
 

 

 

 

 

 

Protokoll fra Miljøagentenes 
landsmøte 2015 
Tid: Lørdag 10. oktober kl. 10.15 
Sted: Sørmarka konferansesenter, Ski kommune i Akershus 

Sak 1/15 Åpning og formaliteter 

 

Erklæring av lovlig innkalling 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

Valg av møteleder 
Vedtak: Signe Lindbråten ble valgt som møteleder.  

Valg av referent 
Vedtak: Anniken Schwamborn ble valgt som referent.  

Valg av protokollunderskrivere  
Følgende ble valgt til protokollunderskrivere: 

- Delegat 38 Hege Torghatten 
- Delegat 60 Kristiane Reigstad  
- Delegat 68 Magnus Bjergene 
- Delegat 87 Signe Lindbråten 
- Delegat 95 Sondre Sæthre 

 

Sak 2/15 Vedtekter – forslag til endringer 

Signe Lindbråten la frem saken. 

Følgende tok ordet i debatten:  

Forslag til endringer i vedtektene ble vedtatt av landsmøtet og blir gjeldende f.o.m. landsmøtet 2015 

er hevet, med unntak av forslaget om årlig landsmøtet. Dette fikk ikke totredjedels flertall og ble 

dermed ikke vedtatt.  

Under §1.1. b) Vi ønsker et rentere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor 
på den.  

Under §2.1 Miljøagentene er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon for barn. Organisasjonen 
er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.  

 

 

 

 



Under §3.1 For å være medlem i Miljøagentene må manAlle som stiller seg bak organisasjonens 
formål kan bli medlem i Miljøagentene.  

Under § 3.2 a) Individuelt medlemskap for personer miljøagenter under 25 til og med 15 år. 

b) Individuelt medlemskap for voksne eldre enn 15 år. b) Individuelt gratismedlemskap for personer 
over 18 år som påtar seg verv i organisasjonen.  

Under §3.3 Registrerte Alle individuelle medlemmer i Miljøagentene, Natur og Ungdom og Norges 
Naturvernforbund, er valgbare til verv i organisasjonen. har fulle demokratiske rettigheter. 

Under § 4.1 b) Lokallaget skal inviterer alle medlemmene i området til å delta på lokallagets 
aktiviteter. og arrangement, kampanjer og aksjoner.  

d) Lokallaget skal ha egne lokallagsregler.kan vedta supplerende vedtekter. De skal ikke stå i 
motstrid til Miljøagentenes vedtekter, og må godkjennes av sentralstyret for å bli gjeldende.  

Under § 4.2 b) Nye lokallag registreres etter første årsmøtestiftelsesmøte og etter godkjenning fra 
sentralstyret. 

Under § 4.3 b) Et lokallag er definert innenfor et bestemt geografisk område som årsmøtet 
bestemmerskal følge kommunegrenser med mindre annet er avtalt med Hovedkvarteret.  

Under § 4.4. b) På lokallagenes aktiviteter for barn må foresatte selv delta og/eller ha 
forsikringsansvaret. for barna.Ingen i lokallaget, tillitsvalgte eller ansatte i Miljøagentene  eller hos 
Miljøagentenes Hovedkvarter kan ha forsikringsansvaret for barna. Lokallagene skal opplyse om 
dette i sin invitasjon til medlemmene. Lokallagene skal følge Miljøagentenes retningslinjer og 
ulykkesrutine.  

Under § 4.5 e) At det sendes årsrapporteres til Hovedkvarteret i henhold til gjeldende retningslinjer. 

Under § 4.6 b) Årlig rRapportering og løpende kontakt med Hovedkvarteret. 

Under § 4.7 b) Lokallaget kan søke Hovedkvarteret årlig om støtte til drift av lokal aktivitet.  

Under § 4.8 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes minst en gang perhvert 
kalenderår.  

b) Det velges et styre med minst tre medlemmer. Det oppfordres til at barna selv deltar i 
lokallagsstyretStyret bør bestå av barn og voksne.  

f) Eventuelle supplerende lokallagsvedtekter vedtas. Lokallagsreglene behandles. 

Under § 4.10 b) Ved nedleggelse av lokallag tilfaller midlene Hovedkvarteret og omfordeles til lokal 
aktivitet. Miljøagentenes Frifondkonto, som skal deles ut til andre lokallag 

Under § 5.1 Landsmøtet er Miljøagentenes høyeste myndighet. Det avholdes annen hvert år. og 
sentralstyret fastsetter tidsfristen for når forslag skal varsles til landsmøtet.   

Under §5.2 Innkalling landsmøtet  

a) Innkalling og angivelse av tidsfrist for innsendelse av forslag til landsmøtet skal skje minst 2 
måneder før møtet holdes. 

ab) Innkalling til landsmøtet sendes til alle lokallag og bekjentgjøres for alle medlemmer i 
medlemsbladet minst to måneder før møtet holdes. 



bc) Alle registrerte medlemmer, hvert lokallag og sentralstyret kan fremme forslag til landsmøtet. 
Forslag til landsmøtet må være Hhovedkvarteret i hende senest fem uker før møtet holdes. 

cd) Sakspapirer sammen med innkomne forslag sendes delegatene senest to2 uker før landsmøtet. 

Under §5.3 Valgkomiteens innstilling  

Valgkomiteen skal fremme sin innstilling senest 2 uker landsmøtet. 

Innstillinger til personvalg sendes sammen med sakspapirene to uker før landsmøtet. 

a) Valgkomiteen innstiller til sentralstyrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer i 
prioritert rekkefølge.  Valgkomiteen kan også innstille til andre personvalg.  

b) Naturvernforbundet og Natur og Ungdom innstiller ett styremedlem. 

c) Sentralstyret innstiller til valgkomité.  

Under §5.4 Landsmøtet består av 

a) To representanter fra hvert lokallag så fremt det er mulig.Alle individuelle medlemmer som er 
påmeldt innen fristen har stemmerett. 

e) Enkeltmedlemmer som ikke er valgte delegater fra lokallag kan møte med tale- og forslagsrett. 

Under §5.5 Landsmøtets ansvar  

a) Godkjenne innkalling og delegater. 

b) Årsmeldinger for de to foregående år legges fram for landsmøtet.  

c) Eventuelle vedtektsendringer vedtas. 

d) Innkomne forslag behandles. 

e) Toårig aktivitetsplanArbeidsplan vedtas. 

f) Valg av sentralstyremedlemmer for landsmøteperioden med leder, nestleder, og minst fire 
sentralstyremedlemmer. 

Valg av sentralstyremedlemmer 

 - leder 

 - nestleder 

 - fem styremedlemmer 

 - to varamedlemmer i prioritert rekkefølge 

 
g) Valg av medlemmer til råd og utvalg. 

h) Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. 

i) Valg av revisor. 



Under § 5.7 b) Forslag til vedtektsendringer må være sentralstyret i hende senest fem uker før 
landsmøtet. 

b) Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet er hevet. 

Under §7.3 a) Sentralstyret består av leder, nestleder, og minst fire fem sentralstyremedlemmer. I 
tillegg har de ansatte i Miljøagentene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom rett til en plass hver 
i sentralstyret. I tillegg har de ansatte én representant. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 
deler en observatør med tale- og forslagsrett. 

b) Lokallagene skal være representert i sentralstyret. 

b) Kjønnsfordelingen i sentralstyret skal ikke vise større ulikhet enn 60-40 prosent.  

c) Daglig leder har møteplikt overfor sentralstyret og møter med tale- og forslagsrett.  

f) Sentralstyret kan supplere og konstituere seg selv.  

Under §7.4 c) At det utarbeides aktivitetsplaner arbeidsplaner og budsjett. 

d) At virksomheten drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer i henhold til enhver tid gjeldende 
instrukser og bestemmelser. Ved å fastsette antall stillinger på Hovedkvarteret, 

e) Aansette daglig leder, og fastsette dennes lønns-, arbeidsvilkår og arbeidsinstruks. 

f) Å bestemme medlemskontingenten. 

g) Å behandle innkalling og saksliste til landsmøtet. 

h) Andre saker som etter vedtektene hører inn under sentralstyret. 

Under §7.5 Vedtak i sentralstyret 

Vedtak fattes med alminnelig flertall når minst halvparten av sentralstyrets stemmeberettigede 
medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

Under § 8 Opphør av medlemskap  

a) Medlemmer av Miljøagentene som åpenbart motarbeider organisasjonens vedtekter, grunnsyn 
eller aktivitetsplanerarbeidsplaner, kan ekskluderes av sentralstyret.  

b) Vedtak om eksklusjon fattes av landsmøtet med 2/3 flertall.  

b) Sentralstyret Daglig leder kan suspendere medlemmer med øyeblikkelig virkning. 

c) Ingen kan suspenderes/ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for sentralstyret 
innen tre uker. 

d) Ekskluderte medlemmer kan ikke være ansatt i Miljøagentene. 

d) Mislighold av kontingentplikten fører automatisk til opphør av medlemskapet når purrerutiner 
som til enhver tid er fastsatt, er fulgt. 

§ 9 Oppløsning av lokallag 

a) Sentralstyret kan fatte vedtak om å oppløse et lokallag som bryter med bestemmelser under § 
4.ikke arbeider i overensstemmelse med organisasjonens formål og vedtekter.   



b) Før sentralstyret treffer sitt vedtak, skal lokallagsstyret gis anledning til å uttale seg med en 
svarfrist på tre uker.  

Under § 10 Oppløsning  
a) Landsmøtet kan fatte vedtak om å oppløse organisasjonen.  Forslag om oppløsning behandles på 
samme måte som vedtektsendringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes på neste i et 
påfølgende landsmøte.  

b) Ved eventuell oppløsning går fordeles organisasjonens eiendeler og midler, etter at alle 
forpliktelser er oppgjort, til likt mellom Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Miljøagentenes 
konsept og merkevare går til Naturvernforbundet. Dersom Naturvernforbundet ogeller  Natur og 
Ungdom ikke er egnet til å motta organisasjonens eiendeler og midler, skal de gå til institusjoner 
og/eller foreninger med lignende formål. Vedtak om dette og om vilkårene for overdragelse 
fastsettes samtidig med beslutningen om oppløsning og med alminnelig flertall. 

 

Sak 3/15 Aktivitetsplan – de neste to årene  

Alle forslag tas med videre, og styret og Hovedkvarteret har ansvar for at sakene og aktivitetene som 

fikk flest stemmer skal arbeides med videre i løpet av de neste to årene. Disse blir satt inn i en 

aktivitetsplan som sendes alle medlemmer i etterkant av landsmøtet. 

Miljøagentrapporten 

- Regnskogen 

- Pant 

- Marin forsøpling/Truede dyrearter, sjeldne dyr 

Aktiviteter 

- Reise rundt i Norge og verden  

- Film om Miljøagentene  

- Byttemarked  

Miljøsaken 

- Pant  

- Vern om regnskogen  

- Flere miljøagenter  

Nytt og kult 

- En miljøagentbuss 

- Maskot  

- Sponsorer som kan gi oss ting som klær og hytter  

Verving 

- Reklame i butikker 

- Synlige innlegg i aviser 

- «Her bor miljøagenter»  



Sak 4/15 Årsrapport og regnskap 2013 og 2014 

Vedtak: Årsrapporter og revidert regnskap fra 2013 og 2014 godkjennes av landsmøtet. 

Sak 5/15 Valg 

Vedtak:  

Leder: Valgkomiteens innstilling ble valgt: Trond Enger 

Nestleder: Valgkomiteens innstilling ble valgt: Signe Lindbråten. 

Øvrige sentralstyremedlemmer: Valgkomiteens innstilling ble valgt: 

 Øystein Berg (styremedlem) 

 Ane Hansdatter Kismul (styremedlem) 

 Lars Arne Brøttem (styremedlem)  

 Ingeborg Brenne (lokallag i Hamar) 

I tillegg sitter følgende også i sentralstyret: 

 Natalie Ekroll (Natur og Ungdom) 

 Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) 

 Anniken Schwamborn (ansattes representant) 

Revisor: Valgkomiteens innstilling ble valgt: Bjørn Kristian Kallasten ved Alpha Revisjon AS.  

Valgkomité: Valgkomiteens innstilling på valgkomité ble valgt:  

 Aino Bogetvedt  

 Ane Norgård Brohaug 

 Arnstein Vestre 

 Espen Heggedal  
 

Valg av Barnas råd  

16 barn stilte til valg i Barnas råd og ble valgt ved akklamasjon.  Landsmøtet ga tilslutning til at 
Barnas råd kan suppleres med flere medlemmer i perioden. 

 Agnes Granli Lægreid  

 Albert Hauge Mansaray  

 Alexander Birkeland  

 Andreas Stakkestad 

 Ela Nilsen 

 Hanna Jensen  

 Hedvig Høyer Indregård 

 Johanne Grøntun Nissen 

 Jørgen Dahle  

 Karoline Wiken 

 Keilie Hudgins  

 Kristiane Reigstad  

 Lukas Kristiansen 

 Naomi Aarsland  

 Penelope Lea 

 Ronja Sjøvoll Kristoffersen 



Valg av Barnas klimapanel  

Vedtak:  

 Eliah Hudgins 

 Elida H. Tveitdal 

 Jarl Erik T. Halvorsen  

 Kaja Nyland 

 Kristiane Reigstad  

 Sara Sørby  

 Victor Larsen Steenberg  

 Wilhelm Hatlén 

 Agnes Legreid (vara) 

 Karoline Wiken (vara) 

 Nike Sager (vara)  

 

 

  

Magnus Bjergene       Sondre Sæthre  

 

 

 

Hege Torghatten       Kristiane Reigstad 

      

 

 

Signe Lindbråten 

avtroppende styreleder 

 


