
Årskonferansen 
Hurdalsjøen Hotell 

31. august – 1. september 2017 
Representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene inviteres til 

årskonferanse på Hurdalsjøen Hotell 
 

Torsdag 31. august. 
 
Kl. 10.00 Oppmøte og kaffe 
 
Kl. 10.30 Oppstart/velkommen/innledning / 
Studieforbundet natur og miljø 40 år, ved styreleder Jan Dalen 
 
Kl. 10.40- 11.20 «Det grønne Studieforbundet, strategiprosesser og N&M inn i 
fremtiden».  
v/ tidligere generalsekretær i Speiderforbundet, nå parter i Considium Consulting 
Group AS Karen Johanne Strømstad 

- Hvordan arbeide med strategiprosesser? 
- Studieforbundets utfordringer og muligheter. 

 
Kl. 11.20- 11.30 Kaffe 
 
Kl. 11.30-12.15 Oppfølging av strategiutfordringer i Studieforbundet. 
Kommentarer og liten paneldebatt med spørsmål fra salen. 
 
Kl. 12.30 Lunsj og innsjekk på hotellet. 
 
Kl. 14.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen. Vi drar til Eidsvollsbygningen og får 
omvisning der. Det blir bevertning med kaffe og kake etter omvisningen. 
 
Kl.16. 30 Avreise fra Eidsvollsbygningen. 
 
Kl. 17.00 «Dyr på kurs», særegen pedagogikk, utfordringer og gleder. 
v/daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen. 
- Hva betyr det for kurset at dyr er en viktig bestanddel? 
- Vi får presentasjon av redningshund i arbeid. Dette vil foregå ute. 
 
 
Kl. 19.30 Jubileumsmiddag, Studieforbundet 40 år! Vi koser oss i godt lag og får 
noen tilbakeblikk og taler om Studieforbundets historie. 



Fredag 1. september. 
 
Kl. 8.00 Frokost 
Kl. 9.00 Velkommen og informasjon om dagens program. 
 
Kl. 9.00- 9.45 «Åtte trinn for et grønt skifte». 
v/ Fagrådgiver i Naturvernforbundet Helga Lerkelund. 

- Hva er det grønne skiftet? 
- Hva betyr dette for oss som enkeltmennesker og hva kan vi gjøre? 

 
Kl. 9.45 Diskusjon, spørsmål og arbeidsoppgaver etter foredraget. 

- Hva betyr det grønne skiftet for deg og hva kan du gjøre i din organisasjon? 
 
Kl. 10.20 Kaffe og utsjekk av rom 
 
Kl.11.00- 11.45 «Hva truer naturmangfoldet»? 
v/Rådgiver/Naturforvalter i SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Anne 
Breistein. 

- Vi får høre om trusler i arealendringer, klima, forurensing, fremmede arter og 
overhøsting. 

 
Kl. 11.45 Debatt og synspunkter etter SABIMAS innlegg. 
 
Kl. 12.00 Nyheter fra Studieforbundet natur og miljø og fylkesavdelingene. 
 
Kl. 13.00 Lunsj 
 
Kl. 14.30 Avslutning og hjemreise  
 
Konferansen er gratis, men deltakerne betaler kr 500,- pr. natt for overnatting. 
Studieforbundet kan i tillegg dekke inntil kr 1000,- i reisetillegg, for de fylkesavdelingene 
som måtte ha behov for det. 


