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KJÆRE VOKSENKONTAKT! 
Takk for at du ønsker å bidra til  
at Miljøagentene kan tilby lokale  
aktiviteter til så mange medlemmer  
som mulig.  Å jobbe for natur og  
miljøvern er gøy, men det er enda  
morsommere og enklere å gjøre det 
sammen med andre i et lokallag. 
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Alle lokallag i organisasjonen vår er  
forskjellige og det finnes mange ulike måter  
å være lokallag. Det er dere i lokallaget som 
selv bestemmer ambisjonsnivået og hvordan 
dere ønsker å gjøre ting. 

Hovedkvarteret hjelper dere gjerne med å 
starte opp og tilbyr støtte når dere er i gang.  
På nettsidene finnes det mye støttemateriell 
og ferdige maler som kan tilpasses etter deres 
behov. 

Dette heftet inneholder enkle huskelister og 
gode tips til lokallagsarbeidet. Mer detaljert 
informasjon finner dere på Miljøagentenes 
nettsider. 

Lykke til – det er i lokallaga det skjer!
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REGLER FOR LOKALLAG 
LOKALLAGET MÅ:
• Ha minst fem medlemmer i området 
• Ha et demokratisk valgt styre som består av minst tre medlemmer
• Ha en voksenkontakt over 18 år
• Ha egne lokallagsregler
• Ha minst én medlemsaktivitet hvert kalenderår
• Holde et årsmøte
• Lage en kort årsrapport 
• Ha et enkelt regnskap og budsjett (hvis lokallaget har egen økonomi) 

Mer detaljert informasjon finner du i Miljøagentenes  
vedtekter som ligger på nettsidene.
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OPPSTART AV LOKALLAG 
TENK OVER HVILKET OMRÅDE LOKALLAGET SKAL DEKKE

TA KONTAKT MED HOVEDKVARTERET

Det nye lokallaget bør dekke et passe stort område. Ofte dekker lokallaget en  
hel kommune, men noen ganger kan det være mer hensiktsmessig med et mindre 
område, for eksempel kun noen få skolekretser. På nettsidene våre finner du 
oversikt over dagens lokallag.

Vi ønsker å få beskjed om at et nytt lokallag er på gang, og kan hjelpe deg med det 
du trenger for å starte opp. 
Vi kan for eksempel:
• Sjekke i medlemsregisteret vårt om det er nok medlemmer i området til å 

starte et lokallag
• Sende ut invitasjon om oppstartsmøtet til alle medlemmer
• Stille med en person som kan være med på oppstartsmøtet
• Organisere skolebesøk i lokalområdet i forkant av oppstartsmøtet

FO
TO

: B
ria

n 
C

lif
f O

lg
ui

n

05



PLANLEGG OPPSTARTSMØTE

SPRE INFORMASJON OM OPPSTARTSMØTE

Når du skal starte et lokallag må det holdes et oppstartsmøte (stiftelsesmøte). 
Tips til planlegging av et oppstartsmøte:
• Sett av minst en time
• Finn et møtelokale (kanskje du kan låne et rom på en skole eller  

samfunnshus?)  
• Kombiner oppstartsmøtet med en annen aktivitet (for eksempel skogstur, 

juleverksted) 
• Be barna ta med seg en voksen til møtet
• Inviter barn og voksne fra et eksisterende lokallag til å komme å fortelle  

litt om lokallag
• Lag en invitasjon til møtet (mal finnes på nettsidene)

Alle medlemmer i området må inviteres til møtet – dette kan Hovedkvarteret ordne.
Tips for å skape blest om oppstartsmøtet:
• Heng opp plakater i området (mal finnes på nettsidene)
• Spør skolene i området om de kan sende ut invitasjonen med ranselpost til 

alle elevene
• Spør lokalavisa om kan de være interessert i å skrive om oppstartsmøtet
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ARRANGER OPPSTARTSMØTE
Et oppstartsmøte kan legges opp på mange måter, men målet er å få gjort følgende:
• få en person over 18 år til å være voksenkontakt
• bestemme navn på lokallaget og området lokallaget skal dekke
• vedta lokallagsregler
• velge et styre
• skrive under stiftelsesprotokoll

• Gjør det enkelt å finne fram 
til møtet, for eksempel ved å 
henge et banner lett synlig 
utenfor

• Det er fint med flere voksne 
som kan hjelpe til med lokal
laget, men bestem hvem som 
skal være den formelle voksen
kontakten

• På nettsidene finner du en mal 
for standard lokallagsvedtekter 
(dette er de punktene dere må 
ha med, men dere kan i tillegg 
legge til egne punkter)

• Valg av styre kan gjøres på 
mange måter, for eksempel ved 
at alle som har lyst får være 
med, eller ved loddtrekning 
blant alle interesserte. Styret 
må bestå av minst tre medlem
mer + voksenkontakten. 

• Tell hvor mange barn og voksne 
som er tilstede på møtet (dette 
skal skrives i protokollen)

• Ha innmeldingsslipper  
til gjengelig slik at de som ikke 
allerede er Miljøagenter kan 
melde seg inn 

• Prøv å avtale når dere skal ha 
det første møtet eller hva den 
første aktiviteten skal være 

• Ta bilder (husk å innhente  
til latelse fra foresatte)

• Send en pressemelding med 
bilder til lokalavisa

TIPS TIL OPPSTARTSMØTET
!
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SEND INN DOKUMENTER TIL HOVEDKVARTERET

Følgende dokumenter må 
sendes inn:

Følgende dokumenter er det 
valgfritt å sende inn:

Skjema med  
informasjon om det 
nyvalgte styret   
(finnes på nettsidene)

Signert protokoll av 
oppstartsmøte (finnes 
på nettsidene)

Lokallagets vedtekter

Søknad om oppstarts
midler (skjema finnes 
på nettsidene)

Navn, adresse, epost 
og personnummer til 
den som skal være dis
ponent på bankkonto 
(personnummeret kan 
gis muntlig til Hoved
kvarteret over telefon)
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FINN GODE MÅTER FOR KOMMUNIKASJON
• Alle voksenkontakter har tilgang til medlemsregisteret for sitt lokallag. 

Her kan du enkelt sende ut epost (eventuelt med vedlegg) til alle 
medlemmer i lokal laget og deres foresatte, oppdatere adresser etc. 

• Hovedkvarteret kan hjelpe til med å opprette en epostadresse til 
lokallaget. 

• Facebook er en fin måte å kommunisere med de voksne på. Opprett 
gjerne en facebookgruppe for lokallaget, og bli med i den generelle 
gruppa for voksen kontakter i Miljøagentene. Noen fylker har også 
egne fylkesgrupper. 

• Send inn saker til Hovedkvarteret som kan legges ut på nettsidene. 
Nett sidene kan også brukes til å reklamere for kommende arrange
menter.

• Dersom dere tar bilder av barna i lokallaget er det viktig å tenke på 
barnas personvern før dere publiserer dem. Synes barna det er greit? 
Få tillatelse fra foresatte – mal for dette finnes på nettsiden.

• Det er morsomt å få oppslag i lokalavisa. Inviter gjerne avisa med på 
aktivitetene deres.

DRIFT AV LOKALLAG 
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LA BARNA BESTEMME
Miljøagentene er en demokratisk 
barneorganisasjon der barna skal 
få bestemme og gjennomføre mest 
mulig selv. 
Tips for å legge til rette for 
dette:
• Sett av god tid når dere skal 

planlegge aktiviteter og la 
alle få si hva de mener. Det er 
viktig at barna får påvirke sin 
miljøagent hverdag og oppleve 
dette som sin mestringsarena 

• Gi barna erfaring med 
demokratiske prosesser, for  
eksempel ved å la dem stemme 
over ulike forslag og deretter 
gjennomføre aktiviteten som 
fikk flest stemmer

• Det er fint å gi barna hoved
ansvar for å sette opp og 
gjennomføre en aktivitetsplan, 
mens du som voksenkontakt 
sikrer at budsjettet passer til 
ambisjons nivået 
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LAG EN AKTIVITETSPLAN
Det kan være en god ide å lage en aktivitetsplan. 
Her er noen tips:
• På nettsidene finner du en mal for aktivitetsplan og et årshjul over faste ting 

som skjer i regi av Miljøagentene og andre 
• På nettsidene finnes det mye informasjon og tips til aktiviteter man kan gjøre. 

Her finner du også håndboka for Miljøagenter som inneholder mange forslag. 
Eksempler på aktiviteter kan være ryddeaksjon, byttemarked, besøke andre 
lokallag, fugletur, verveaksjon eller skrive leserinnlegg

• Det kan være fint å samarbeide med andre organisasjoner om aktiviteter, for 
eksempel om en familiedag i skogen eller en stand på et arrangement

• Foreldre skal i utgangspunktet være med barna sine på aktivitetene. Ifølge 
vedtektene må foreldre selv delta og har forsikringsansvaret for barna i  
aktivitetene som arrangeres. Ingen andre i lokallaget kan ha forsikrings 
ansvaret for barna, heller ikke Miljøagentenes hovedkvarter. Dette må dere 
opplyse medlemmene om

• Arranger gjerne en hyggelig sammenkomst kun for foreldrene/andre voksne 
der dere kan bli bedre kjent og snakke sammen om hvordan dere kan bidra til 
lokallaget
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HA ET AKTIVT STYRE
Styret har ansvaret for at lokallaget følger planene som ble vedtatt  
på årsmøtet (eller stiftelsesmøtet, dersom lokallaget er nytt), og hoved 
oppgavene pleier å være:
• Lede lokallaget 
• Arrangere aktiviteter, arrangementer, møter og sosiale samlinger 
• Ta vare på alle viktige dokumenter (rapporter, post, søknader,  

referater, 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 kan medlemmene kan se hva 

organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt. 
• Ha oversikt over lokallagets økonomi
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Det er enklere å få til gode aktiviteter hvis lokallaget har midler til å kjøpe inn  
materialer, betale for transport etc. 
Tips for å få tak i midler:
• Alle lokallag kan få oppstartsmidler fra Hovedkvarteret. Søknadsskjema finnes 

på nettsidene.
• Søk om Frifondmidler fra Hovedkvarteret innen 31. mai. Mer informasjon om 

Frifond finnes på nettsidene.
• Undersøk hvilke andre steder det er mulig å søke om støtte. For eksempel 

deler alle kommuner ut penger til tiltak for barn. Ta kontakt med oppvekst  
og kulturavdelinga i kommunen. Dere kan også søke hos den lokale spare
banken, renovasjonsselskaper, og lokale bedrifter som kan sponse med 
penger eller utstyr.

Lokallaget er en selvstendig økonomisk enhet med ansvar for egen økonomi.  
Det er voksenkontakten som har det overordna ansvaret for økonomien og  
rapporteringen, selv om dere kan velge å ha en egen kasserer som fører  
regnskapet. 

• Hovedkvarteret kan opprette 
bankkonto for dere 

• Dere må sette opp et budsjett 
som viser hvor lokallaget skal 
få penger fra og hva disse 
pengene skal brukes til.  

• Dere må føre regnskap. Når 
noen fra lokallaget legger ut 
penger, refunderes dette fra 
lokallagets konto mot at de 
legger fram bilag (kvittering). 
Bilagene må være nummerert 
og må tas vare på i minst 5 år.

• Budsjettet og regnskapet bør 
settes opp på samme måte slik 
at det er enkelt å sammenlikne. 
Mal for budsjett og regnskap 
finner du på nettsidene.

• Årsregnskapet skal signeres 
av voksenkontakt samt en 
utenfor stående person over 
18 år som ikke er medlem av 
organisasjonen, og som er 
valgt av årsmøtet til å signere 
årsregnskapet.

SØK OM MIDLER

HOLD ORDEN PÅ ØKONOMIEN

TIPS TIL OPPFØLGING AV ØKONOMIEN
!

13



Årsmøtet er der medlemmene kan være med å bestemme, og alle lokallag 
må årlig gjennomføre et årsmøte der man:
• Godkjenner årsrapporten og regnskapet for forrige kalenderår
• Vedtar aktivitetsplan og budsjett for kommende år
• Velger styre og styreleder
• Velger en utenforstående person over 18 år til å gjennomgå og signere 

årsregnskapet
• Behandler lokallags reglene 

HOLD ÅRSMØTE
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• Et bra tidspunkt er mellom januar og mars
• Innkalling må sendes til alle medlemmer senest 2 uker før årsmøtet. 

Mal for innkalling finnes på nettsidene
• Mal for en kort årsrapport finnes på nettsidene. Årsrapport kan hvis 

dere ønsker utvides med informasjon om for eksempel antall medlem
mer, oversikt over aktiviteter/arrangementer og gjerne inneholde bilder

• Hovedkvarteret sender ut liste ved årsskiftet over hvilke medlemmer 
som har stemmerett på årsmøtet 

• Start årsmøtet med å velge en ordstyrer og en referent
• Valg av styre kan gjøres på flere måter, for eksempel skriftlig eller ved 

hånds opprekning. Er dere et stort lokallag, kan dere vurdere å ha en 
egen valgkomité som gir anbefalinger til årsmøtet om hvem som skal 
velges inn i styret

• Ha gjerne en sosial samling etter møtet med mat og drikke, eller legg 
det sammen med en morsom aktivitet

TIPS TIL ÅRSMØTET

SEND INN DOKUMENTER TIL HOVEDKVARTERET

Følgende dokumenter må 
sendes inn av alle lokallag:

Følgende dokumenter må 
sendes inn i forbindelse med 
Frifond:

Innkalling til årsmøtet 
med dagsorden

Referat fra årsmøtet

Fullt navn, adresse, 
fødselsdato og epost
adresse på alle i 
lokallagsstyret

Signert årsrapport 

Signert årsregnskap 

Søknad om Frifond 
midler (frist 31.mai)

Signert akseptskjema

Rapport om hva Frifond 
midlene ble brukt på 

!
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• Medlemmene utgjør grunnlaget 
for organisasjonen.

• Landsmøtet er organisasjonens 
høyeste myndighet og fastsetter 
retningslinjer for organisasjon
ens arbeid. Landsmøtet holdes 
annen hvert år.

• Sentralstyret er organisasjon
ens høyeste myndighet mellom 
landsmøtene og består av 
voksne.

• Arbeidet nasjonalt organiseres 
av Hovedkvarteret (et sekretariat 
med en daglig leder) samt av 
lokallagsstyrer lokalt.

ORGANISASJONSSTRUKTUR
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Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagenter oppdager 
vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og 
natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg 
selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagenter har rett til å si 
ifra, fordi de er med på å forme sin egen framtid.

Miljøagentene er en selvstendig, frivillig og landsomfattende medlems
organisasjon for barn. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og 
livssynsnøytral.


