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Kapittel 1: 

FORMÅL 

§1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, 
har som formål å arbeide for framsynt 

disponering av, vern om og en jevnere 
fordeling av verdens ressurser, gjennom 
opinionsskapende og aktiviserende arbeid 

blant ungdom. 

§1.2. Natur og Ungdoms arbeid bygger på 

forståelsen av de økologiske prinsipper, på 
erkjennelsen av at menneskenes framtid er 
avhengig av at naturens funksjoner, 

produksjonsevne og mangfold 
opprettholdes, og at menneskenes forbruk 

ikke overskrider naturens bæreevne. 

§1.3. Natur og Ungdom vil arbeide for: 
a) å opplyse og aktivisere ungdom i 

natur- og miljøvernarbeid bygget på 
forståelsen av økologiske grunnprinsipper, 

naturstudier og friluftsliv. 
b) et samfunn som utnytter ressursene 

til felles beste, i dag og på lang sikt, med et 

minst mulig uttak av begrensede ressurser. 
c) at skader som er oppstått som følge 

av tekniske inngrep, forurensning og 
rovdrift rettes opp. 

d) at alle former for forurensning og 

ødeleggelse av miljøet holdes på et nivå 
som naturen kan tåle. 

e) å bevare naturens egenart og 
kvalitet i natur- og kulturmiljøet. 

f) en desentralisering av etablering, 

bosetting og makt. 
 

Kapittel 2: 

ORGANISASJON 

§2.1. Natur og Ungdom er en 
landsomfattende organisasjon direkte 

tilknyttet Norges Naturvernforbund (NNV) 
som dets ungdomsorganisasjon. 

§2.2. Natur og Ungdom er en religiøst og 

partipolitisk uavhengig organisasjon. 

§2.3. Natur og Ungdom har forbud mot 

rusgifter på sine arrangementer. 

 

Kapittel 3: 

MEDLEMSKAP, 

LOKALLAG OG 

FYLKESLAG 

§3.1. Ungdom kan være medlem i Natur og 

Ungdom til og med det året de fyller 25 år. 
Tillitsvalgte i organisasjonen kan være 

medlem ut den perioden de er valgt for. 

§3.2. Medlemmer av Natur og Ungdom er 
medlemmer av NNV dersom det er sendt 

inn opplysninger om medlemmets navn, 
adresse og alder til Natur og Ungdom. 

§3.3. Medlemskap gjelder til det sies opp 
skriftlig. Som utmeldt er også å betrakte 
medlemmer som unnlater å fornye 

medlemskapet etter to kontingentkrav og 
etterfølgende purringer. 

§3.4. Natur og Ungdom er sammen med 
Norges Naturvernforbund tilknyttet 
Friends of the Earth. 

§3.5. Medlemmene er tilsluttet Natur og 
Ungdom gjennom lokallag, eller ved 

direkte medlemskap i fall lokallag ikke er 
dannet. 

§3.6. Lokallagene er direkte tilsluttet Natur 

og Ungdom. 

§3.7. Lokallagene fastsetter selv sine 

vedtekter som må godkjennes av 
landsstyret.  Disse må ikke være i strid 
med Natur og Ungdoms vedtekter. 

§3.8. Lokallagene velger eget styre og 
representanter til Natur og Ungdoms 

landsmøte. Årsmøte avholdes hvert år.  

§3.9. Et studentlag består av medlemmer i 
Natur og Ungdom og/eller NNV til og med 

fylte 30 år. Studentlag regnes som lokallag 
av både Natur og Ungdom og NNV, og har 

rettigheter og plikter i begge 
organisasjoner i henhold til dette. 
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§3.10. Hvert studentlag velger én 
representant hver som til sammen utgjør 
studentstyret. Studentstyret står ansvarlig 

overfor studentlagene. Studentstyret 
utpeker en fast representant med vara til å 

møte i landsstyret. 

§3.11. Natur og Ungdom har fylkeslag i 
alle fylker med aktive lokallag. 

Fylkeslagene skal ha et styre som velges av 
fylkeslagets årsmøte. Årsmøtet fastsetter 

fylkeslagets vedtekter. Disse må 
godkjennes av landsstyret, og må ikke 
være i strid med Natur og Ungdoms 

vedtekter. 

§3.12. På fylkesårsmøtene skal det velges 

en fylkesleder, to nestledere, valgkomité 
samt hvem av fylkesstyrets medlemmer 
som er fylkets representant i landsstyret,1. 

vara og 2. vara til landsstyret. Antall øvrige 
fylkesstyremedlemmer fastsettes i 

fylkeslagenes vedtekter. Varamedlem har 
tale- og forslagsrett på alle 
fylkesstyremøter. Valgene skjer skriftlig. 

Medlemmer av Natur og Ungdom i fylket 
har stemmerett. 

 
Fylkesstyrets medlemmer velges for ett år 
av gangen. Fylkesstyret sitter fra avsluttet 

landsmøte. 
 

§3.13. Fylkesstyrene er ansvarlig for at 
fylkesårsmøte blir avholdt. Innkalling til 
fylkesårsmøte sendes ut til alle fylkets 

medlemmer minst tre uker før møtet 
holdes. Fylkesårsmøte avholdes hvert år i 

tidsrommet 1. oktober til 31. desember. 
 
Hvis minst 1/3 av lokallagene i fylket 

skriftlig krever det overfor landsstyret, skal 
det holdes nytt valg av fylkesstyret i fylket. 

Ved slike valg gjelder de samme regler 
som for ordinære valg. 
 

§3.14. Dersom leder, nestledere eller 
fylkets representant til landsstyret skulle 

trekke seg i løpet av perioden, skal det 
avholdes suppleringsvalg. Innkalling til 
valgmøte sendes ut til alle lokallag minst 

tre uker før møtet holdes. Ved slike valg 

gjelder de samme regler som for ordinære 
valg. 

§3.15. Medlemmer av Natur og Ungdom er 

også medlem av det fylkeslag og lokallag 
av NNV som de geografisk sokner til, uten 

å betale kontingent til dette og uten å telle 
med ved lagets representasjon på NNVs 
fylkesårsmøter og landsmøte. Natur og 

Ungdoms medlemmer har møterett og 
stemmerett som et lokallag på 

fylkesårsmøter i NNV, og en stemme per 
tiende påbegynte medlem på lokallagenes 
årsmøter. 

§3.16. Medlemmer av Natur og Ungdom 
som åpenbart motarbeider organisasjonens 

vedtekter, grunnsyn eller arbeidsprogram 
kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon 
fattes av landsmøtet med 2/3 flertall. 

Sentralstyret kan suspendere medlemmer 
med øyeblikkelig virkning. Landsstyret 

kan på førstkommende møte opprettholde 
eller avvise suspensjonen. Ingen kan 
suspenderes/ekskluderes uten først å ha fått 

mulighet til å forklare seg. 

§3.17. Medlemmer av Natur og Ungdom 

kan suspenderes for grenseoverskridende 
seksuell atferd eller vold. Dette gjøres av 
arbeidsutvalget. Et enstemmig 

arbeidsutvalg kan ekskludere etter vedtak 
om suspensjon. Beslutningen kan ankes til 

sentralstyret. Ingen kan ekskluderes uten 
først å ha fått mulighet til å forklare seg. 

 

Kapittel 4: 

LANDSMØTET 

§4.1. Landsmøtet består av delegater fra 

lokallag. Et lokallag må ha minst fem 
betalende medlemmer, ha levert 

registreringsskjema med årsrapport, og ha 
avholdt årsmøte siste år for å ha rett til å 
sende delegater. Delegater tildeles basert 

på antall medlemmer og etter følgende 
modell: 

 
5-49:  2 delegater 
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50-99:  3 delegater  
100-149:  4 delegater 
150-199: 5 delegater 

200-299 6 delegater 
300-399: 7 delegater 

400-499:  8 delegater 
500-599: 9 delegater 
600-699:  10 delegater 

700-799:  11 delegater 
800-999: 12 delegater 

Fra medlem nummer 1000 sendes det én 
delegat per 200. medlem. 

§4.2. Alle delegater må ha betalt 

medlemskontigent for inneværende eller 
foregående år.  

 
§4.3. Alle lokallagsdelegater har tale-, 
forslags- og stemmerett. Delegater for 

studentlag har kun stemmerett dersom de 
er medlem i Natur og Ungdom. 

 
§4.4. Landsstyret møter med tale- og 
forslagsrett, og har stemmerett i saker som 

ikke angår organisasjonens regnskap og 
årsmelding.  

§4.5 Sentralstyret, sekretariatet, 
varamedlemmer til landsstyret, 
påtroppende og avtroppende 

fylkestyremedlemmer, samt medlemmer av 
utvalg nedsatt av landsstyret, møter med 

tale- og forslagsrett. I tilfeller der faste 
avtroppende eller påtroppende 
fylkesstyremedlemmer ikke kan møte på 

landsmøtet, møter varamedlemmer til 
fylkesstyret i deres sted. Spesielt innbudte 

personer møter med talerett. 

§4.6. Landsmøtet avholdes hvert år innen 
1. mars. 

§4.7. Landsmøtet ledes av ordstyrer som er 
valgt av møtet. 

§4.8. Landsmøtet er beslutningsdyktig når 
det er lovlig innkalt. Innkalling med 
forslag til saksliste sendes lokallagene og 

landsstyret senest 10 uker før landsmøtet. 
Saksliste med forslag til dagsorden sendes 

lagene og landsstyret senest 5 uker før 
landsmøtet. 

§4.9. Vedtak fattes med alminnelig flertall, 
endring av vedtektene og beslutning om 
oppløsning krever 2/3 flertall. Ved 

stemmelikhet avgjør leders (1. eller 2. 
nestleders) stemme. 

§4.10. Landsmøtet trekker opp 
hovedlinjene for organisasjonens 
virksomhet, og: 

a) behandler årsmelding og regnskap. 
b) behandler organisasjonens budsjett. 

c) vedtar endringer i vedtektene. 
Forslag til endringer må være fremlagt 
senest 6 uker før landsmøtet. Endringer i 

vedtektene gjelder fra avsluttet landsmøte. 
d) velger landsstyrets leder, 1. og 2. 

nestleder. Disse utgjør organisasjonens 
arbeidsutvalg. Leder er politisk ansvarlig 
for organisasjonen. Nestlederne er sidestilt, 

men 1. nestleder erstatter leder hvis denne 
trekker seg. 

e) velger 12 medlemmer til 
sentralstyret. 

f) velger valgkomite bestående av 5 

medlemmer og 1. og 2. varamedlemmer. 
Valgkomiteens oppgave er å finne 

kandidater til de verv som skal besettes på 
neste landsmøte og legge frem sin 
innstilling for dette. Innstillingen til 

valgkomite legges fram for landsmøtet av 
landsstyret. Fungerende medlemmer av 

valgkomiteen kan ikke innstilles som leder, 
1. nestleder eller 2. nestleder. 
Sentralstyremedlemmer kan ikke være 

medlem av valgkomiteen. Et medlem av 
valgkomiteen kan ikke sitte mer enn to 

perioder på rad.  
g) behandler saker som forelegges av 

sentralstyret, eller som er fremlagt av 

lokallag, fylkeslag eller landsstyret. Slike 
saker må være sentralstyret i hende senest 

6 uker før landsmøtet. 
h) velger representanter med 

vararepresentanter til NNVs landsmøte. 

i) velger Natur og Ungdoms 
representanter med vararepresentanter i 

NNVs landsstyre. 
j) velger Natur og Ungdoms 

representant med vararepresentant i NNVs 

sentralstyre. 
k) velger revisor. 
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l) bestemmer tid og sted for neste 
landsmøte. 

m) behandler Natur og Ungdoms 

miljøpolitiske plattform. Et enstemmig 
landsstyre kan vedta redaksjonelle 

endringer i plattformen. 
n) vedtar arbeidsprogrammet for 

perioden 1/1-31/12. 

o) vedtar organisasjonsprogrammet 
for perioden 1/1-31/12. 

p) velger en protokollkomite på 3 
medlemmer. 

§4.11. Ved valg skal det så fremt det er 

mulig være maksimalt 60 % representasjon 
av ett og samme kjønn. Ved valg til 

valgkomité og sentralstyrets arbeidsutvalg 
skal flere enn ett kjønn være representert. 

§4.12. Over forhandlingene føres 

protokoll. Protokollen behandles av 
protokollkomiteen og legges frem for 

landsstyret for endelig godkjenning. 

§4.13. Ekstraordinært landsmøte innkalles 
når landsstyret, sentralstyret eller 1/3 av 

lokallagene krever det. Ekstraordinært 
landsmøte holdes innen 8 uker etter at det 

er fremsatt krav om det. Sentralstyret 
bestemmer tid og sted. Innkalling til 
ekstraordinært landsmøte sendes lokallag 

og landsstyret senest 5 uker før møtet. 

Kapittel 5: 

LANDSSTYRET 

§5.1. Landsstyret er det høyeste organet 

mellom landsmøtene. Landsstyret består av 
en fast representant fra hvert fylkeslag og 

leder av Natur og Ungdom. Studentlagenes 
representant møter med tale- og 
forslagsrett på møtene. Norges 

Naturvernforbund har rett til å møte med 
en representant med tale- og forslagsrett på 

møtene. 

§5.2. Medlemmene i landsstyret er 
ansvarlig overfor lokallagene i det fylket 

de representerer. Lederen av Natur og 
Ungdom representerer ikke noe fylke. 

§5.3. Landsstyret kommer sammen så ofte 
leder og/eller minst 1/3 av landsstyrets 
medlemmer finner det nødvendig, men 

minst 4 ganger i året. Natur og Ungdom 
dekker reise- og oppholdsutgifter i 

samband med landsstyremøter. 

§5.4. Landsstyremøter innkalles skriftlig 
av sentralstyret minst 3 uker i forveien. 

Utover de vedtak landsstyret plikter å 
gjøre, bestemmer landsstyret egen 

dagsorden. Medlemmer av sentralstyret og 
landsstyret kan fremme saker til 
landsstyremøter. Lokallag kan foreslå 

saker til landsstyrebehandling overfor 
sentralstyret eller landsstyrerepresentant. 

§5.5. Landsstyret er beslutningsdyktig når 
leder (1. eller 2. nestleder) og minst 2/3 av 
de øvrige medlemmene er til stede. Leder 

(1. eller 2. nestleder) har dobbeltstemme 
ved stemmelikhet. 

§5.6. Sentralstyret og sekretariatet har 
møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret.   

§5.7. Det føres protokoll over møtene. 

§5.8. Landsstyret kan nedsette utvalg og 
peke ut medlemmer til spesielle oppgaver. 

Utvalg kan gis i oppgave å utføre deler av 
arbeidsprogrammet. Valgbare til utvalg er 
ordinære medlemmer og 

studentmedlemmer. 

§5.9. Landsstyret påser at vedtak fra 

landsmøtet og alle beslutninger av 
økonomisk art blir riktig gjennomført. 

§5.10. Landsstyret har videre følgende 

oppgaver: 
a) fatte vedtak av politisk art. 

b) representere organisasjonen. 
c) oppta lokallag og fylkeslag og 

godkjenne deres vedtekter. 

d) legge frem årsmelding, regnskap og 
forslag til arbeidsprogram og 

organisasjonsprogram, samt innstille på ny 
valgkomité overfor landsmøtet. 

e) ansette daglig leder, 

organisasjonssekretær og sekretærer for 
fylkene. Øvrige sentrale ansettelser kan 

landsstyret delegere til sentralstyret. 
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f) utarbeide instruks for sekretariatet. 
g) supplere sentralstyret, med unntak 

av leder, hvis noen trekker seg i perioden. 

h) supplere valgkomiteen, hvis noen 
trekker seg i perioden. 

§5.11. Medlemmer av landsstyret kan ikke 
inneha sentrale tillitsverv i politiske partier 
eller ungdomspartier. 

Kapittel 6: 

SENTRALSTYRET 

§6.1. Sentralstyret er det høyeste organet 
mellom landsstyremøtene. Sentralstyret 

består av leder, 1. og 2. nestleder og 12 
medlemmer. Sentralstyret er underlagt 

landsstyret. 

§6.2. Sentralstyret velges av landsmøtet for 
en periode av ett år. 

§6.3. Sentralstyrets medlemmer må være 
ordinære medlemmer av Natur og 

Ungdom. 

§6.4. Sentralstyret kan fatte vedtak i saker 
som haster. Sentralstyret har videre 

følgende oppgaver: 
a) forberede og kalle inn til 

landsstyremøter. 
b) forberede og kalle inn til 

landsmøter, og legge frem innstillinger 

overfor dette, med unntak av årsmelding, 
regnskap, arbeidsprogram og 

organisasjonsprogram. 
c) gjennomføre arbeidsprogrammet og 

organisasjonsprogrammet vedtatt av 

landsmøtet. 
d) følge opp vedtak i landsstyret. 

e) bistå lokallagene og fylkeslagene i 
deres arbeid og sørge for best mulig 
samordning av virksomheten. 

§6.5. Sentralstyret kommer sammen så ofte 
leder eller 5 av sentralstyrets medlemmer 

finner det nødvendig, men minst en gang i 
måneden. Møter i sentralstyret utlyses 
skriftlig minst tre dager i forveien. 

Sekretariatet har møte-, tale- og 
forslagsrett på sentralstyremøtene. 

§6.6. Sentralstyret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av medlemmene er 
tilstede, hvorav minst en er fra 

arbeidsutvalget. Leder (1. eller 2. 
nestleder) har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet. 

§6.7. Det føres protokoll fra møtene. 

§6.8. Et flertall av sentralstyrets 

medlemmer bør være bosatt i nærheten av 
hovedkontoret i Oslo. Natur og Ungdom 

dekker utgifter vedrørende sentralstyret. 

§6.9. Sentralstyret har et arbeidsutvalg 
bestående av leder og de to nestlederne. 

Arbeidsutvalget forbereder og kaller inn til 
møter i sentralstyret. Daglig leder og 

organisasjonssekretær skal møte på møter i 
arbeidsutvalget. Vedtak i arbeidsutvalget 
skal protokollføres og kan overprøves i 

sentralstyret. 

§6.10. Sentralstyret er ansvarlig for 

arbeidsområdene i arbeidsprogrammet. 

§6.11. Medlemmer av sentralstyret kan 
ikke inneha tillitsverv i politiske partier 

eller ungdomspartier. 

Kapittel 7: 

SEKRETARIATET 

§7.1. Sekretariatet består av Natur og 

Ungdoms ansatte. 

§7.2. Sekretariatet jobber på hovedkontoret 

i Oslo, med mindre kontrakten til den 
ansatte spesifiserer noe annet. Landsstyret 
utarbeider instruks for sekretariatet og gir 

de nødvendige fullmakter. 

§7.3. Daglig leder har ansvaret for den 

daglige driften av: 
a) hovedkontoret 
b) sekretariatet 

c) Natur og Ungdoms økonomi 

§7.4. Ansatte i Natur og Ungdom kan ikke 

ha politiske verv i organisasjonen, det vil si 
sitte i sentralstyret eller landsstyret. 
Sentralstyremedlemmer og 
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landsstyremedlemmer kan likevel være 
ansatt i tidsavgrensede eller deltids 
prosjektstillinger, i samsvar med 

retningslinjer vedtatt av landsstyret. 

§7.5. Alle ansatte i Natur og Ungdom skal 

ha stillingsinstruks og arbeidsavtale. 

 

Kapittel 8: 

ØKONOMI 

§8.1. Natur og Ungdom er selv ansvarlig 
for sin økonomi. 

§8.2. Organisasjonens regnskapsår er fra 

1.januar til 31.desember. 

§8.3. Leder og daglig leder i fellesskap 

forplikter organisasjonen. 

§8.4. Sekretariatet innkrever den til enhver 
tid gjeldende kontingent fastsatt av Natur 

og Ungdoms landsmøte. 

§8.5. Lokallagene og fylkeslagene er 

ansvarlig for sin egen økonomi. 

§8.6. Økonomiske forpliktelser som 
lokallag eller enkeltpersoner har pådratt 

seg, er Natur og Ungdom ansvarlig for 
bare etter forutgående, skriftlig avtale. 

 

Kapittel 9: 

OPPLØSNING 

§9.1. Forslag om oppløsning kan legges 

frem på et landsmøte etter skriftlig forslag 
minst 6 uker før dette, og kan først vedtas 
på det derpå følgende landsmøte. 

Organisasjonen kan ikke oppløses dersom 
minst 1/3 av lokallagene skriftlig 

tilkjennegir at de er imot dette. 

§9.2. Ved oppløsning tilfaller 
organisasjonens midler Norges 

Naturvernforbund. 


