
Normalvedtekter lokallag 
Vedtatt av sentralstyret, 15.11.2021. 

 

§ 1.1 Lokallaget  
a) Lokallag i Miljøagentene forplikter seg til å følge disse vedtektene. Eventuelle utfyllende 

lokallagsvedtekter kan ikke stå i strid med Miljøagentenes vedtekter, eller disse 

normalvedtektene for lokallag. De må vedtas av lokallagets årsmøte med minst 2/3 

flertall, og godkjennes av sentralstyret.  

b) Lokallagene jobber med natur- og miljøverninteresser som barna i lokallaget er opptatt av.  

c) Lokallaget består av alle medlemmer med bostedsadresse i området, samt medlemmer 

som ønsker å tilhøre lokallaget.  

d) Sentralstyrets medlemmer og ansatte på Miljøagentenes hovedkvarter har rett til å møte 

på alle lokallagenes møter. 

e) Lokallaget skal ha minst én aktivitet for medlemmene hvert kalenderår, i tillegg til 

årsmøte.  

§ 1.2 Oppstart av lokallag  
a) Oppstart av nye lokallag skal skje i samråd med hovedkvarteret.  

b) Nye lokallag opprettes etter oppstartsmøtet, og skal godkjennes av sentralstyret.  

§ 1.3 Navn og størrelse på lokallag  
a) Lokallagenes navn skal inneholde "Miljøagentene i/på (stedsnavnet)", eller tilsvarende 

på andre offisielle målformer og språk i Norge. Se Miljøagentenes vedtekter for navn på 

alle språk i Norge.  

b) Et lokallag dekker et geografisk område som avtales med hovedkvarteret.  

c) Et lokallag må ha minst fem medlemmer.  

§ 1.4. Lokallagets ansvar  
a) Lokallagsstyret har ansvaret for lokallagets drift, og skal sørge for en tilfredsstillende 

organisering av lokallagets virksomhet, i samsvar med Miljøagentenes vedtekter og 

vedtak fattet av årsmøtet til lokallaget.  

b) Lokallagsstyret skal ha en voksenkontakt over 18 år, som har det formelle ansvaret for 

lokallaget. Voksenkontakten har ansvar for lokallagets økonomi og å sende inn 

årsrapport og regnskap til hovedkvarteret. Dersom voksenkontakten må trekke seg 

underveis i perioden han/hun er valgt for, kan lokallagsstyret velge en ny voksenkontakt. 

Hovedkvarteret skal skriftlig informeres om hvem som er valgt så raskt som mulig. 

c) Lokallaget er en selvstendig økonomisk enhet med ansvar for egen økonomi. 

Årsregnskapet signeres av voksenkontakt, samt en person over 18 år, som ikke er 

medlem av organisasjonen, og som velges av lokallagsstyret. 

§ 1.5 Lokallagets årsmøte.  
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert kalenderår.  



a) Innkalling skal sendes til alle medlemmer, senest to uker før årsmøtet. Voksenkontakt 

har ansvar for å gi beskjed til hovedkvarteret når innkalling er sendt ut, med informasjon 

om dato for årsmøtet.  

b) Det velges et styre med minst tre medlemmer. Styret bør bestå av barn og voksne, og 

skal inkludere en voksenkontakt. Voksne som velges til styreverv gis automatisk 

gratismedlemskap i organisasjonen. 

c) Årsmøtet skal være åpent for alle miljøengasjerte barn, men kun registrerte medlemmer 

har stemmerett.  

d) Følgende saker skal inngå på årsmøtet, i tillegg til valg av styre: 

- Årsrapport/regnskap for foregående år skal gjennomgås.  

- Det skal lages et forslag til aktivitetsplan for kommende år. Årsmøtet kan gi styret 

ansvar til å lage en mer detaljert aktivitetsplan basert på innspillene som kommer 

frem på årsmøtet. 

- Årsmøtet kan vedta budsjett for kommende år, eller styret kan gis ansvar for dette i 

etterkant av årsmøtet. 

- Det er også mulig å behandle andre saker som er blitt meldt inn på, eller i forkant av 

møtet  

e) Fullt navn på alle som velges til lokallagsstyret skal sendes til hovedkvarteret så raskt som 

mulig etter årsmøtet.  

§ 1.6 Ekstraordinært årsmøte  
Lokallagsstyret og sentralstyret kan med alminnelig flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte i 

lokallaget.  

§ 1.7 Opphør av lokallag  
a)  Årsmøtet kan vedta å legge ned lokallaget. Dette skal skje med 2/3 flertall av de 

stemmeberettigede på årsmøtet.  

b) Lokallag som i praksis ikke lenger er aktive, kan vedtas nedlagt av sentralstyret. Før et 

lokallag vedtas nedlagt av sentralstyret, skal alle medlemmer varsles og gis mulighet til å 

videreføre aktivitet i lokallaget, med minst to ukers frist til å gi tilbakemelding.   

c)  Ved nedleggelse av lokallag tilfaller lokallagets midler og utstyr hovedkvarteret og 

omfordeles til lokal aktivitet. 


