
 
 

Landsmøte 2022 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 

 

 

 

Innkalling til Norsk Botanisk Forenings landsmøte 2022 

26. til 28. august 2022 

Sted: Kongsvoll Fjeldstue 

  



   
 

 

INNKALLING TIL NORSK BOTANISK FORENINGS LANDSMØTE 26. 

TIL 28. AUGUST 2022.  

Dette er innkalling til Norsk Botanisk Forenings landsmøte 2022.  

Landsmøtet finner sted på Kongsvoll Fjeldstue. 

 

Landsmøte, overnatting, middag og sosialt finner sted på Kongsvold Fjeldstue, 

Dovrevegen 3663, 7340 Oppdal. 

Denne innkallingen sendes ut til alle Norsk Botanisk Forenings 

grunnorganisasjoner. Delegatfordeling, sakspapirer og oppdatert informasjon om 

landsmøtet kan du finne på våre hjemmesider 

https://botaniskforening.no/landsmote 

 

 

 

 

 

 

             

 

  

https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

DAGSORDEN OG KJØREPLAN        

Fredag 26. August  

 

Fra 16:00  Oppmøte på Kongsvoll 

19:00  Middag 

20:00  Velkommen til Landsmøte ved Kristin Bjartnes 

  Presentasjon av delegatene 

Faglig påfyll 

Representant fra Sabima, Kartlegging og validering.  

Sosialt 

  



   
 

Lørdag 27. August 

09:00  Oppmøte Kongsvold 

Tid: Saksnummer: Sak: Type sak: 

09:30 00/22 Møtestart med opprop Møtekonstituering  

 01/22 Valg av ordstyrer og 

referent 

Vedtakssak 

 02/22 Godkjenning av 

innkalling 

Vedtakssak 

 03/22 Godkjenning av 

dagsorden og kjøreplan 

Vedtakssak 

 04/22 Valg av 2 personer til å 

signere protokoll 

Valgsak 

10:00 05/22 Toårsmelding og 

Regnskap 2021 

Vedtakssak 

10:30 06/22 Budsjett 2023-2024 Diskusjonssak 

11:00  Pause  

11:10 07/22 Arbeidsprogram 2023-

2024 

Diskusjonssak 

12:10  Lunsj  

13:00 08/22 Prinsippdokument Diskusjonssak 

14:00  Pause  

14:10 09/22 Vedtekter 

endringsforslag 

Diskusjonssak 

14:40 10/22 Strategi for Sabima 

2023–2026 

Diskusjonssak 

15:20  Pause  

15:30 12/22 Innkomne saker fra 

grunnorganisasjonene 

Diskusjonssak 

16:00 13/22 Valg av nye medlemmer 

til hovedstyret 

Valgsak 

16:30  Møteslutt  

 

Konkrete endringsforslag til landsmøtedokumentene sendes innen møteslutt kl. 

16:30 til post@botaniskforening.no  merket med «Landsmøte». 

16:45 Faglig påfyll 

Dagmar Hagen, NINA, Restaurering av det militære skytefeltet på 

Hjerkinn. 

19:00  Middag på Kongsvold med utdeling av Årets ildsveve og 

æresmedlem.  

mailto:post@botaniskforening.no


   
 

Søndag 28. august 

Tid: Saksnummer: Sak: Type sak: 

09:00 00/22 Møtestart med opprop Møtekonstituering  

 07/22 Arbeidsprogram 2023-

2024 

Vedtakssak 

 06/22 Budsjett 2023-2024 Vedtakssak 

    

 09/22 Vedtekter 

endringsforslag 

Vedtakssak 

 08/22 Prinsippdokument Vedtakssak 

10:00  Pause  

 11/22 Innkomne saker fra 

grunnorganisasjonene 

Vedtakssak 

 12/22 Lokasjon neste 

landsmøte 

Vedtakssak 

11:30  Møteslutt  

    

 

11:45  Lunsj 

12:30  Faglig påfyll 

  Arne Jakobsen, Ekskursjon til Den botaniske hagen på Kongsvoll. 

 

 

  



   
 

            

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT     

Saksnummer: 01/22 

Type sak: vedtakssak 

Saksansvarlig: styreleder Kristin Bjartnes 

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer: Ola Eian 

Referent: Jan Wesenberg og Marlene Palm 

            

GODKJENNING AV INNKALLING      

Saksnummer: 02/22 

Type sak: vedtakssak 

Saksansvarlig: styreleder Kristin Bjartnes 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 

            

GODSKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN   

Saksnummer: 03/22 

Type sak: vedtakssak 

Saksansvarlig: styreleder Kristin Bjartnes 

Forslag til vedtak: 

Forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes 

            

VALG AV 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL   

Saksnummer: 04/22 

Type sak: valgsak 

Saksansvarlig: Styreleder Kristin Bjartnes 

 

Forslag til vedtak: 

2 delegater velges til signering av protokoll. 

  



   
 

            

TOÅRSMELDING 2020-2021 OG REGNSKAP 2021    

Saksnummer: 05/22 

Type sak: vedtakssak 

Saksansvarlig: Jeanette Viken 

Forslag til vedtak: 

Toårsmeldingen tas til orientering. 

Regnskapet godkjennes 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Toårsmelding og regnskap ligger tilgjengelig her: 

https://botaniskforening.no/landsmote 

 

  

https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

            

BUDSJETT 2023-2024      

Saksnummer: 06/22 

Type sak: vedtakssak  

Saksansvarlig: Jeanette Viken 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for 2023-2024 vedtas med de endringer som fremkommer på 

møtet.  

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Forslag til budsjett ligger tilgjengelig her:  

https://botaniskforening.no/landsmote 

 

 

  

https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

            

AREIDSPROGRAM 2023-2024       

Saksnummer: 07/22 

Type sak: vedtakssak 

Saksansvarlig: Asbjørn Erdal 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. 

 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Forslag til arbeidsprogram ligger tilgjengelig her: 

https://botaniskforening.no/landsmote 

  

 

 

  

https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

            

PRINSIPPDOKUMENT          

Saksnummer: 08/22 

Type sak: vedtakssak  

Saksansvarlig: Jeanette Viken 

Forslag til vedtak: 

Prinsippdokumentet vedtas med det innhold som fremkommer av 

diskusjonen lørdag. 

 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Ved landsmøtet 2021 ble følgende vedtatt:  

Landsmøtet ber hovedstyret om å utarbeide et forslag til 

prinsippdokument til Landsmøte 2022.  

Hovedstyret har diskutert mulig innhold i et prinsippdokument og 

kommet med et forslag til hovedpunkter som kan inkluderes uten å lande 

på konkrete kulepunkter under hvert avsnitt.  

Hovedstyret legger opp til en workshop under landsmøtet hvor skjelettet 

diskuteres og kulepunkter fylles inn før dokumentet stemmes over og 

vedtas. 

 

Det vedlagte dokumentet inneholder hovedtemaer, noen forslag til 

innledning per tema og forlag til emner per tema. 

https://botaniskforening.no/landsmote 

  

https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

            

VEDTEKTER ENDRINGSFORSLAG       

Saksnummer: 09/22 

Type sak: vedtakssak  

Saksansvarlig: Svein Olav Drangeid 

Forslag til vedtak: 

Vedtekter for Norsk Botanisk Forening vedtas i sin helhet med de 

endringer som fremlegges på møtet. 

 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Vedtekter med foreslåtte endringer ligger tilgjengelig her:  

https://botaniskforening.no/landsmote 

  

https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

            

STRATEGI FOR SABIMA 2023-2026       

Saksnummer: 10/22 

Type sak: Diskusjonssak  

Saksansvarlig: Kristin Bjartnes 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Utkast til “Strategi for Sabima 2023–2026" er sendt på høring blant Sabimas 

medlemsforeninger, og de ber om innspill fra oss. 

 

De skriver følgende om høringen: 
Gjeldende strategi har fungert fra 2017. Den hadde en god del fellestrekk med strategien fra forrige 
runde, 2013-2017. Strategien dere nå får på høring er utformet på en ny måte. Sekretariatet mener 
vi trenger en strategi som fokuserer særlig på de områdene Sabima trenger utvikling, og samtidig en 
strategi som favner alt av vårt virke.   
 
I tillegg til strategien foreslår sekretariatet at vi også utarbeider et prinsipprogram. Det er tenkt å 
vedtas av årsmøtet. Prinsipprogrammet vil beskrive hva Sabima mener på ulike områder og blant 
annet ta utgangspunkt i innholdet vi har i vår gjeldende strategi og i politiske vurderinger på våre 
nettsider, samtidig som det også må sammenstilles politikk på en del områder dette er mindre klart.  
 
Det vi gjør er å gå fra en strategi som legger frem mål for naturmangfoldet i Norge, til en strategi som 
sier mer om hvordan vi skal jobbe for at vi skal bidra til at Norge stanser tapet av naturmangfold – og 
hvordan vi skal bygge en enda sterkere organisasjon.  
 
Vi har observert et klart sterkere engasjement i samfunnet for naturmangfold de siste årene, og 
derav en stadig økende mengde muligheter. Naturkrisen har blitt et etablert uttrykk, og det skjer en 
rask utvikling både i retning av at flere krefter ønsker å redde naturen, samtidig som det fortsatt er 
sterke krefter som ønsker å bruke naturen i form av f.eks. arealinngrep. Vi har sett et behov for å 
innrette oss for å kunne prioritere sterkere, og være mer målrettet - og samtidig fleksible til å kunne 
dekke saker som oppstår. Strategien peker på en del utviklingsoppgaver vi trenger å gjøre i 
sekretariatet for å få til dette.  
 
På denne bakgrunn sender vi et forslag til strategi på høring med følgende tre hovedmål:  

• Hovedmål 1: Løsninger for å stanse tapet av naturmangfold  
• Hovedmål 2: Styrke frivillig artskartlegging  
• Hovedmål 3: Et sterkere Sabima  

 
Vi skal fortsette å jobbe med våre fem fagområder i økosystemene: hav, skog, kulturlandskap, 
vann/vassdrag, og myr/våtmark. Det første målet inneholder fire satsinger, som skal binde 
fagområdene sterkere og målrettet sammen. Det andre målet viderefører i stor grad arbeidet til 
kartleggingskoordinatorene. Det tredje målet peker ut en retning for å styrke Sabima som 
paraplyorganisasjon og for å bygge et sterkt sekretariat.  
 

Strategiutkastet ligger tilgjengelig her:  

https://botaniskforening.no/landsmote 

http://pjzgc1wcip25xdok4cradtca-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/Sabimas-reviderte-strategi-2018-2021.pdf
https://botaniskforening.no/landsmote


   
 

            

INNKOMNE SAKER FRA GRUNNORGANISASJONENE    

Saksnummer: 11/22 

Type sak: Diskusjonssak 

Saksansvarlig: Jeanette Viken 

Forslag til vedtak: 

 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

 

Det er kun mottatt innkomne saker fra Østlandsavdelingen innen fristen.  

 

Følgende saker er sendt inn: 

1. Barnemedlemskap 

Vi trenger muligheten for et medlemskap for barn (evt. familiemedlem) som ikke har 

medlemsblad i familier som har et fullverdig medlem.  

Når vi har barneaktiviteter eller grupper som Hemulen kommer i gang igjen, tror vi dette vil 

være aktuelt fremover. Det er jo lenge snakket om å lage en barneside/fane på hjemmesiden 

til NBF også. Vi ser også at noen melder inn de nyfødte barna sine for at de skal få et langt 

medlemskap i NBF. Men med et barnemedlemskap vil det også komme opp spørsmål som 

aldersgrense for å stemme ved årsmøter og delegater ved Landsmøter, samt utsending av 

medlemsblader. Her kan det kanskje med tiden være en egen publikasjon på nett f.eks. før 

man evt. går over til et student/ungdomsmedlemskap eller A/B-medlem med fulle 

rettigheter. I et barnemedlemskap kan vi sette prisen ganske lavt (eks. 100,- - 150,-) da vi tror 

det kan søkes om tilskudd til barneaktiviteter. Et opplegg for barn krever en ressursperson, 

men det er tror vi det er store muligheter for fremover, da vi har en baby-boom i foreningen 

nå. Et medlemskap som lett kan sorteres ut av lista når vi skal printe etiketter for utsending 

av medlemsblader.  

 

 

2. Råd og info fra NBF til alle kommuner om riktig kantslått. Ekspertuttalelse. 

Det er flere og flere som henvender seg til kommuner eller skriver leserinnlegg i aviser, som 

er fortvilet over kantslått, som utføres på nærmest brutalt vis og i mye større omfang enn 

nødvendig på «feil» tid av året. Noe som utarmer villblomstene våre. Svarene fra 

kommunene er ofte avvisende og kunnskapsløse eller feiltolket. Der kunne NBF komme med 

en ekspertuttalelse og hjelpe med å kartlegge og merke ut enkelte områder der det ikke skal 

slås midt på sommeren. Et oppdatert kurs/info om fremmede arter hadde også vært på sin 

plass. Det er viktig at det blir tatt vare på villblomster innimellom bebyggelse også, ikke bare 

rødlisteartene. Større veier kan ha et annet vern enn gangveier. Mange opplever at 

sommeren nesten blir tatt litt fra dem når det ikke får blomstre rundt dem i nærmiljøet, og i 

stedet møter temmelig rasert natur. Her burde NBF ha kompetanse til å bidra konstruktiv 



   
 

 

3. Nytt materiell rundt fremmede arter.  

Kunne en krysseliste for fremmede arter være noe å satse på for at folk skal kjenne igjen 

risikoarter?  

 

4. Wall of fame for æresmedlemmer. 

Vi i ØLA synes det bør være en «Wall of fame» eller oversikt over alle historiens æresmedlemmer 

i NBF. Denne kan ligge på NBF-hjemmeside med bilde og en kort presentasjon over alle som har 

fått denne hedersbevisningen.  

 



   
 

            

LOKASJON LANDSMØTE 2022        

Saksnummer: 12/22 

Type sak: vedtakssak  

Saksansvarlig: Kristin Bjartnes 

Forslag til vedtak: 

Lokasjon for landsmøte 2022 vedtas etter forslag fremmet på møtet. 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

 

  



   
 

            

VALG AV NYE STYREMEDLEMMER TIL HOVEDSTYRET   

Saksnummer: 13/22 

Type sak: valgsak  

Saksansvarlig: Valgkomiteen 

Forslag til vedtak: 

Landsmøte vedtar valgkomiteens innstilling til hovedstyre i Norsk 

Botanisk Forening. 

            

SAKSOPPLYSNINGER         

Valgkomiteen 2022 består av: 

Agder Botaniske Forening: Malene Østreng Nygård, 

malene.o.nygard@uia.no  

Svalbard Botaniske Forening, Line Klausen, line_klausen@outlook.dk 

Vestland Botaniske Foreining, Siri Elisabet Skoglund,  

siri-es@hotmail.com  

Norsk Lavforening, Kamilla Svingen, svingen.kamilla@gmail.com 

 

Valgkomiteens forslag til nytt hovedstyre i Norsk Botanisk Forening er 

følgende: 
 

navn styreverv grunnorganisasjon   

Kristin Bjartnes styreleder Buskerud Botaniske Forening  

Andy Sortland Nestleder Nordnorsk Botanisk Forening (ny) 

Kristin Vigander styremedlem Østlandsavdelingen 
 

Konstanse Skøyen styremedlem Innlandet Botaniske Forening (ny) 

May Berthelsen styremedlem Østlandsavdelingen (ny) 

Anders Gunnar Helle styremedlem Vestland Botaniske Forening 
 

Kamilla Svingen vara Norsk Lavforening  (ny) 

Ledig varaplass vara   

 

Foreningen takker Asbjørn Erdal, Svein Olav Drangeid, Marina Eraker 

Hjønnevåg, Inger Gjærevoll og Torunn Bockelie Rosendal for den jobben 

de har gjort i hovedstyret og ønsker dem lykke til videre.  

mailto:malene.o.nygard@uia.no
mailto:siri-es@hotmail.com
mailto:svingen.kamilla@gmail.com

