Saksliste: Landsmøtet til Miljøagentene 2019
Saksdokumenter ligger tilgjengelig på www.miljoagentene.no og sendes per e-post til
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Sak 2 – 19 Arbeidsplan
På landsmøtet skal miljøagentene bestemme hva som skal gjøres de neste to årene.
Dette gjør vi ved at alle deltakerne:
- før landsmøtet tenker gjennom hva de syns det er viktig at Miljøagentene skal
gjøre framover
-

kommer med forslag til aktiviteter på landsmøtet

-

stemmer på de aktivitetene de syns er viktigst

Disse forslagene, og stemmene de har fått, bestemmer hva Hovedkvarteret skal
gjøre de neste to årene.
Spørsmål miljøagenter kan tenke gjennom før landsmøtet, for at vi skal få en så bra
aktivitetsplan som mulig:
- Hvilke miljøsaker er viktige for deg?
-

Hvilke aktiviteter vil du gjøre i Miljøagentene? Hva synes du er gøy?

-

Hva vil du at Miljøagentrapporten skal handle om?

-

Hva skal til for at vi kan bli enda flere miljøagenter?

-

Hvilket materiell vil du at Miljøagentene skal lage? (Caps, pins, penner etc)

-

Hva er det morsomt å sende ut i velkomstpakker til nye miljøagenter?

-

Andre ønsker du har til Miljøagentene, lokallaget ditt eller Hovedkvarteret?

Alle forslagene som kommer inn til landsmøtet tas på alvor og blir behandlet. På
landsmøtet deles deltakerne i grupper der man kan presentere forslagene sine. Etter
at alle forslagene har kommet, kan deltakerne stemme på de aktivitetene de syns er
viktigst. På denne måten vet hovedkvarteret og andre hva som er viktigst for
Miljøagentene.

Forslag til vedtak:
Alle forslag tas med videre. Styret og Hovedkvarteret skal passe på at de sakene og
aktivitetene som får flest stemmer skal arbeides videre med i løpet av de neste to
årene.

Sak 3/19 - Kandidater til valg presenteres
Valgkomiteens innstilling til styret ligger som vedlegg til sakspapirene.
I tillegg innstiller de ansatte på Hovedkvarteret på ett styremedlem, samt at Natur og
Ungdom og Naturvernforbundet innstiller på ett styremedlem i fellesskap. Natur og
Ungdom og Naturvernforbundet deler også observatør med tale og forslagsrett.
•
•
•

Kaspar Tjeldflaat Steudel, ansatt
Andreas Randøy, medlem av sentralstyret til Natur og Ungdom. (styremedlem)
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. (observatør)

Sentralstyrets innstilling til Valgkomite ligger som vedlegg til sakspapirene.
Alpha revisjon innstilles som organisasjonens revisor.
Kandidater til Barnas Klimapanel presenteres på Miljøagentenes nettsider mandag 9.
september.

Forslag til vedtak:
Valgkomiteens innstilling til Sentralstyre, øvrige sentralstyremedlemmer,
Sentralstyres innstilling til Valgkomite, revisor og kandidater til Barnas Klimapanel
presenteres.

Vedlegg til sak 3 Landsmøtet 2019

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Miljøagentene 2019-2021
Valgkomiteen har bestått av:
Marthe Høyer, Andreas Viestad, Heidi Lyngstad og Jenny Kosberg Skagestad.
Valgkomiteen har gjennomført sitt arbeid våren 2019. Innstillingen er basert på innspill fra sittende styre,
daglig leder, lokallagsagent og leder av Barnas Klimapanel. Valgkomiteen mener styret slik det er
foreslått vil kunne gjøre en god jobb med å trekke de lange linjene for Miljøagentene, og samtidig være en
støtte for administrasjonen og daglig leder i det daglige arbeidet.
Valgkomiteen innstiller følgende til nytt styre:
Leder:
Alvhild Hedstein (gjenvalg)
Alvhild er direktør for bærekraft og innovasjon i Bama Gruppen. Tidligere har hun ledet Grofondet, jobbet i
Miljøverndepartementet, Miljøstiftelsen Bellona og vært ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet
og i Samferdselsdepartementet og politisk rådgiver for Venstre i Landbruks- og matdepartementet. Hun
har også vært administrerende direktør i hhv Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) og for Norsk institutt
for bioøkonomi.
Nestleder:
Øystein Solevåg (gjenvalg)
Øystein er daglig leder i Ålesundsregionens Interkommunale Miljøselskap (ÅRIM), og har lang fartstid
både som landsstyremedlem i Natur og Ungdom og i Naturvernforbundet, hvor han har sittet i landsstyret
siden 2005. Øystein har også bakgrunn som miljørådgiver i Bergfald & co.
Øvrige styremedlemmer:
Signe Lindbråten (gjenvalg)
Signe har tidligere jobbet i Miljøagentene, og vært leder og nesteleder i Miljøagentenes styre. Signe
jobber til daglig som generalsekretær i 4H og har bakgrunn fra blant annet Naturvernforbundet, Norges
Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom.
Hege Torghatten (gjenvalg)
Hege Torghatten kommer fra Askøy, og er voksenkontakt i lokallaget til Miljøagentene på Askøy. Hege
har jobbet som lokallagsagent, og har god oversikt og kjennskap til lokallagene i Miljøagentene.
Anders Haug Larsen (ny som ordinært styremedlem)
Anders Haug Larsen jobber som leder for politikk i Regnskogfondet. Han har jobbet i Naturvernforbundet
med særlig ansvar for informasjon om klimaendringer i et nord-sør-perspektiv, samt internasjonalt arbeid,
og er tidligere nestleder i Natur og Ungdom. Han var NNVs representant i Miljøagentenes styre i forrige
periode.

Danat Tekie (ny)
Danat er Co-Founder & Chief External Relations i Young Sustainable Impact (YSI), en global
organisasjon som jobber for å løse bærekraftsutfordringene gjennom entreprenørskap og innovasjon med
fokus på unge. I tillegg jobber YSI med å koble unge og etablerte aktører for å bygge bro og løse
utfordringene vi står overfor. Hun har også vært med på å drive og bygge et lederutviklingsprogram for
unge som heter Future Leaders Global.

Moussa Fofana (ny)
Moussa Fofana er miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider og jobber i Steinerskolen i Oslo samt i en
bolig for fysisk og psykisk funksjonshemmede. Han kommer fra Senegal hvor han også eier og driver et
senter for økoturisme, kulturutveksling og dyrking av økologisk mat. Målet med senteret er også å være et
læringssted for lokalbefolkningen bl.a. om avfallshåndtering. Moussa har et stort engasjement for miljø,
barn og unge, samt for å integrere unge innvandrere i miljøsaken.

Varamedlemmer:

Emilie Olderskog (ny)
Emilie var med på å starte opp Miljøagentene lokallag på Fornebu i 2016 og har vært voksenkontakt
siden. Hun er bærekraftsjef i Mills/Agra, og har tidligere hatt samme stilling i Nordic Choice Hotels. Hun
har også vært rådgiver/partner i Pure Consulting der hun blant annet jobbet med strategiske partnerskap
mellom organisasjoner og næringsliv.
Kristian Leerstang Sørensen (ny)
Kristian er pappa til to miljøagenter og voksenkontakt i Miljøagentene i Grenland. Han jobber som
helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark og er aktiv i lokalpolitikken for
Senterpartiet.

Vedlegg til sak 3/ 19

Sentralstyrets innstilling til Valgkomite i Miljøagentene 2019 – 2021
Sentralstyret har innstilt følgende kandidater til ny valgkomitè:

1.
2.
3.
4.

Heidi Lyngstad (gjenvalg)
Stian Seland (ny)
Ane Hansdatter Kimsul (ny)
Trond Enger (ny)

Vedlegg til sak 3 – presentasjon av barnas Klimapanel
Bjørn Einar (13) Trondheim, Trøndelag
Bjørn Einar var med i Barnas Klimapanel i 2018. Han ønsker at Barnas Klimapanel i 2020 skal
delta på FNs klimatoppmøte, og få mange barn til å bli med i Miljøagentene. Han vil gjerne bidra
med å snakke med politikere og å holde appeller.
Brage (13) Svanvik, Finnmark
Brage har vært miljøagent i 7 år, og vært med i Barnas Klimapanel i to år. Han har lyst til å bli
medlem av Barnas Klimapanel 2020 fordi han vil være med å forandre verden med handling, og
ta initiativ til å gjøre noe – ikke bare sitte og prate om å gjøre noe.
Dina (12) Oslo
Dina har vært miljøagent i to år, og nesten like lenge vært spesialagent. Hun er veldig glad i
naturen, og har lyst til å bli med i Barnas Klimapanel fordi det er en mulighet til å bidra enda mer
i kampen mot klimaendringene.
Heike (12) Porsgrunn, Telemark
Heike har vært miljøagent siden han var 5 år gammel. Han er en veldig aktiv spesialagent, og er
med i styret i lokallaget sitt. Han har kjempelyst å være med i Barnas Klimalpanel slik at han kan
lære mer om miljø og om hvordan han kan være med å påvirke samfunnet.
Isa (11) Oslo
Isa har vært miljøagent i tre år. Hun har lyst til å være med i Barnas klimapanel fordi hun elsker
jorden, og vil gjøre så mye som mulig for å redde den. Hun ønsker å bidra til å legge press på
politikerne at de skjønner at de må gjøre tøffere miljøtiltak.
Lukas (12) Erdal, Hordaland
Lukas er lokallagsleder i lokallaget sitt, og har lyst til å bli en del av barnas klimapanel fordi han
virkelig brenner for klimasaken og fordi han ønsker seg en frisk planet å vokse opp på, som han
deretter kan gi stolt videre til sine barn og barnebarn.
Milla (10) Florø, Sogn og Fjordane
Milla er en veldig engasjert miljøagent, og 30. august var hun den eneste som skolestreiket for
klima i Florø. Hun ønsker å bli med i Barnas Klimapanel for å lære mer om klima og miljø, og bli
kjent med andre miljøagenter. Hun ønsker å bidra til at flere tar miljøvennlige valg i hverdagen.
Samuel (12) Kjølsdalen, Sogn og Fjordane
Samuel er med i Barnas Klimapanel i 2019 og er lokallagsleder i lokallaget sitt. Han vil gjerne
være med ett år til for å fortelle flere om klima og miljø, og gjøre flere miljøbevisste. Han vil bidra
med sin kunnskap og sitt engasjement.
Tora (13) Oslo
Tora er med i Barnas Klimapanel i 2019, og har lyst til å være med videre fordi hun er veldig
engasjert i klima og miljø. Hun synes det er veldig viktig at barnas stemme blir hørt når viktige
valg for framtida skal tas. Hun vil bruke erfaringen hun har fått dette året til å fortsette det viktige
arbeidet.
Torje (13) Ås, Akershus
Torje er spesialagent og styremedlem i lokallaget sitt. Han har lyst til å være med i Barnas
Klimapanel fordi han mener at klimaendringene er det største problemet i vår tid, og han vil
bidra til å finne en løsning. Han vil gjerne fokusere ekstra med regnskog og utrydning av
dyrearter i 2020.
Ulrik (11) Fredrikstad, Østfold
Ulrik er med i Barnas Klimapanel i 2019. Han synes det er viktig å formidle barns meninger om
miljø til de voksne. I 2020 ønsker han å bruke stemmen sin til å rope ut at de voksne er nødt til
å handle nå, og å inspirere andre barn til å engasjere seg i klimasaken.

Sak 4/19 - Årsmelding og regnskap 2017 og 2018
De siste årenes aktiviteter presenteres kort for landsmøtet. Kommentarer til hva vi
har gjort og hva vi ønsker å gjøre de kommende årene behandles under sak 2/19- –
Arbeidsplan.

Forslag til vedtak
Årsrapporter og revidert regnskap fra 2017 og 2018 tas til orientering av landsmøtet.

Sak 5/19 Vedtekter – forslag til endringer
Forslagene til endringer vil bli presentert og gjennomgått i møtet. De største
endringsforslagene er:
- Nye lokal – og fylkeslag trenger ikke lenger å lage egne vedtekter. De kan
bruke vedtekter for lokal – og fylkeslag, som er å finne i Miljøagentenes
vedtekter. Lokal- og fylkeslagene som ønsker det, kan også ha egne vedtekter
i tillegg.
-

Noen av landsmøtets ansvarsoppgaver overføres til sentralstyret.

Forslag til vedtak
Forslag til endringer i vedtektene vedtas av landsmøtet og blir gjeldende f.o.m.
landsmøtet 2019 er hevet.

Sak 6/19 Valg
I denne saken går vi til avstemning på
a) Valg av sentralstyrets leder
Forslag til vedtak: Alvhild Hedstein
b) Valg av sentralstyrets nestleder
Forslag til vedtak: Øystein Solevåg
c) Valg av sentralstyremedlemmer
Forslag til vedtak:
1. Signe Lindbråten
2. Hege Torghatten
3. Anders Haug Larsen
4. Danat Tekie
5. Moussa Fofana
6. Kaspar Tjeldflaat Steudel (ansatt)
7. Andreas Randøy (Natur og Ungdom)
8. Emilie Olderskog (vara)
9. Kristian Leerstang Sørensen (vara)

d) Valg av revisor
Forslag til vedtak: Alpha revisjon
e) Valg av valgkomite
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Heidi Lyngstad
Stian Seland
And Hansdatter Kimsul
Trond Enger

f) Valg av Barnas Klimapanel

