagentenes 
talspersoner. De snakker med media, 
stiller opp på arrangementer, gir ris 
og ros til dem som bestemmer, hjelper 
 medlemmer og lokallag til å bli enda 
bedre, og passer på at Hovedkvar-
teret gjør jobben sin utfra hva som ble 
bestemt på landsmøtet.

I dag finnes det nesten 40 spesial- 
agenter over hele Norge! Dersom en av 
miljøagentene i ditt lokallag har lyst til 

Naturvernforbundet: Du som vok-
senkontakt er kanskje allerede medlem 
av Naturvernforbundet. De jobber med 
et bredt spekter av saker innen miljø- og 
naturvern, men spesielt med områdene 
naturvern, klima, energi og samferd-
sel. Miljøbevegelsen er som en stor 
familie, og det finnes en organisasjon 
for deg uansett hvor gammel du er! 

Natur og Ungdom: Når barna  
begynner å bli eldre og for gamle for 
Miljøagentene, kan de bli aktive i Natur 
og Ungdom. Dette er en miljøvern- 
organisasjon  for ungdom som har lokal-
lag over hele Norge og de jobber med  
miljøproblemer der de bor. Kontakt kan 
selvsagt også etableres for å diskutere 
samarbeid om aksjoner og kampanjer. 

Spesialagentene 
er Miljøagentenes 
talspersoner.
FOTO: Melisa Fajkovic

å bli spesialagent, kan hun eller han ta 
kontakt med post@miljoagentene.no. 
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Et lokallag blir dannet på oppstartsmøte, som også kan kalles stiftelses-
møte. Dette bør gjøres i samarbeid med Miljøagentenes Hovedkvarter. 

SLIK KOMMER 
DERE I GANG!
På oppstartsmøtet velger dere hvem 
som skal sitte i styret. Styret må bestå 
av minst tre personer, og en av disse må 
være over 18 år og være voksenkontakt 
i lokallaget. 

For å være et lokallag må man også ha 
minst fem medlemmer i området. Husk 
at alle medlemmer i lokallaget kan være 
med på aktiviteter selv om de ikke sitter 
i styret. 

På oppstartsmøtet kan det være lurt å 
lage en plan for hvor ofte dere vil ha ak-
tiviteter, hva dere vil gjøre, og når og hvor 
dere skal møtes. For å kunne være et 
lokallag i Miljøagentene må man arrang-
ere minst en aktivitet hvert år, og årsmøte 
skal arrangeres årlig og bør skje innen 
utgangen av mars. Dere kan f.eks. prøve 
å legge opp til en aktivitet i måneden? 

Se hvor enkelt det er å starte lokallag 
i Miljøagentene på side 3 i dette heftet.

SJEKKLISTE FØR OPPSTARTSMØTET:
Finn et sted og en dato dere kan arrangere møtet på

Spre informasjon om møtet

Finn minst fire andre som vil være med 

Finn (minst) tre stykker som vil sitte i styret, minst en voksen og 
to barn

Forbered deg ved å lese vedtektene til Miljøagentene 
(www.miljoagentene.no)

Lag et forslag til aktivitetsplan for den første perioden 
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Styret er de som tar beslutninger og driver lokallaget mellom 
årsmøtene. Etter et årsmøte er det lurt med godt overlapp mellom det 
gamle og det nye styret. Dere er også hjertelig velkomne til å ringe til 
Hovedkvarteret om dere lurer på noe – vi hjelper dere gjerne!

ANSVAR: VOKSENKONTAKT, 
FORELDRE, STYRET  

Det er voksenkontakten i lokallaget 
som er ansvarlig for det administra-
tive som rapportering til og jevn kon-
takt med Hovedkvarteret, økonomien 
og det å organisere styremøter og 
årsmøte. 

Husk at som voksenkontakt så er rol-
len din også å gi barna en stemme, så 
involver gjerne med barna som viser 
interesse i de administrative og orga-
nisatoriske prosessene. Vis dem at orga-
nisasjonsarbeid kan være morsomt 
og lærerikt! Miljøagentene er en 
demokratisk barneorganisasjon, og da 
er det fint at barna får førstehåndserfa-
ring med demokrati, får påvirke sin Mil-
jøagenthverdag og opplever det som 
mestringsarena. Det er fint å gi barna 
hovedansvar for å sette opp aktivitets-
plan, mens du som voksenkontakt 
forsikrer deg om at det ikke blir et veld-
ig omfattende budsjett.  Organisering 
av aktiviteter kan være et samarbeid 
mellom barna og de voksne. Barna kan 
ha hovedansvar for rekruttering av nye 
medlemmer og medlemspleie. Sam-

tidig er det greit å huske på at de ad-
ministrative oppgavene ikke trenger å 
bli altfor omfattende.

over 18 år 

ansvarlig for økonomien 

ansvarlig for rapportering 

ansvarlig for jevnlig kontakt 
med hovedkvarteret 

en støtte til barna i styret og i 
aktivitet 

inkluderende overfor barna 
som viser interesse i 
organisasjonsarbeidet 

sentral i å utvikle aktivitets-
planer og budsjett 

sentral i å arrangere styre- og 
årsmøter 

tilstede i aktiviteten 

lyttende til barna

VOKSENKONTAKTEN ER:
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Styret har ansvaret for at lokallaget følger planene som ble vedtatt 
på årsmøtet (eller stiftelsesmøtet, dersom lokallaget er nytt). 
Hovedoppgavene til styret pleier å være:

I Miljøagentene er det foreldrene 
til miljøagentene som selv må delta 
og ha forsikringsansvaret for barna 
i aktivitetene som arrangeres. Ingen 
andre i lokallaget kan ha forsikrings-
ansvaret for barna, heller ikke Miljø-
agentenes hovedkvarter. Dette må 
lokallagene opplyse om i sin invitasjon 
til medlemmene. Uansett om voksne 
er sammen med egne og andres barn, 
eller er frivillige, er det viktig å ha noen 

retningslinjer og rutiner på plass. 
Hovedkvarteret skal minst en gang i 
året tilby opplegg der de voksne kon-
taktene kan møtes, dele erfaringer, bli 
tryggere i sin rolle og få påfyll både om 
tema relatert til miljø og arbeid med 
barn. I tillegg sendes det ut jevnlige 
informasjons- og nyhetse-poster fra 
Hovedkvarteret, og det bør være jevn-
lig kontakt mellom Hovedkvarteret og 
lokallagene.

STYRETS ANSVAR OG FORPLIKTELSER  

Lede lokallaget

Arrangere aktiviteter for 
medlemmene i lokallaget

Ta vare på alle viktige 
dokumenter

Ta vare på post, søknader, refe-
rater, etc.for at det skal være 
mulig å gå tilbake og se på hva 
som er gjort tidligere

Gi informasjon til medlemmene

Skrive referat fra styremøtene, 
slik at vanlige medlemmer kan 
se hva organisasjonen jobber 
med og styret kan huske hva de 
har bestemt

Arrangementer, møter, sosiale 
samlinger, etc 

Ha ansvar for lokallagets 
økonomi

Dere må selv vurdere hvilke verv som 
er nødvendig i deres styre. Et styre skal 
ha minimum tre medlemmer, og dere 
må ha en person som er ansvarlig for 
økonomien. 

Styret har ansvar for 
arrangementer og 
sosiale samlinger.
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På styremøter diskuterer dere skal gjennomføre planene som ble ved-
tatt på årsmøtet.

Lag et årshjul, altså en plan over alle aktivitetene for enten 6 eller 12 
måneder av gangen.

Antall styremøter i løpet av et år 
er avhengig av aktivitetsnivået deres, 
men det kan være en god idé å møtes 
minst en gang i kvartalet, altså hver 3. 
måned. Bli enige om styremøtedatoene 
i god tid, slik at alle holder av dagene. 
Send ut en innkalling en uke i forveien 

Barnas hovedfokus er naturlig nok ak-
tivitetene, og aktivitetene som planlegges 
i februar kan fort forsvinne når det dukker 
opp andre aktuelle ting. Demokratiske 
prosesser er viktige, og barna skal bli 
hørt. Av og til er det vanskelig for barna å 
langtidsplanlegge aktiviteter siden de er 

STYREMØTER 

ÅRSHJUL

med hva dere skal snakke om (sakslis-
ten). Husk å ta notater (referat) i løpet 
av møtet og ta vare på dette. Da kan 
dere se på det senere og huske hva 
dere ble enige om. Se gjerne på mulig-
heten for å avslutte møtene med en 
hyggelig samling eller en liten aktivitet.

mye mer spontane, noe vi bør være åpne 
for. Da er det viktig at årshjulet er såpass 
romslig at det er mulig å være fleksibel, 
og at økonomien tillater det (se også un-
der punktet for økonomi). Husk å sette 
inn fristene for rapportering og søknad til 
Hovedkvarteret i årshjulet.

Det er lurt å planegge aktivitetene 
noen måneder i forveien. Her har 
Kringlebotn lokallag ryddeaksjon.
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Dersom dere har en profil på sosiale medier, er det viktig å tenke på 
barnas personvern før dere legger ut bilder av dem.

På Miljøagentenes nettsider finner 
du veiviseren Trygg og tilstede, som 
er utviklet av Landsrådet for Norges 
Barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Veiviseren inneholder informasjon om 

hvordan du går fram om du får kjenn-
skap til eller mistanke om at noen har 
blitt utsatt for seksuelt grenseover- 
skridende handlinger.

Dersom dere bruker sosiale medier i 
lokallaget, er det viktig å tenke på bar-
nas personvern før dere legger ut bilde 
av dem. Har dere fått tillatelse fra forel-
drene? Synes barna selv det er greit? 

MEDIA, BILDER OG BARN 

GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD OG VARSLINGSRUTINER  

Om dere får besøk av aviser, radio eller 
TV er det også viktig å innhente foreldre- 
tillatelse. Avklaringen med foreldre kan 
skje muntlig, men vær sikker på at den 
innhentes. 
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Kommunikasjon er helt essensielt i et lokallag og i en organisasjon. 
Det er kanskje selvsagt, men ved å være mer bevisst på å utøve god 
kommunikasjon, kan man få til veldig mye mer!

KOMMUNIKASJON MED BARN

Felles for all kommunikasjon er at det 
er lurt å tenke på hvem det er du snakker 
til, hvorfor gjør du det og hva er det du 
vil si. Tenk gjennom hvilke måter som er 

mest formålstjenlig for å oppnå det du 
vil, hvem som skal involveres eller bidra. 
Husk at det er bedre å gi informasjon en 
gang for mye enn en gang for lite!
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Når vi kommuniserer med barn i Miljøagentene,  er det viktig at vi 
snakker med dem, ikke bare til dem. 

Å KOMMUNISERE MED BARN  

Flere forskere rapporter om en ut-
bredt praksis blant de som jobber med 
barn og unge at de snakker til barn, og 
ikke med dem. Kanskje dette kommer 
av at det i vår travle, effektive hverdag 
kan være krevende å motstå fristelsen 
til å velge de raske, effektive tiltakene, 
og utfordrende å skulle bruke tiden til å 

skape kontakt og dialog, til undring og 
refleksjon. Det kan være fristende å være 
den som vet best, beholde styringen og 
kontroll, være løsningsfokusert og gi råd 
om tiltak, mens det er i møte med barnet 
selv de gode tiltakene finnes. Her finner 
du noen tips til hvordan du kan kommu-
nisere med og til barn.

Du snakker raskt og effektivt

Du vet best

Du beholder styring og 
kontroll

Du er løsningsfokusert

Du gir råd med tiltak

Du bruker tid til å komme i 
kontakt med barnet

Du undrer deg

Du bruker dialog

Du reflekterer sammen med 
barnet

NÅR DU SNAKKER TIL BARN: NÅR DU SNAKKER MED BARN:
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REKRUTTERE OG MOTIVERE MEDLEMMER   
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Dere må ikke være mange for å være et lokallag, men dere må være 
minst fem medlemmer. I tillegg er det jo enda gøyere jo flere man er!

Dere må være minst fem personer. Få 
med noen venner som også er litt en-
gasjert, sjekk ut om det finnes lokallag 
av Natur og Ungdom og Naturvernfor-
bundet på www.naturvern.no og www.
nu.no/oss. Finnes det, så kan dere sa-
marbeide om en aktivitet (familiedag 
i skogen eller gågata, for eksempel). 
Hovedkvarteret kan sende en liste over 
registrerte medlemmer i området deres, 

slik at dere kan kontakte og spørre om 
de også vil bli aktive. Et lurt triks for å 
nå ut til flere potensielle medlemmer er 
å komme i lokalavisen, be avisen med på 
oppstartsmøte eller en tur i skogen så 
ser alle i området at det finnes et lokallag. 
Et annet forslag er å snakke med rektor 
eller lærere på skolen din, kanskje du kan 
få henge opp en plakat eller få litt tid til å 
snakke om det på en fellessamling! 
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MEDLEMSPLEIE  

Det er viktig å ta vare på de medlemmer vi har!

Derfor må vi innimellom spørre de 
som er med om de synes aktivitetene 
er morsomme og om de trives i grup-

Nesodden lokallag  har sendt inn 
tips til hvordan dere kan ordne en att- 
raktiv stand som mange besøker; de 
har stått på stand på Miljøfestival i flere 
år og føler seg som en honningkrukke!  

Lag innbydende bord gjerne med 
duker i varme farger. Ha fine boller/ 
fat med noe de kan spise. Begge deler 
trekker andre mot standen.

Heng opp store bannere så det er 
lett å se at det er Miljøagentene.

Sørg for at det er nok å gjøre på 
standen slik at de blir stående og at 
det er lett å få snakket med dem og 
få dem som medlemmer.

Lag morsomme miljøquizer for barn 
og voksne som de kan gjøre på 
standen. 

pen. Det er viktig å ta svarene til seg, 
og kanskje forandre på ting som dere 
får tilbakemelding på.  

Nesodden lokallag har gode tips til 
hvordan man kan lage en kul stand!

Del ut smaksprøver på for eksem-
pel økologisk mat som belønning 
for deltakelse på miljøquizen. Spør 
lokale butikker om sponsing eller 
kjøp inn.

Heng opp natursti omkring standen. 
Dere finner flere naturstier dere kan 
laste ned på www.miljoagetnene.no/
natursti.

Kanskje ha en enkel formingsaktivi-
tet som man kan gjøre på standen? 
Nøkkelring/armbånd el. lignende i 
naturmaterialer som man kan lage.

Ikke glem å selge T-skjorter. De synes 
mange er kule. Heng dem opp på  
kleshenger slik at de blir godt synlige. 
Dere kan bestille t-skjorter til lokalla-
get i Miljøagentenes nettbutikk.
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Lokallaget er en selvstendig økonomisk enhet med ansvar for egen økonomi. 
Lokallaget kan søke Hovedkvarteret årlig om støtte til drift av lokal aktivitet. 

Det er lett å bli overveldet av ansvaret for å ta seg av pengene i et lokallag.

LOKALLAGETS ØKONOMI

Vil dere opprette konto så gjør det 
gjennom hovedkvarteret – det er det 
enkleste. Send fullt navn, kontaktinfo 
og personnummer til den som ønsker 
å være økonomiansvarlig til post@mil-
joagentene.no. Da oppretter vi på Hov-
edkvarteret en konto der både vi og 
deres økonomiansvarlig har disposis-
jonsrett. Om lokallaget mot formodning 
skulle bli lagt ned, så vil midlene bli for-
delt til lokallag andre steder i landet.

Midler som er på lokallagets konto, er 
altså deres midler på deres konto, og 
kan i utgangspunktet disponeres slik 
lokallaget ønsker. Dere må føre regn-
skap og ta vare på kvitteringer/bilag 
i minst fem år. Når noen fra lokallaget 
legger ut penger, refunderes dette fra 
lokallagets konto. Dersom dere ikke har 
noen konto ennå, kan Hovedkvarteret 
hjelpe til med å refundere penger dere 
har brukt. Forvirret? Ring oss!

Du lærer hvor mye penger som skal 
til for å gjøre forskjellige ting, og du ser 
hvordan pengene påvirker organisasjon-
ens virksomhet på godt og vondt. Når du 
blir valgt til å gjøre dette, er det viktig å 
vite at du ikke er alene. For lokallagets 
økonomi er ikke ditt ansvar alene. Det er 
styret som helhet som er ansvarlig for 
økonomien, og det er din oppgave er å 
holde oversikten. Lederen eller en annen 
voksen kan selvsagt bistå deg, og være 
en du kan kaste ball med. Det er viktig 
at leder og økonomiansvarlig sammen 
går gjennom utgifter og inntekter for å ha 
kontroll over økonomistyringen, selv når 
det er snakk om relativt små budsjetter. 

Husk at du alltid kan ta kontakt med 
Hovedkvarteret om du lurer på noe! 

Budsjett og regnskap er dine viktigste  
verktøy for å styre lokallaget på en 
best mulig måte. Et lokallag trenger å 
utforme et mål og en plan (budsjettet) 
og senere bruke regnskapet for å finne 
ut om noe bør justeres underveis, når 
året er omme og årsregnskapet er klart  
– da er man kommet i mål og kan se 
hva resultatet ble. Så bruker man er-
faringene fra årsregnskapet som et 
verktøy og en pekepinn når dere lager 
neste års budsjett. 

HJELP - JEG ER ØKONOMIANSVARLIG!
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Budsjettet sier noe om hvordan organisasjonen skal bruke pengene 
den har og får. Budsjettet blir vedtatt av årsmøtet, basert på hva slags 
aktiviteter dere vil satse på i det kommende året. 

BUDSJETT, FRIFOND OG REGNSKAP

Dersom det blir forandringer i aktivitets- 
planen, blir det ofte også forandringer i 
budsjettet, og da kan styret foreslå å en-
dre det. Endringene må legges frem og 
begrunnes for neste årsmøtet. Et budsjett 
viser hvordan inntekter finansierer kost- 
nader, og fungerer som en ramme for 
hvilke aktiviteter organisasjonen deres 
har råd til å gjennomføre. Dere kan finne  
eksempler på enkle budsjetter og regn-
skap på www.miljoagentene.no/ressurser.

Det finnes flere måter å skaffe penger 
til lokallaget på. Miljøagentene får en 
del penger fra Frifond hvert år som 
skal gå til lokal aktivitet. Disse pengene 
deler Hovedkvarteret ut til lokallagene, 
basert på antall medlemmer og ak-
tiviteter i lokallagene. Søknadsfrist er 
to ganger i året, 15. mars og 15. sep-
tember. Hovedkvarteret sender ut våre 
enkle søknadsskjemaer til lokallagene i 
god tid før fristen, og dere må gjerne ta 
kontakt med oss hvis dere vil ha hjelp 
til å fylle ut disse skjemaene. Retnings- 
linjene for Frifond-midler finner dere på 
www.miljoagentene.no/ressurser.

Alle kommuner deler også ut penger til 
positive barne- og ungdomstiltak, så ta kon-
takt med oppvekst- og kulturavdelinga for å 
høre når søknadsfristen er. Disse midlene 
blir ofte delt ut på bakgrunn av aktivitet og 
medlemstall i kommunen. Kontakt Hoved-
kvarteret dersom dere trenger medlems- 
lister. Andre steder man kan søke om støtte 
er den lokale sparebanken, fylkeskommu-

nen, fylkesmannens miljøvernavdeling (hvis 
dere skal søke penger her kan det være lurt 
å avtale med de andre lokallagene i fylket 
hvordan disse skal fordeles), renovasjons-
selskaper i kommunen, lokale bedrifter som 
sponser med penger eller utstyr. De fleste 
krever regnskap fra forrige år, en plan/tid-
splan for aktivitetene som er påtenkt, buds-
jett er viktig, så bruk tid på det. Mange vil 
også ha litt informasjon om aktiviteter som 
allerede er gjennomført og hvordan det har 
gått. Legg gjerne ved bilder fra tidligere ak-
tiviteter! Dere kan for eksempel sette sam-
men en årsrapport på en side som dere kan 
legge ved søknaden. 

Regnskapet kan settes opp i samme 
regneark som budsjettet, for slik å sam-
menligne summen dere planla å bruke 
med den virkelige summen. Gå inn på 
kontoen og se på historikken, og sette 
opp hva som var av inntekter og utgifter 
under hvert enkelt prosjekt. Det enkleste 
og ryddigste er å oppdatere regnskapet 
løpende. Og årets regnskap gir et kjempe- 
godt grunnlag når dere skal legge buds-
jettet for neste år! 
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FOTO: Rasmus Norsted

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet, og avholdes minst en gang 
i kalenderåret.

Det er de registrerte medlemmene som har stemmerett på årsmøtet.

HVORFOR TRENGER VI ÅRSMØTE?

STEMMERETT

Alle lokallag i Miljøagentene må gjennomføre årsmøte minst en gang i året. 
Vår anbefaling er at årsmøtet gjennomføres i januar, februar eller mars.

MILJØAGENTENES ÅRSMØTE

På årsmøtet får medlemmene brukt 
sin stemmerett, og styret må svare. Her 
velges nytt styre, og organisasjonens 
medlemmer blir enig om hvordan de 
skal jobbe det neste året. Kort sagt er 
årsmøtet noe av det mest spennende 
som skjer i løpet av året! 
Vedtektene til Miljøagentene finner du 
på miljoagentene.no

Det betyr at det er her medlemmene i or-
ganisasjonen kan være med og bestemme 
hvordan organisasjonen bør jobbe, og 
med hva. Bestemmelser gjort av årsmøtet 
kan kun endres av et årsmøte, og styret i 

Det betyr at de som har betalt 
medlemskapet sitt som har stemmerett 
på årsmøtet. Ta kontakt med Hoved-
kvarteret om dere ønsker tilsendt op-
pdaterte medlemslister for å se hvem 
som er registrerte medlemmer. I tillegg 
har de voksne med et verv stemmerett. 

lokallaget må derfor følge det årsmøtet har 
bestemt. Husk at kalenderåret må være 
over før dere kan vedta regnskapet og års-
beretningen! Så dato for årsmøte bør ligge 
mellom 1.januar og senest 1. april.

Dette betyr at de som sannsynligvis 
blir valgt inn i styret for første gang på 
dette møtet, ikke har stemmerett. Det 
er vanlig at alle interesserte kan sitte 
og høre på uansett om de har stem-
merett eller ikke.
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HUSKELISTE

HVA MÅ LEGGES FREM PÅ ÅRSMØTET? 

Innkalling skal sendes til alle medlemmer med kopi til Hovedkvarteret, 
senest to uker før årsmøtet.

Det velges et styre med tre medlemmer. Styret bør bestå av både 
voksne og barn.

Møtet er åpent for alle, men kun registrerte medlemmer har stemmerett.

Årsrapport/regnskap vedtas for foregående år.

Aktivitetsplan/budsjett vedtas for kommende år.

Eventuelle supplerende lokallagsvedtekter vedtas.

Andre saker som blir meldt inn på eller i forkant av møtet.

Fullt navn, adresse, fødselsdato og e-postadresse på alle i lokallags- 
styret noteres og sendes til Hovedkvarteret, så raskt som mulig etter 
årsmøtet.

Det første som skjer på årsmøtet er at det velges ordstyrer og referent. 

Ordstyrer sitter godt synlig i møtet. 
I noen organisasjoner er det bestemt 
at ordstyreren skal være en som ikke 
har stemmerett. Ordstyreren kan være 
hvem som helst, men det er en fordel at 
det ikke er en som skal velges til et verv 
eller er leder. Videre legges det frem 
en årsmelding. Årsmeldingen (også 
kalt styrets beretning eller årsrapport) 
er en oppsummering av hva lokallaget 
har gjort det siste året. Det er styrets 
oppgave å skrive årsmeldingen. Års-
meldingen skal inneholde presentasjon 
av styret, medlemmer, møter, arrange-
menter og økonomi. Hvilke erfaringer 
har styret gjort seg? Årsmeldingen 
trenger ikke å være særlig lang.
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SOSIALT

VALG 

På årsmøtet året før ble det oppnevnt en valgkomité for ett år.

Valgkomiteen startet sitt arbeid i god tid før neste årsmøte for å 
finne to kandidater til styret.

I samtaler med ulike kandidater viste det seg at det var to som pekte 
seg ut ettersom de alle virket engasjert i å videreutvikle arbeidet. 

På årsmøtet la valgkomiteen frem sin anbefaling, hvor de presen-
terte de to engasjerte styrerepresentantene 

Det ble gjennomført skriftlig valg, og de to nevnte kandidatene fikk 
flest stemmer.

Kandidatene satte seg sammen etter møtet og konstituerende 
styret, det vil si at de bestemte hvem som skulle være leder (i denne 
organisasjonen ble det personen som hadde fått flest stemmer), 
hvem som skulle være nestleder, og så videre. 

Trekk gjerne inn noen som ikke sitter i styret til å ordne med mat og drikke.

På årsmøtet velges et nytt styre. Hvordan dere organiserer dette, 
avhenger ofte av størrelsen på lokallaget. 

I de minste lokallagene er kan det være 
nok at en i styret snakker med de andre 
om de vil ta gjenvalg, og snakker med 
andre i nærområdet om de vil være med. 
Å ha en valgkomité kan være en god idé 
i litt større lokallag. 

Valgkomiteen har som oppgave å gi 
en anbefaling til årsmøtet om hvem som 
skal velges inn i styret. De som har lyst 
til å ta på seg et verv sier fra til styret 

eller valgkomiteen. Valgkomiteen kan 
også ta kontakt med andre de mener vil 
gjøre en god jobb. Ikke alle vet hvordan 
det er å sitte i et styre, og valgkomiteen 
må informere om hva som forventes 
av hvert enkelt styremedlem, både av 
konkrete oppgaver og generelt engas-
jement. Dersom årsmøtet har mange 
kandidater å velge mellom, er det bra 
for demokratiet. Valget i seg selv kan 
gjennomføres på flere måter. 

Ha gjerne en sosial kveld etter møtet. 
Husk å takke de som ikke lenger skal 

sitte i styret og andre som har hjulpet 
til med årsmøtet.

 VALGET I SEG SELV KAN GJENNOMFØRES PÅ FLERE MÅTER. 
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Landsmøtet er Miljøagentenes høyeste myndighet og fastsetter retningslinjer 
for organisasjonens arbeid. Det avholdes annen hvert år, og sentralstyret er 
organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

ORGANISASJONEN

Sentralstyret fastsetter tidsfristen for 
når forslag skal varsles til landsmøtet, og 
alle medlemmer, lokallag og sentralstyret 
kan fremme forslag. Innkalling og angiv-
else av denne tidsfristen skal skje minst 
to måneder før landsmøtet, og dette 
sendes til alle lokallag og offentliggjøres 
i medlemsbladet. Sakspapirer sammen 
med innkomne forslag sendes delega-
tene senest to uker før landsmøtet. Valg-
komiteen skal også fremme sin innstilling 
senest to uker før landsmøtet. 

Landsmøtet består består av alle 
medlemmer som er påmeldt innen fris-
ten og alle medlemmene i sentralsty-
ret. Sentralstyrets medlemmer har ikke 
stemmerett i saker som gjelder god-
kjenning av regnskap og årsmelding. 
I tillegg kommer to representanter fra 
Natur og Ungdom og to fra Naturvern-
forbundet. Daglig leder i Miljøagentene 
møter med tale- og forslagsrett.

Landsmøtet har ansvar for å behan-
dle årsmeldinger for de to foregående 
årene, vedtektsendringer og innkomne 
forslag. I tillegg vedtas en toårig arbeids- 
plan. Sentralstyremedlemmer (leder, 
nestleder, minst fem medlemmer) velg-
es for landsmøteperioden, samt en valg- 
komité på minst tre personer. 

Vedtak på landsmøtet fattes med 
alminnelig flertall der avholdende stem-
mer ikke telles med, og hvor disse ved-
tektene ikke bestemmer noe annet, og 
ved stemmelikhet har styreleder dob-
beltstemme.

Vedtektene kan bare endres med 2/3 
flertall på landsmøtet, der avholdende 
stemmer teller som avgitt mot forslaget. 
Forslag til vedtektsendringer må være 
sentralstyret i hende senest fem uker før 
landsmøtet. Vedtatte endringer i vedtek-
tene trer i kraft når landsmøtet er hevet.
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Miljøagentenes øverste organ er landsmøtet, som avholdes hvert annet år.

Hovedkvarteret arbeider på daglig basis på oppdrag for sentralstyret. Her 
organiseres større kampanjer som Beintøft og Batterijakten. Det er også 
Hovedkvarteret som gjør alt papirarbeidet i organisasjonen, som å holde 
medlemsregister, føre regnskap og lignende. 

Dersom et lokallag ikke lenger ønsker å drive med aktivitet, er det viktig å 
gi tydelig beskjed til Hovedkvarteret.

LOKALLAGETS PLASSERING I ORGANISASJONEN

HOVEDKVARTERET

OPPHØR AV LOKALLAGET

Mellom hvert landsmøte velges et 
styre som skal følge opp arbeidet mellom 
landsmøtene. Styret har et sekretariat til 
rådighet, og det kaller vi Hovedkvarteret. 
Hovedkvarteret ledes av en daglig leder, 

Hovedkvarteret skal også være 
et servicekontor for lokallagene. Her 
utarbeides forslag til aktiviteter, det ar-
rangeres nasjonale medlemsaktiviteter, 
og Hovedkvarteret kan hjelpe lokalla-
gene for eksempel i forbindelse med 
oppstart, gjennomføring av årsmøte og 
utsendelse av informasjon til medlem-
mene. De ansatte på Hovedkvarteret 

Da kan en ansatt hjelpe til med å or-
ganisere det praktiske rundt det som 
må skje. Lokallaget må nemlig legges 
ned ved å vedta dette på årsmøtet. 
Dette skal skje med 2/3 flertall av de 
stemmeberettigede på årsmøtet. Ved 
nedleggelse av lokallag omfordeles 
eventuelle verdier til andre lokallag.

og fungerer også som et servicekon-
tor for lokallagene og medlemmer uten 
lokallag. Medlemmene utgjør grunnlaget 
for organisasjonen.  

er også her for å tilrettelegge for deg 
som voksenkontakt så godt som mulig, 
og du kan alltid få kontakt ved å sende 
e-post til post@miljoagentene.no. 

Hovedkvarteret holder til i Oslo sen-
trum, og du er hjertelig velkommen på 
besøk hvis du er i nærheten. 
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BLI MED OG 
TA VARE PÅ 
NATUREN!

Dette er Miljøagentenes organisasjonshåndbok for 
voksne, og her finner du tips og triks til hvordan 
å drive et lokallag. Her gis det en kort innføring i 
organisasjonskunnskap generelt og til Miljøagentene 
spesielt, kommunikasjon med barn, økonomi samt 
aktivitetsforslag.


