Norges Miljøvernforbund

Vedtekter

Vedtekter for Norges Miljøvernforbund
Første gang vedtatt på Miljøtinget 27. juni 1998. Sist endret 17. april 2018.

§ 1 Formål, organisasjon, medlemskap og logo
Regler om Norges Miljøvernforbunds formål, organisasjonsprinsipper, medlemskap, totem og
Green Warriors er fastsatt i Miljøvernforbundets grunnlov. Grunnloven er overordnet
forbundets vedtekter.
Medlemmer i Norges Miljøvernforbund:
•

Medlemmer: Medlemmer som ønsker å støtte organisasjonens arbeid, men som
ikke kan/vil være aktive. Medlemmer mottar ikke informasjon om lokale
aktiviteter, men de får sentrale utsendelser.

•

Familiemedlemmer: Husstandsmedlemmer som betaler redusert kontingent.
Disse får ingen medlemsblader eller andre utsendelser, og ansees som innkalt
gjennom hovedmedlemmet.

•

Miljøfadder: Medlemmer som ønsker å støtte organisasjonens arbeid direkte på
sak gjennom bidrag hver måned/kvartal. Medlemmer som ønsker å støtte
organisasjonens arbeid, men som ikke kan/vil være aktive. Miljøfadder
medlemmer mottar ikke informasjon om lokale aktiviteter, men de får sentrale
utsendelser. Inkludert i miljøfadderskapet er også hustandsmedlemmer
(ektefelle/samboer, barn/ungdom inntil 20 år) for de som ønsker det og som bor
på samme adresse.

•

Aktive medlemmer: Medlemmer som deltar aktivt. Aktive medlemmer kan etter
godkjenning i styreutvalget gjennomgå et fastsatt opplæringsopplegg i
saksbehandling og miljøvernarbeid. Aktive medlemmer mottar informasjon om
lokale aktiviteter og i tillegg har 20% rabatt på Miljømarked og Seletun.

•

Styreutvalget har plikt til å avvise aktiviteter fra aktive, som vil kunne
skade/skader Miljøvernforbundet.

•

Aktivister/saksbehandlere: Aktive medlemmer som har gjennomgått et
videregående kurs og arbeidet som aktivister eller saksbehandlere. Aktivister
mottar informasjon om lokale aktiviteter.

•

Green Warriors: Miljøvernforbundets aksjonsgruppe. Green Warriors-aktivister
har gjennomgått alle trinn i organisasjonens utdannelsesplan, og som har bestått
GW-skolens eksamen. Miljøvernforbundet skal opprette en egen
lederutviklingsskole for nasjonale og internasjonale GWere.

•

Bedriftsmedlem/Miljøfadder-Bedrift/Miljøsponsor: Bedrifter som ønsker å
støtte organisasjonens arbeid årlig/månedlig/kvartalsvis. Bedrifter mottar ikke
informasjon om lokale aktiviteter, men de får sentrale utsendelser.

•

Æresmedlem: Medlemmer som ved sin gjerning har gjort en betydningsfull
innsats for Norges Miljøvernforbund. Æresmedlemmer mottar det samme og har
de samme rettigheter som ”Aktive medlemmer”. Æresmedlemmer utnevnes av
Miljøtinget.
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§ 2 Miljøtinget
Miljøtinget er Norges Miljøvernforbunds høyeste organ. Møtet avholdes hvert år innen 25. april.
Hovedstyret innkaller til Miljøtinget. Innkalling til region- og fylkeslagene skal skje minst 2 uker
før møtet skal holdes. Innkomne forslag som kreves framlagt på tinget må være hovedkontoret i
hende senest 2 uker før tinget.
Miljøtinget er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. Delegater med stemmerett på
Miljøtinget velges av region-, fylkeslagene og nærmiljøgruppene. Ved særtilfeller kan
hovedstyret i Miljøvernforbundet bestemme at representanter fra nærmiljøgruppene kan stille
og ha full stemmerett. Medlemmer i fylker uten fylkeslag ansees som representert gjennom
regionlaget. Alle fylkeslagene og regionlagene har rett til å ha en delegat som får betalt sine
reisekostnader. Alle delegater, inklusive hovedstyret, har én stemme, samt tale- og forslagsrett.
Personer som er foreslått til verv i organisasjonen har samme rettigheter som ordinære
delegater. Andre frammøtte personer kan gis tale- og/eller forslagsrett av Miljøtinget.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas det omvalg blant de to
forslagene som har fått flest stemmer. Dersom det fortsatt skulle være stemmelikhet, har leder
av NMF dobbeltstemme. Grunnlovsendringer krever 3/4 flertall på to ordinære påfølgende
Miljøting, og vedtektsendringer 2/3 flertall. Hovedstyrets funksjon på Miljøtinget er å legge fram
saker 2 uker før, til organisasjonens behandling.
Miljøtinget kan behandle følgende saker:
• Valg av møteleder og referent
• Godkjenning av innkalling, styrets beretning og revidert regnskap for den
passerte perioden
• Saker fra hovedstyret
• Saker fra nærmiljøgruppene, regionslagene, fylkeslagene eller enkeltmedlemmer
(via regionslagene). Disse må være styret i hende minst 2 uker før Miljøtinget
settes.
• Miljødebatt
• Vedta årsplan og strategiplan
• Valg av styreleder og nestledere, samt godkjenne det øvrige hovedstyret (hvor
medlemmene blir foreslått av regionlagene)
• Grunnlovs- og vedtektsendringer
• Fastsetting av kontingent og intern kontingentfordeling
• Fastsette, evt. endrede, representasjonskvoter for region- og
fylkeslagsrepresentasjon på Miljøtingene
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor
• Valg av to personer til å undertegne referatet fra Miljøtinget sammen med
møteleder og referent.
Behandling av regnskap og års/strategiplan foregår i lukket forsamling, hvor kun personer med
stemmerett er til stede. Hovedstyrets medlemmer har en funksjonstid på 3 år fra inntreden. Det
føres referat fra møtet. Referat godkjennes av møteleder og de valgte til å underskrive referatet,
og referatet skal være med i neste årsberetning.
§ 3 Ekstraordinært Miljøting
Ekstraordinært Miljøting innkalles når hovedstyret eller minst 1/3 av medlemmene som har
betalt kontingent i foregående år skriftlig krever det. Regler for ekstraordinære Miljøting er like
ordinære Miljøting, med unntak av hva slags saker som skal behandles. Der behandles kun den
eller de saker som er nevnt i innkallingen.
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§ 4 Hovedstyret
Hovedstyret består av personer valgt på regionenes årsmøter og skal ha bosted i regionen.
Region Nord-Norge har ett hovedstyre medlem med personlig vara, Region Østlandet har ett
hovedstyremedlem pluss personlig vara, Region Midt-Norge har ett medlem pluss en
varamedlem og Region Vestlandet har tre hovedstyremedlemmer pluss to varamedlemmer.
Hovedstyret er Miljøvernforbundets høyeste organ mellom Miljøtingene og skal drive
virksomheten i tråd med Miljøtingsvedtak og vedtekter. Styret fastsetter møteplan og leder
innkaller til møtene. Ekstraordinære styremøter innkalles når leder eller tre styremedlemmer
finner det nødvendig.
Styret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, samt tre styremedlemmer.
Alle unntatt leder har personlige varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av styret deltar, inkludert enten leder eller begge nestledere. Leder og nestlederne
utgjør et styreutvalg, som kan fatte vedtak i hastesaker.
Styrets oppgaver er:
• Å overvåke foreningens drift med økonomi og administrasjon
• Drive det miljøpolitiske arbeidet i organisasjonen
• Generalforsamling for datterselskaper
• Godkjenne opplæringsplan for organisasjonen og regler for aktive
• Ansette organisasjonsleder og redaktør
Det føres referat fra møtene.
§ 5 Styreutvalget
Styreutvalgets viktigste oppgave er å kontrollere at opplæringen av nye aktive medlemmer
foregår etter de retningslinjer som organisasjonen til enhver tid fastsetter. Styreutvalget består
av NMF leder og nestledere.
§ 6 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av tre personer som har god kjennskap til organisasjonen og personer i
miljøet. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret, og maksimum ett styremedlem kan velges
inn i komiteen. Ett medlem rykker ut hvert år. Valgkomiteens jobb er å innstille ovenfor
Miljøtinget forslag til leder og nestledere. Dersom hovedstyremedlemmer faller fra, skal
valgkomiteen i gitte tilfeller foreslå ny person. Styret foreslår valgkomité overfor Miljøtinget.
§ 7 Økonomi
Hovedstyret er ansvarlig for driften sentralt. De andre styrene for region/fylkeslag er ansvarlige
for sin egen økonomi. Foreningen skal søke å ha en sunn økonomi og drives etter gjeldende
offentlige regler og forskrifter.
§ 8 Regionlag/Fylkeslag
Miljøvernforbundet har fire regionlag: Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, samt at
hovedkontoret hjelper fylker uten fylkeslag. Regionlagenes funksjon er å være koordinatorer
mellom fylkeslagene, og de skal ha ansvar for saker som dekker flere fylkeslag. Regionlagene kan
drive lokale tiltak som Miljømarked mm.

3

Norges Miljøvernforbund

Vedtekter

Regionlagene dekker følgende områder:
• Region Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud.
• Region Vest (Hovedkontoret): Telemark, Aust- og Vest-Agder, Rogaland,
Hordaland, Sogn og Fjordane.
• Region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene.
• Region Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard.
Kortformene av navnene er:
• Miljøvernforbundet Vestlandet
• Miljøvernforbundet Østlandet
• Miljøvernforbundet Midt-Norge
• Miljøvernforbundet Nord-Norge
• Miljøvernforbundet (Fylkesnavn)
• Miljøvernforbundet (Nærmiljøgruppenavn)
§ 8.1 Årsmøter i Regionlag/Fylkeslag
Årsmøtet er regionlagets høyeste myndighet.
Årsmøtet avholdes hvert år innen 25. mars. Styret innkaller til årsmøtet. Innkalling til de
medlemmene skal skje med minst 2 ukers varsel, og minst 2 uker før møtet kan de aktive
medlemmene få tilsendt de nødvendige papirer. Innkomne forslag som kreves framlagt på
årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. Alle tilstedeværende medlemmer har
stemmerett som angitt i grunnloven, samt tale- og forslagsrett. Andre frammøtte personer kan
gis tale- og/eller forslagsrett av årsmøtet. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Oppløsning av regionlaget kan kun skje ved 3/4 flertall
på to påfølgende ordinære årsmøter. Styrets funksjon på årsmøtet er å legge fram saker til
årsmøtets vurdering.
Region-, fylkeslag- og nærmiljøgruppene kan blant annet behandle
følgende saker på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg av møteleder og referent
Valg av én person i tillegg til møteleder og referent til å undertegne
årsmøtereferatet
Godkjenning av styrets beretning og revidert regnskap for den passerte perioden
Saker fra styret eller hovedstyret
Saker fra enkeltmedlemmer. Disse må være i styret i hende senest 14 dager før
møtet.
Miljødebatt
Vedta årsplan og strategiplan
Forslag til vedtektsendringer, som fremmes for Miljøtinget
Valg av styre
Valg av hovedstyremedlem, det året når aktuelt
Valg av valgkomite
(Regionslag velger ikke egen revisor men benytter Miljøvernforbundets sentrale
revisor og sentral regnskapsførsel.)

Styret i regionslagene velges for 3 år av gangen. Fylkeslagene ved fylkeslederne velger en
regionleder. Regionleder bør fortrinnsvis jobbe fra regionskontoret.
Det føres referat fra møtet og referatet skal være med i neste årsberetning. Regionlagene
rapporterer til hovedstyret snarest mulig etter avholdte årsmøter.
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§ 8.2 Ekstraordinært årsmøte i Regionlag/Fylkeslag
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene som har betalt
kontingent i foregående år skriftlig krever det. Regler for ekstraordinære årsmøter er lik
ordinære årsmøter.
§ 8.3 Styret i Regionlag/Fylkeslag
Styret er regionlagets høyeste organ mellom årsmøtene og skal drive virksomheten i tråd med
årsmøtevedtak og vedtekter. Styret fastsetter møteplan og leder innkaller til møtene.
Ekstraordinære styremøter innkalles når leder eller tre styremedlemmer finner det nødvendig.
•
•

•
•
•
•
•
•

Styret består av leder, nestleder og minst 1 styremedlem til, samt tre personlige
varamedlemmer. Nestleder er leders vara når denne kan ikke møte til styremøter.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret deltar, inkludert enten leder
eller nestleder. Leder og nestleder utgjør et styreutvalg, som kan fatte vedtak i
hastesaker.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller dennes
stedfortreder dobbeltstemme.
Styret har ansvaret for den daglige driften samt økonomien.
Styret driver det miljøpolitiske arbeidet i foreningen.
Styret utpeker delegater til Miljøtinget.
Styret ansetter leder til regionskontoret.
Leder ansetter øvrige medarbeidere.

Det føres referat fra møtene.
§ 8.4 Valgkomité i Regionlag/Fylkeslag
Valgkomiteen skal bestå av tre personer som har god kjennskap til organisasjonen og personer i
miljøet. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret, og maksimum ett styremedlem kan velges
inn i komiteen. Ett medlem rykker ut hvert år. Styret foreslår valgkomité overfor årsmøtet.
§ 8.5 Økonomi i Regionlag/Fylkeslag
Styret er ansvarlig for driften. Foreningen skal søke å ha en sunn økonomi og drives etter
gjeldende offentlige regler og forskrifter.
§ 9 Fylkeslag
Fylkeslag opprettes med godkjenning fra hovedstyret. Fylkeslagenes arbeidsområde er sitt
geografiske fylke. §§ 8.1 - 8.5 gjelder også for fylkeslag. Fylkeslagene rapporterer til hovedstyret
og regionlag snarest mulig etter avholdte årsmøter. Fylkeslag i NMF er et stabilt og demokratisk
valgt organ der medlemmer forblir også etter gjennomslag eller nederlag i enkeltsaker. Derfor er
det hensiktsmessig at styret og lederne av regions og fylkeslag utformer regional politikk i
stedet for nærmiljøgrupene som er mer saksorienterte.
§ 10 Nærmiljøgrupper, NMFs lokallag
Norges Miljøvernforbund skal hjelpe nærmiljøgrupper på sak. Disse må bestå av minst 4
betalende NMF-medlemmer, og de må arbeide med en eller flere miljøsaker som faller inn under
NMF' arbeidsfelt. I Miljøvernforbundet er nærmiljøgruppene stort sett kun saksorienterte, og
utøver sitt politiske engasjement gjennom fylkeslagene. Styreutvalget godkjenner
nærmiljøgruppene. Disse må også arbeide ikke-voldelig. Nærmiljøgruppene rapporterer til
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hovedstyret om sin aktivitet, samt at de oppgir hvilke medlemmer som har betalt kontingent til
NMF. Miljøvernforbundet skal bidra med økonomisk og faglig støtte til nærmiljøgruppene.
Nærmiljøgruppene er NMFs lokallag og har ingen bestemte geografiske grenser.
Nærmiljøgruppene plikter å følge NMFs etikkhåndbok.
§ 11 Barne- og ungdomsorganisasjon
Norges Miljøvernforbund sin barne- og ungdomsorganisasjon ”Miljøjegerne” er for:
Barnegruppe 5-13 år og ungdom 13-18 år.
§ 12 Seletun/Luden
Forbundet har opprettet Miljøhotellet Seletun som skal drives som hotell- og konferansesenter
samt opplysningssenter for miljøvennlige løsninger. Luden er historisk lokale fra 1700 tallet og
er et sted utmerket for forskjellige arrangementer med sitteplass til 120 personer.
Seletun/Luden har sitt eget underregnskap som følger hovedregnskapet til organisasjonen.
§ 13 Andre tilknyttede selskaper
Hovedstyret kan opprette aksjeselskaper eller andre selskaper som eies helt eller delvis av
forbundet dersom dette kan føre miljøsaken fremover og er etisk forsvarlig. De andre tilknyttede
selskaper er Miljøhuset, Miljøhuset Tromsø, Miljødronningen og Miljømarked. Slike selskaper
skal drives av et eget styre, som oppnevnes av hovedstyret. Selskapene har sin egen økonomi og
egne vedtekter. Styrene skal rapportere til hovedstyret. Hovedstyret er generalforsamling for
selskapene. Selskapene skal ha som formål å arbeide for et bedre miljø, samt skaffe midler til
NMFs arbeid.
§ 14 Alminnelige regler
Miljøvernforbundet skal drives etter vanlige regler:
•

Ansatte og aktive plikter til enhver tid å følge innholdet i etikkhåndboken, samt
underskrive en taushets- og risikoerklæring.

•

I personalsaker betyr dette at berørte parter skal orienteres om saker mot eller om dem,
og de skal ha anledning til å uttale seg før styret fatter vedtak. Andre personer har ikke
innsyn i personalsaker. Dette gjelder i hovedsak forhold rundt tillitsvalgte.

•

I sammenhenger hvor vi samler data om miljøkriminalitet må opplysninger
hemmeligholdes. Inntil styret bestemmer noe annet, er referater fra møter i
organisasjonen ikke tilgjengelig for andre enn styret og frivillige. Mer offentlighet kan
praktiseres dersom leder og styreutvalg finner dette ønskelig.

•

Alle medlemmer har stemmerett etter 6 måneders medlemskap.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan kun skje dersom et oppløsningsvedtak fattes med 3/4 flertall
på to påfølgende ordinære Miljøting. Miljøtinget bestemmer hvordan eventuelle midler skal
disponeres.
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