
 

ÅRSMØTE 2020 
   Videokonferanse tirsdag 19. mai 

 

 

Velkommen til Årsmøte i Studieforbundet natur og miljø! 
 

Program 
 

0945-1000 Oppkobling/Registrering 

1000-1200 Årsmøteforhandlinger 

 

Godkjenne de fremmøtte representanter 
 

Representanter med stemmerett  (Påmeldte per 21/4) Stemmer 

NKK Norsk Kennel Klub  Torbjørn Brenna 8 

NJFF Norges Jeger- og Fiskerforbund   8 

NRH Norske Redningshunder   6 

4H 4H Norge   6 

DNT Den Norske Turistforening   6 

NB Norges Birøkterlag   6 

NSF Norges Speiderforbund  Lykke Juhler 4 

NBS Norsk Bonde- og Småbrukarlag   4 

NBF Norsk Botanisk Forening   4 

NSNF Norges sopp- og nyttevekstforbund   4 

Dnh Det norske hageselskap   4 

JFS Jakt- og Fiskesenteret   2 

HH Hest og Helse   2 

NU Natur og Ungdom   2 

NKF Norges Kaninavlsforbund   2 

NNV Naturvernforbundet   1 

NOF Norsk Ornitologisk Forening   1 

NFSF Norges Fritids- og Småfiskeforbund   1 

SABIMA Sabima   1 

NB Norges Bondelag  Marte Gustad Iversen 1 

NBU Norges Bygdeungdomslag   1 

AH Foreningen Arbeidshesten  Jarle Johansen 1 

Fylkene Fylkesavdelingene   1 
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Representanter uten stemmerett   

N&M Styreleder  Jan Dalen 

N&M Styremedlem  May Berthelsen 

N&M Styremedlem  Hans Petter Dalby 

N&M Styremedlem  Endre Kleiveland 

N&M Styremedlem  Marianne O Njøten 

N&M 2. Styrevara  Sissel Goodgame 

N&M 3. Styrevara  Johs. H Røinås 

N&M Daglig Leder  Tine Bjonge 

N&M Førstekonsulent  Astrid Frøyen 

VOFO Voksenopplæringsforbundet   

    
 

 

 

Innstilling: De fremmøtte representantene og deres fullmakter godkjennes. 

 

Vedtak:  

 

Godkjenne innkallingen 
 

Innkallingen gikk ut til alle medlemsorganisasjoner og fylkesledd 20. februar. 

 

Innstilling: Innkallingen godkjennes. 

 

Vedtak:  

 

Godkjenne sakslisten 
 

Saksliste 

1. Behandle studieforbundets årsmelding 

2. Behandle studieforbundets regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne søknader om opptak i studieforbundet 

4. Behandle innkomne forslag og saker, herunder vedtektsendringer 

5. Fastsette medlemskontingenten 

6. Behandle planer og budsjett 

7. Velge 

 Ordfører og varaordfører for 1 år 

 Styreleder for 1 år 

 To styremedlemmer for 2 år 

 Tre varamedlemmer til styret for 1 år 

 Medlem av valgkomiteen for 3 år 
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 Varamedlem til valgkomiteen for 1 år 

8. Tilsette revisor 

 

Innstilling: Sakslisten godkjennes 

 

Vedtak:  

 

Godkjenne forretningsorden 
 

Forretningsorden 

1. Årsmøtet ledes av valgt ordfører 

2. Protokollen føres av valgt(e) referent(er) 

3. Styremedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

4. Ansatte og øvrige tillitsvalgte i studieforbundet har talerett, men ikke forslags- eller 

stemmerett. 

5. Én valgt fylkesrepresentant har tale-, forslags- og stemmerett, øvrige har kun talerett. 

6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes 

tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 

votering.  

7. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: 

a. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer 

b. Valg og øvrige vedtak krever simpelt flertall av de avgitte stemmer 

Blanke stemmer teller ikke og anses som ikke avgitt. 

8. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 

 

Innstilling: Forretningsorden godkjennes 

 

Vedtak:  

 

Velge referent(er)  
 

Innstilling: Tine Bjonge og Astrid Frøyen velges som referenter 

 

Vedtak:  

 

Velge to representanter til å underskrive protokollen 
 

Innstilling: 

 

Vedtak:  
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Sak 1: Behandle studieforbundets Årsmelding 
 

 Se Årsmelding 2019, eget hefte 

 

Innstilling: Årsmeldingen 2019 godkjennes  

 

Vedtak:  

 

Sak 2: Behandle studieforbundets regnskap i revidert stand 
 

 Se Årsregnskap 2019 med noter 

 Se Revisjonsberetning 2019  

 

Prosjektregnskap 2019  Inntekt  Kostnad  RESULTAT 
        

10100 VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD  -7 286 246  5 958 676  -1 327 570 
10110 Opplæringstilskudd  -7 268 655  5 938 250  -1 330 405 
10120 Tilretteleggingstilskudd  -17 591  15 076  -2 515 
10150 Andre tilskudd  0  5 350  5 350 

        

10200 KURS OG PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID  0  6 718  6 718 
10210 Søknad/Rapport/Utbetaling tilskuddsmidler (IT)  0  0  0 
10220 Pedagogisk utviklingsarbeid  0  798  798 
10240 Utvikling av ansatte og tillitsvalgte  0  5 920  5 920 

        

50100 SYNLIGHET OG INFORMASJON  0  33 770  33 770 
50150 Hjemmeside og sosiale medier  0  0  0 
50200 Aktiviteter og prosjekter  0  33 770  33 770 

        

80100 ADMINISTRASJON  -1 522 204  1 733 093  210 889 
80110 Administrasjon  0  261 220  261 220 
80190 Personalkostnader   0  1 471 873  1 471 873 
80210 Grunntilskudd  -1 500 000  0  -1 500 000 
80250 Andre inntekter/utgifter  -22 204  0  -22 204 

        

80300 ORGANISASJON OG MØTER  -273 380  258 744  -14 636 
80310 Årsmøte  0  13 881  13 881 
80320 Årskonferanse  0  19 808  19 808 
80330 Styremøter  0  27 099  27 099 
80331 Styrehonorar  0  95 388  95 388 
80340 Fylkesavdelingene  0  22 500  22 500 
80350 Nasjonale møter  0  10 347  10 347 
80360 Internasjonale møter  0  10 134  10 134 
80410 Medlemskontingenter    -273 380  59 588  -213 792 

        

  SUM TOTALT   -9 081 830  7 991 001  -1 090 828 
 

 

 

Innstilling: Årsregnskapet 2019 godkjennes 

 

Vedtak:  
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Sak 3: Behandle innkomne søknader om opptak i studieforbundet 
 

A) NORSKE KOLONIHAGER 
 

Søknad om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø 
 
Norsk kolonihageforbund (NKHF) søker med dette om medlemskap i studieforbundet. En nærmere 
orientering om NKHF er vedlagt og alle relevante opplysninger er å finne på våre nettsider: 
www.kolonihager.no 
 
Styret i Norsk kolonihageforbund 
Johnny Aasen 
Leder 
 
Kort orientering om Norsk kolonihageforbund: 
 
NKHF ble stiftet i 1927 i Oslo. Formålet er å sikre eksisterende kolonihager og arbeide for å 
opprette nye. 
 
Norsk kolonihageforbund (NKHF) er en paraplyorganisasjon for parsell- og kolonihager i Norge. 
Medlemshagene har vedtekter som vedtas i landsmøte hvert annet år. Å være medlem i Norsk 
kolonihageforbund medfører reguleringer, plikter og fordeler for hagene og deres brukere. 
Vedtektene finnes på våre nettsider her: http://www.kolonihager.no/om-oss.html  
 
15 kolonihager er pr i dag medlem av NKHF, de representerer ca 1500 kolonister. De fleste 
kolonihagene er i Oslo, det er også opprettet kolonihager i/ved andre større byer i Norge. 
Alle kolonihager er på kommunal grunn, og leie betales via krets/forbund til eieren. 
Alt arbeid i forbundet er basert på frivillig arbeid. Styret består av leder, nestleder, kasserer, 
sekretær og ett styremedlem. Valg av styre gjøres hvert annet år. 
 
Kolonihagene skal bidra til bedre oppvekstvilkår for barn og økt livskvalitet for voksne i byer og 
tettbygde strøk. Hagene skal fremstå som grønne lunger og tilgjengelige parker. De skal oppleves 
som en viktig ressurs for lokalmiljøene. 
 
En kolonihage representerer en unik mulighet for å dyrke blomster og nyttevekster. Hagene er 
åpne for publikum i sommersesongen, og fellesarealene er å betrakte som åpne parker for 
allmenheten, - en grønn oase for rekreasjon, uten at det offentlige trenger å drive vedlikehold. 
Kolonistene i hagene bidrar med mye fellesarbeid, og arrangerer mange forskjellige aktiviteter, 
både eksternt og internt, for alle aldersgrupper. 
 
Kolonihageforbundet er politisk nøytralt, og målet er å opprette et fellesskap for alle kolonihager i 
Norge. Alle kolonihager skal drives på en miljømessig og økologisk måte, og bidra til biologisk 
mangfold. Vi ønsker å vektlegge de sosiale, helsemessige og velferdsmessige aspekter ved 
kolonihageliv. Vi ønsker å informere, bidra til økt kunnskap, og gi profesjonelle råd til foreninger og 
medlemmer. Vi ønsker å informere om kolonihageidéen både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Norsk kolonihageforbund ønsker å oppmuntre sine medlemshager til å arrangere kurs for 
kolonistene/parselleierne. Derfor søker NKHF om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø for 
å kunne dra nytte av voksenopplæringsmidler og derved inspirere til kursvirksomhet hagene. 
 

http://www.kolonihager.no/om-oss.html
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Innstilling: Styret innstiller på opptak av Norske Kolonihager 

 

Vedtak:  

 

 

B) NEI TIL EU 
 

Søknad om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø 
 
Nei til EU søker om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø. 
 
Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon som jobber for at Norge 
ikke skal bli medlem i Den europeiske union. Organisasjonen ble stiftet i 1990 og fyller 30 år i 2020. 
Vi har over 20 000 medlemmer og 19 aktive fylkeslag. Organisasjonen er demokratisk oppbygd 
med valgte styrer, og årsmøter på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Aktiviteten skjer i hovedsak på 
fylkesnivå, men vi har også aktive lokallag. 
 
Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon - vi driver utredning, sprer informasjon og argumentasjon 
omkring Norges forhold til EU og om utviklingen av EU. Vi driver mye skoleringsarbeid, både 
Politisk og organisatorisk. I 2019 hadde organisasjonen over 100 arrangementer og åpne møter. På 
arrangementene tar man ofte for seg et politisk tema med ulike innledninger. Spørsmål og 
diskusjon utgjør en viktig del av arrangementet. I tillegg kommer møter i organisasjonens organer 
hvor lokal- og fylkesstyrer har politiske og organisatoriske diskusjoner. Sentralleddet avholder også 
ofte arrangementer for organisasjonens tillitsvalgte. 
 
Tillitsvalgte og ansatte utarbeider ofte kursmateriell på ulike tema som er tilgjengelig for 
medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. Nei til EUs medlemsblad sendes i posten til alle 
medlemmer cirka tre ganger i året. Medlemsbladet består av nyhetsartikler og annet relevant stoff 
for organisasjonen. Vi har også en egen skriftserie med bakgrunnsstoff og dybdeartikler om 
utvalgte tema, som distribueres til alle medlemmer. I tillegg produserer vi innføringshefter som 
EU-guiden som gir grunnleggende informasjon om EU og våre viktigste argumenter mot norsk EU-
medlemskap. Materiellet brukes til skoleringsarbeid i organisasjonen, og med dette satser Nei til 
EU på å ha medlemmer som er mest oppdatert og har best kjennskap til EU. 
 
Nei til EU har tidligere vært medlem av Studieforbundet næring og samfunn, og hadde i 2019 
innmeldt 36 studietimer (39 timer i 2018). Selv om mye av aktiviteten er tilskuddsberettiget har 
det ikke vært en prioritert oppgave å innrapportere studietimer. Med valg av nytt studieforbund 
ønsker Nei til EU et større fokus på skolering i organisasjonen, og å øke antallet studietimer. 
Hvorfor ønsker Nei til EU medlemskap i Studieforbundet natur og miljø? Studieforbundet fremstår 
som et solid og godt drevet studieforbund med et solid antall studietimer. Samtidig har 
studieforbundet andre medlemsorganisasjoner som Nei til EU samarbeider tett med. Flere av 
medlemsorganisasjonene har også samme fokus på organisasjonsbygging og tillitsvalgsopplæring 
som Nei til EU. Et digitalisert og enkelt innrapporteringssystem for kurs anser vi også som en klar 
fordel. Til tross for at Studieforbundet natur og miljø naturlig nok ikke har et klart standpunkt til 
norsk EU-medlemskap er vi ikke i tvil om at vi deler «de grønne verdiene». 
 
Flere av Nei til EUs viktigste argumenter mot norsk EU-medlemskap er basert på grønne verdier. 
Både landbrukspolitikk og miljø var et av de viktigste argumentene mot norsk EU-medlemskap i 
1994 og er det fortsatt. Med EU-medlemskap ville det aldri vært mulig å føre en politikk for et 
levende landbruk i hele Norge. Sjølbestemmelse er også sentral i Norges aktive distriktspolitikk 
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som sikrer bosetting og ressursutnyttelse i hele landet. Vi mener at strenge miljøkrav og 
klimahensyn må gå foran EUs krav om fri flyt og økende ressursforbruk. Tradisjonelt sett har klima 
og miljø også vært et av de temaene hvor Nei til EU har ment mer om nasjonal politikk utover bare 
det som er relatert til spørsmålet om EU-medlemskap. Disse argumentene gjenspeiles også i 
organisasjonens politiske fokus og politiske saker vi jobber med. 
 
Vi håper dere vil ta oss inn som medlem i Studieforbundet natur og miljø og gleder oss til å kunne 
bidra med flere studietimer. Vi er sikre på at vi kommer til å bli fornøyd som medlemmer hos dere. 
 
På vegne av styret i Nei til EU, 
 

 
Kathrine Kleveland, Leder 
 

 
Thomas Haug, Generalsekretær 
 

 

 

Innstilling: Styret innstiller ikke på opptak av Nei til EU 

 

Vedtak:  

 

Sak 4: Behandle innkomne forslag og saker, herunder 
vedtektsendringer 
 

Det er ingen innkomne forslag og saker fra medlemsorganisasjonene. Styret fremmer ett forslag 

om vedtektsendring. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 

 

Forslag 1 – Separere vedtektene til Studieforbundet og fylkesavdelingene 
 

Forslag: Studieforbundets vedtekter separeres i rene vedtekter for studieforbundet, og egne 

standardvedtekter for fylkesavdelingene. Se vedlegg 1 (side 11), vedlegg 2 (side 13) og vedlegg 3 

(side 15). 

 

Begrunnelse: I dag er fylkesavdelingenes vedtekter bakt inn i studieforbundets vedtekter. Det er 

en lite hensiktsmessig og uoversiktlig samkjøring, både for studieforbundet og fylkesavdelingene. 

Styret anbefaler at vedtektene separeres i rene vedtekter for studieforbundet, og 

standardvedtekter for fylkesavdelingene.  

 

I denne omgang foreslås ingen andre endringer enn ren separering av vedtektene. Når ny 

voksenopplæringslov er på plass vil det kunne være aktuelt å gjøre en større revidering.  

 

Vedtak:  
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Sak 5: Fastsette medlemskontingenten 
 

Forslag: Medlemskontingenten foreslås opprettholdt uendret. Dvs en grunnsats på 1000 kr + 5% av 

fjorårets tilskudd til medlemsorganisasjonen og tilhørende organisasjonsledd.  

 

Begrunnelse: Studieforbundets drift finansieres av tilskudd fra staten, medlemskontingent fastsatt 

av årsmøtet og eventuelle andre inntektskilder (vedtektene).  

 

Vedtak:  

 

 

Sak 6: Planer og budsjett 
 

Vi venter på ny voksenopplæringslov, som skal gjelde fra og med 2021. Mye er med det usikkert og 

gjør det vanskelig å budsjettere og planlegge. Følgende har tatt utgangspunkt i det vi tror og vet.  

 

 

Strategi og virksomhetsplan 
 

Årsmøte 2018 vedtok ny strategi og virksomhetsplan. Denne lar vi løpe videre til vi vet mer om 

fremtiden. Oppramsingen av medlemsorganisasjoner oppdateres. 

 

 

Årsplan 2021 
 

 Samarbeide med Vofo og andre studieforbund for best mulige vilkår for studieforbundene 

og voksenopplæring gjennom studieforbund 

 Gjøre nødvendige grep for å takle og tilpasse studieforbundet til de varslede 

omveltningene 

 Sørge for smidig utprøving og overgang til nytt kursadministrasjonssystem. Herunder sørge 

for daglig drift uten opphold og problemer for brukerne (arrangørene) 

 Ha god kontakt med medlemsorganisasjonene 

 Arrangere Årsmøte 

 Arrangere Årskonferanse 

 Arrangere Grønn Kursdag  

 

Innstilling: Årsplanen godkjennes 

 

Vedtak:  

 

 

 



9 
 

Budsjett 2021 
 
FORSLAG BUDSJETT 2021  INNTEKT INNTEKT  KOSTNAD KOSTNAD  RESULTAT RESULTAT 
Studieforbundet natur og miljø  2020 2021  2020 2021  2020 2021 

           
10100 TILSKUDD  -7 300 000 -6 520 000  6 700 000 6 520 000  -600 000 0 
10110 Opplæringstilskudd  -7 250 000 -6 500 000  6 500 000 6 500 000  -750 000 0 
10120 Tilretteleggingstilskudd  -50 000 -20 000  150 000 20 000  100 000 0 
10145 Kurslærerstipend  0 0  50 000 0  50 000 0 

           
10200 KURSADMINISTRASJON  -1 000 000 0  1 060 000 110 000  60 000 110 000 
10210 Kursadministrasjon (IT)  0 0  50 000 100 000  50 000 100 000 
10220 Pedagogisk utviklingsarbeid  -1 000 000 0  1 000 000 0  0 0 
10240 Utvikling ansatte/tillitsvalgte  0 0  10 000 10 000  10 000 10 000 

           
50100 SYNLIGHET  0 -100 000  50 000 150 000  50 000 50 000 
50150 Hjemmeside/sosiale medier  0 0  50 000 50 000  50 000 50 000 
50200 Aktiviteter og prosjekter  0 -100 000  0 100 000  0 0 

           
80100 ADMINISTRASJON  -1 515 000 -2 015 000  2 145 000 1 915 000  630 000 -100 000 
80110 Administrasjon  0 0  430 000 350 000  430 000 350 000 
80190 Personalkostnader   0 0  1 700 000 1 550 000  1 700 000 1 550 000 
80210 Grunntilskudd  -1 500 000 -2 000 000  0 0  -1 500 000 -2 000 000 
80250 Andre inntekter/utgifter  -15 000 -15 000  15 000 15 000  0 0 

           
80300 ORGANISASJON OG MØTER  -350 000 -250 000  310 000 190 000  -40 000 -60 000 
80310 Årsmøte  0 0  15 000 20 000  15 000 20 000 
80320 Årskonferanse  0 0  55 000 20 000  55 000 20 000 
80330 Styremøter  0 0  40 000 20 000  40 000 20 000 
80331 Styrehonorar  0 0  90 000 50 000  90 000 50 000 
80340 Fylkesavdelingene  0 0  30 000 0  30 000 0 
80350 Nasjonale møter  0 0  15 000 10 000  15 000 10 000 
80360 Internasjonale møter  0 0  15 000 10 000  15 000 10 000 
80410 Medlemskontingenter    -350 000 -250 000  50 000 60 000  -300 000 -190 000 

           
  SUM TOTALT   -10 165 000 -8 885 000  10 265 000 8 885 000  100 000 0 

 

 

Innstilling: Budsjettet for 2021 godkjennes. 

 

Vedtak:  

 

 

Sak 7: Valg 
 

Valgkomiteens innstilling (Ordfører og Styre) 
 

Ordfører  Bjarne Oppegård Norges Jeger- og Fiskerforbund Gjenvalg (1 år) 

Varaordfører  Signe Lindbråten 4H Norge Gjenvalg (1 år) 

Styreleder  May Berthelsen Norsk Botanisk Forening Ny (1 år) 

Styremedlem  Tina Mari Skare  Den Norske Turistforening Ny (1 år) 

Styremedlem  Torbjørn Brenna Norsk Kennel Klub Ny (2 år) 
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Styremedlem  Marthe Gystad Iversen Norges Bondelag Ny (2 år) 

Styremedlem   Hans Petter Dalby Norges Jeger- og Fiskerforbund Ikke på valg (1 år 

igjen) 

1 Varamedlem  Sissel Goodgame Norges Birøkterlag Gjenvalg (1 år) 

2 Varamedlem Johannes Håkon Røinås N&M Oslo/Akershus og Norges 

Naturvernforbund 

Gjenvalg (1 år) 

3 Varamedlem Kirsti Eikenes N&M Oslo/Akershus og Norges Jeger- og 

Fiskerforbund 

Ny (1 år) 

 

 

 

Styrets innstilling (Valgkomite) 
 

Medlem Ann-Mari Planke  Den Norske Turistforening Ikke på valg (1 år igjen) 

Medlem Vidar Nilsen Norges Jeger- og Fiskerforening Ikke på valg (2 år igjen) 

Medlem Olav Balle N&M Rogaland Ny (3 år) 

Varamedlem Jim Olav Hansen? Norske Redningshunder Gjenvalg (1 år) 
 

 

 

Vedtak:  

 

 

Sak 8: Tilsette registrert revisor 
 

Innstilling: Statsautorisert revisor John Asle Johnsen AS (orgnr 996 260 968) gjenvelges som revisor 

for Studieforbundet natur og miljø.    

 

Vedtak:  
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Vedlegg 1 – Separerte vedtekter for Studieforbundet natur og miljø 
 

§ 1 - Studieforbundet natur og miljø 
Studieforbundet natur og miljø er en sammenslutning av organisasjoner som hver for seg arbeider 
for sine egne mål bl.a. gjennom studiearbeid. 

Forbundet er landsomfattende med egne fylkesavdelinger.  

§ 2 - Målsetting 
Studieforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for opplysningsvirksomhet og 
opplæringstiltak i sine medlemsorganisasjoner innen rammen av Lov om voksenopplæring, med 
hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. 

Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak. 

§ 3 - Medlemskap 
Studieforbundet er åpent for medlemskap for landsdekkende, demokratisk oppbygde organisasjoner 
med medlemsvalgte styrende organer. Stiftelser og ideelle fortjenestefrie aksjeselskaper kan opptas 
som medlem med begrenset tilskuddsrett som fastsettes av styret. 

Nye medlemsorganisasjoner tas opp på årsmøtet, etter innstilling fra styret. 

Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å følge studieforbundets vedtekter, betale fastsatt 
kontingent og følge de beslutninger som for øvrig fattes av Studieforbundets besluttende organer. 

Utmelding av Studieforbundet kan skje pr 31. desember med minst 6 måneders varsel. 

§ 4 - Studieforbundets årsmøte 
Årsmøtet er øverste myndighet i studieforbundet. Det består av representanter fra 
medlemsorganisasjonene og 1 representant fra fylkesavdelingene. Fylkesavdelingenes representant 
velges av og blant fylkesavdelingene. Styrets medlemmer kan ikke møte på årsmøtet som 
representant fra noen medlemsorganisasjon. 

Medlemsorganisasjonene disponerer stemmer etter følgende fordelingsnøkkel: 
Ingen studietiltak m/tilskudd 1 stemme 
1 - 20 studietiltak m/tilskudd 2 stemmer 
21 - 100 studietiltak m/tilskudd 4 stemmer 
101 - 500 studietiltak m/tilskudd 6 stemmer 
over 500 studietiltak m/tilskudd 8 stemmer 
Fylkesavdelingenes representant har 1 stemme. 

Styret innkaller til årsmøtet senest 20. februar. Saker som medlemsorganisasjonene og 
fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars. 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Saksliste og saksdokumenter sendes 
medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet. 

Årsmøtet skal behandle: 
a) Årsmelding 
b) Revidert regnskap 
c) Søknad om opptak i Studieforbundet 
d) Nye tiltak og planer for arbeidet i kommende år 
e) Innkomne saker 
f) Budsjett 
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g) Valg av: 
- ordfører og varaordfører for 1 år 
- styreleder for 1 år 
- 4 styremedlemmer for 2 år slik at to er på valg hvert år 
- 3 varamedlemmer til styret i rekkefølge for 1 år 
- 3 medlemmer til valgkomité for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år 
- 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år 
Medlem til valgkomitéen kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. 
h) Tilsetting av registrert revisor 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter vedtak av årsmøtet, 
vedtak av styret eller skriftlig krav fra halvparten av medlemsorganisasjonene. 

§ 5 - Studieforbundets styre 
Styret består av 5 medlemmer, 4 fra medlemsorganisasjonene og 1 fra fylkesavdelingene. Styret 
velger selv sin nestleder. 

Styret skal: 
a) Ha ansvar for ledelsen av Studieforbundet og styre virksomheten i samsvar med vedtekter, 
årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer. 
b) Utarbeide årsmelding og regnskap, planer og budsjett. 
c) Godkjenne studieopplegg. Ansvaret for at studieoppleggene er faglig tilfredsstillende, og at de er 
offentlig tilgjengelige, tilligger den enkelte medlemsorganisasjon. 
d) Medvirke til at det blir arrangert kurs for personell som har ansvar for studiearbeid i 
organisasjonene. 

§ 6 - Fylkesårsmøte 
Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøte senest 15. januar. Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars. 
Dersom fylkesstyret ikke innkaller til fylkesårsmøte innen fristen, kan Studieforbundet sentralt 
innkalle og avvikle møtet. 

Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet 
oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen. 

§ 8 - Økonomi 
Studieforbundets drift finansieres av tilskudd fra Staten, medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og 
eventuelle andre inntektskilder. 

Fond som studieforbundet måtte opparbeide, forvaltes av styret etter retningslinjer gitt av årsmøtet. 

§ 9 - Vedtektsendringer 
Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag må være oversendt styret innen 
20. mars. Styret behandler innkomne forslag og sender dem ut til medlemsorganisasjonene og 
fylkesavdelingene sammen med styrets innstilling minst 4 uker før årsmøtet. 

§ 10 - Oppløsning 
Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter. 
Ved oppløsning skal eventuelle midler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer. 
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Vedlegg 2 – Separerte vedtekter for fylkesavdelingene 
 

§ 1 - Studieforbundet natur og miljø 
Studieforbundet natur og miljø er en sammenslutning av organisasjoner som hver for seg arbeider 
for sine egne mål bl.a. gjennom studiearbeid. 

Forbundet er landsomfattende med egne fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene kan unntaksvis 
omfatte mer enn ett fylke. Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt. 

§ 2 - Målsetting 
Studieforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for opplysningsvirksomhet og 
opplæringstiltak i sine medlemsorganisasjoner innen rammen av Lov om voksenopplæring, med 
hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. 

Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak. 

§ 4 - Studieforbundets årsmøte 
Årsmøtet er øverste myndighet i studieforbundet. Det består av representanter fra 
medlemsorganisasjonene og 1 representant fra fylkesavdelingene. Fylkesavdelingenes representant 
velges av og blant fylkesavdelingene.  

Fylkesavdelingenes representant har 1 stemme. 

§ 6 - Fylkesårsmøte 
Fylkesårsmøtet er øverste myndighet for fylkesavdelingen. Det består av representanter fra 
medlemsorganisasjoner som har virksomhet innenfor fylket. Fylkesårsmøtet er beslutningsdyktig når 
minst 3 av medlemsorganisasjonene er representert. 

Medlemsorganisasjonene disponerer sine stemmer etter følgende fordelingsnøkkel: 
Ingen studietiltak m/ tilskuddsrett 1 stemme 
1 - 10 studietiltak m/ tilskuddsrett 2 stemmer 
11 - 25 studietiltak m/ tilskuddsrett 3 stemmer 
26 - 50 studietiltak m/ tilskuddsrett 4 stemmer 
51 - 100 studietiltak m/ tilskuddsrett 5 stemmer 
over 100 studietiltak m/ tilskuddsrett 6 stemmer 

Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøte senest 15. januar. Saker som medlemsorganisasjonene ønsker 
behandlet på fylkesårsmøtet, må være sendt inn senest 1. februar. 

Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars. Saksliste og saksdokumenter sendes 
medlemsorganisasjonene og studieforbundet sentral senest 3 uker før møtet. 

Fylkesårsmøtet skal behandle: 
a) Årsmelding og regnskap 
b) Planer og budsjett for videre arbeid 
c) Eventuelle innkomne saker 
d) Valg av: 
- leder for 1 år 
- sekretær for 2 år 
- kasserer for 2 år 
- varamedlemmer etter behov for 1 år 
- revisor for 1 år 
- valgkomité 
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Dersom fylkesstyret ikke innkaller til fylkesårsmøte innen fristen, kan Studieforbundet sentralt 
innkalle og avvikle møtet. 

Ekstraordinært fylkesårsmøte skal holdes når fylkesstyret finner det nødvendig eller minst 3 av 
medlemsorganisasjonene krever det. 

§ 7 - Fylkesstyret 
Fylkesstyret består av leder, sekretær, kasserer og eventuelle varamedlemmer. Styret er 
beslutningsdyktig når leder og et styremedlem er til stede. Eventuelt 1.varamedlem innkalles alltid til 
styremøte. 

Fylkesstyret skal arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av fylkesårsmøtet. 

Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet 
oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen. 

§ 8 - Økonomi 
Fylkesavdelingen finansieres gjennom tilskudd fra fylkeskommunen, driftstilskudd fra 
Studieforbundet og andre mulige inntektskilder. 

§ 9 - Vedtektsendringer 
Disse vedtektene kan endres av studieforbundets årsmøte med 2/3 flertall. Forslag må være 
oversendt studieforbundets styre innen 20. mars. Styret behandler innkomne forslag og sender dem 
ut til medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene sammen med styrets innstilling minst 4 uker før 
årsmøtet. 

§ 10 - Oppløsning 
Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter. 
Ved oppløsning skal eventuelle midler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer. 
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Vedlegg 3 – Gjeldende felles vedtekter  
 

§ 1 - Studieforbundet natur og miljø 
Studieforbundet natur og miljø er en sammenslutning av organisasjoner som hver for seg arbeider 
for sine egne mål bl.a. gjennom studiearbeid. 

Forbundet er landsomfattende med egne fylkesavdelinger. Fylkesavdelingene kan unntaksvis 
omfatte mer enn ett fylke. Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt. 

§ 2 - Målsetting 
Studieforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for opplysningsvirksomhet og 
opplæringstiltak i sine medlemsorganisasjoner innen rammen av Lov om voksenopplæring, med 
hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. 

Studieforbundet kan også arrangere egne opplæringstiltak. 

§ 3 - Medlemskap 
Studieforbundet er åpent for medlemskap for landsdekkende, demokratisk oppbygde organisasjoner 
med medlemsvalgte styrende organer. Stiftelser og ideelle fortjenestefrie aksjeselskaper kan opptas 
som medlem med begrenset tilskuddsrett som fastsettes av styret. 

Nye medlemsorganisasjoner tas opp på årsmøtet, etter innstilling fra styret. 

Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å følge studieforbundets vedtekter, betale fastsatt 
kontingent og følge de beslutninger som for øvrig fattes av Studieforbundets besluttende organer. 

Utmelding av Studieforbundet kan skje pr 31. desember med minst 6 måneders varsel. 

§ 4 - Studieforbundets årsmøte 
Årsmøtet er øverste myndighet i studieforbundet. Det består av representanter fra 
medlemsorganisasjonene og 1 representant fra fylkesavdelingene. Fylkesavdelingenes representant 
velges av og blant fylkesavdelingene. Styrets medlemmer kan ikke møte på årsmøtet som 
representant fra noen medlemsorganisasjon. 

Medlemsorganisasjonene disponerer stemmer etter følgende fordelingsnøkkel: 
Ingen studietiltak m/tilskudd 1 stemme 
1 - 20 studietiltak m/tilskudd 2 stemmer 
21 - 100 studietiltak m/tilskudd 4 stemmer 
101 - 500 studietiltak m/tilskudd 6 stemmer 
over 500 studietiltak m/tilskudd 8 stemmer 
Fylkesavdelingenes representant har 1 stemme. 

Styret innkaller til årsmøtet senest 20. februar. Saker som medlemsorganisasjonene og 
fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars. 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Saksliste og saksdokumenter sendes 
medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet. 

Årsmøtet skal behandle: 
a) Årsmelding 
b) Revidert regnskap 
c) Søknad om opptak i Studieforbundet 
d) Nye tiltak og planer for arbeidet i kommende år 
e) Innkomne saker 
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f) Budsjett 
g) Valg av: 
- ordfører og varaordfører for 1 år 
- styreleder for 1 år 
- 4 styremedlemmer for 2 år slik at to er på valg hvert år 
- 3 varamedlemmer til styret i rekkefølge for 1 år 
- 3 medlemmer til valgkomité for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år 
- 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år 
Medlem til valgkomitéen kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. 
h) Tilsetting av registrert revisor 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter vedtak av årsmøtet, 
vedtak av styret eller skriftlig krav fra halvparten av medlemsorganisasjonene. 

§ 5 - Studieforbundets styre 
Styret består av 5 medlemmer, 4 fra medlemsorganisasjonene og 1 fra fylkesavdelingene. Styret 
velger selv sin nestleder. 

Styret skal: 
a) Ha ansvar for ledelsen av Studieforbundet og styre virksomheten i samsvar med vedtekter, 
årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer. 
b) Utarbeide årsmelding og regnskap, planer og budsjett. 
c) Godkjenne studieopplegg. Ansvaret for at studieoppleggene er faglig tilfredsstillende, og at de er 
offentlig tilgjengelige, tilligger den enkelte medlemsorganisasjon. 
d) Medvirke til at det blir arrangert kurs for personell som har ansvar for studiearbeid i 
organisasjonene. 

§ 6 - Fylkesårsmøte 
Fylkesårsmøtet er øverste myndighet for fylkesavdelingen. Det består av representanter fra 
medlemsorganisasjoner som har virksomhet innenfor fylket. Fylkesårsmøtet er beslutningsdyktig når 
minst 3 av medlemsorganisasjonene er representert. 

Medlemsorganisasjonene disponerer sine stemmer etter følgende fordelingsnøkkel: 
Ingen studietiltak m/ tilskuddsrett 1 stemme 
1 - 10 studietiltak m/ tilskuddsrett 2 stemmer 
11 - 25 studietiltak m/ tilskuddsrett 3 stemmer 
26 - 50 studietiltak m/ tilskuddsrett 4 stemmer 
51 - 100 studietiltak m/ tilskuddsrett 5 stemmer 
over 100 studietiltak m/ tilskuddsrett 6 stemmer 

Fylkesstyret innkaller til fylkesårsmøte senest 15. januar. Saker som medlemsorganisasjonene ønsker 
behandlet på fylkesårsmøtet, må være sendt inn senest 1. februar. 

Fylkesårsmøtet avholdes innen 15. mars. Saksliste og saksdokumenter sendes 
medlemsorganisasjonene og studieforbundet sentral senest 3 uker før møtet. 

Fylkesårsmøtet skal behandle: 
a) Årsmelding og regnskap 
b) Planer og budsjett for videre arbeid 
c) Eventuelle innkomne saker 
d) Valg av: 
- leder for 1 år 
- sekretær for 2 år 
- kasserer for 2 år 
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- varamedlemmer etter behov for 1 år 
- revisor for 1 år 
- valgkomité 

Dersom fylkesstyret ikke innkaller til fylkesårsmøte innen fristen, kan Studieforbundet sentralt 
innkalle og avvikle møtet. 

Ekstraordinært fylkesårsmøte skal holdes når fylkesstyret finner det nødvendig eller minst 3 av 
medlemsorganisasjonene krever det. 

§ 7 - Fylkesstyret 
Fylkesstyret består av leder, sekretær, kasserer og eventuelle varamedlemmer. Styret er 
beslutningsdyktig når leder og et styremedlem er til stede. Eventuelt 1.varamedlem innkalles alltid til 
styremøte. 

Fylkesstyret skal arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av fylkesårsmøtet. 

Dersom fylkesårsmøtet ikke får valgt et fylkesstyre i h.t. vedtektene, kan styret for Studieforbundet 
oppnevne en fylkeskontakt som midlertidig ivaretar oppgavene for fylkesavdelingen. 

§ 8 - Økonomi 
Studieforbundets drift finansieres av tilskudd fra Staten, medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og 
eventuelle andre inntektskilder. 

Fond som studieforbundet måtte opparbeide, forvaltes av styret etter retningslinjer gitt av årsmøtet. 

Fylkesavdelingen finansieres gjennom tilskudd fra fylkeskommunen, driftstilskudd fra 
Studieforbundet og andre mulige inntektskilder. 

§ 9 - Vedtektsendringer 
Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag må være oversendt styret innen 
20. mars. Styret behandler innkomne forslag og sender dem ut til medlemsorganisasjonene og 
fylkesavdelingene sammen med styrets innstilling minst 4 uker før årsmøtet. 

§ 10 - Oppløsning 
Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter. 
Ved oppløsning skal eventuelle midler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer. 

 


