Sak 6 - Redaksjonskomiteens innstilling
Nr.

Sidetall,
Linjenu
mmer
Forslagsstiller

Type

1 2, 44

FIVH Nord

Tillegg

2 4, 114

Eyvind
(hovedstyret),
Ninja Helena
Edsem (Oslo
studentlag)
Tillegg

4,1123 114:

Redaksjonsko
mité

Tillegg

Forslagstekst
Under "Grønne ps og hverdagsmiljøvern":
* Vi skal jobbe for å finansiere nasjonale prosjekter hvor flere
lokalla/regionlag kan ansette folk for å jobbe med f.eks grønne
guider, fremming av solenergi o.a.

Legge til ", og vi er verdensmestre i oppussing."
Redaksjonell endring og utvidet setning: "Nordmenn kjøper om lag
2 millioner mobiltelefoner, en million smartklokker og 400.000 TVapparater hvert år. Vi flyr ti ganger mer enn
gjennomsnittseuropeeren og ingen i Europa bruker mer penger på
oppussing enn nordmenn"

Forslagsstillers begrunnelse

Redaksjonskomiteens
innstilling

Få høyere aktivitet i hele landet og
dermed mer gjennomslag for våre saker
og få flere medlemmer.
Realitetsbehandles ikke

Behandlet av
uttalelseskomiteen

Oppussing av boliger står for et
betydelig klimagassutslipp, og er i stor
grad unødvendig.

Forslaget er omformulert
til forslag 3

Foreslås ikke vedtatt

Foreslås vedtatt
* Viktig å fokusere på avfallshåndtering i
sør i tillegg til i nord da plastforsøpling
er et globalt problem.

4 4, 119

Hanne Mork
Hamre,
Trondheim
lokallag

5 4, 121

Kenneth
Lydersen,
Sandefjord

6 4, 132

Robert
Stenersen,
Sandefjord

Tillegg

På slutten av setningen: "og hvor avfallshåndtering er mangelfull."

Tillegg

Ny setning etter "… sirkulær økonomi": "Vi må finne alternativer til
vekst i det materielle forbruket for å videreføre og fornye
velferdsstaten."

Tillegg

Legge til "panteordninger" mellom "produktstandarder" og "eller
andre tiltak", slik at ny ordlyd blir "… produktstandarder,
panteordninger eller andre tiltak".

Redaksjonskomiteens
begrunnelse

* Regjeringen lanserte i 2018 et eget
bistandsprogram mot marin
forurensning og mikroplast på 150
millioner kroner. Skalt blant annet bidra
til avfallsforebygging og bedre
avfallshåndtering i områdene der
forsøplingen er størst. FIVH bør følge
opp hvordan disse pengene forvaltes, og
hvor de endre opp - i hvilke prosjekter. Foreslås vedtatt
Med denne linja kommuniserer vi bedre
vår politiske og systemkritiske profil.
Den bidrar også til å belyse en særdeles
viktig problemstilling i dagens og
framtidens Norge.
Foreslås vedtatt
Norge er i dag et foregangsland med
tanke på panteordningen av flasker. For
å redusere unødvendig avfall bør vi
derfor oppfordre til økt bruk av denne
ordningen også på andre typer
produkter, som f.eks elektronikk.
Foreslås vedtatt

7 5, 140

Eyvind
(hovedstyret),
Ninja Helena
Edsem (Oslo
studentlag)
Tillegg

8 6, 181

Hanne Feragen
(FIVH Røros)
Tillegg

9 5, 173

Per Ivar Våje,
hovedstyret
Robert
Stenersen,
Sande ord
Kristin Føyn
Føyen, Oslo

Tillegg

10 6, 177

Hanne Feragen
(FIVH Røros)
Tillegg

11 6, 181

Marit Steinnes,
Søre Sunnmøre Tillegg

12 6, 177

Redaksjonsko
mité

Tillegg

Ny mål:
"* Det skjer en holdningsendring blant forbrukerne der man velger Forbrukernes ansvar og rolle løftes.
bærekraftige løsninger fom gjenbruk og reparasjon framfor å kjøpe Løsningene kan også komme nedenfra
nytt."
og opp.
Foreslås vedtatt
* FIVH ønsker å samarbeide med
matprodusentene heller enn å kritisere
dem. Dialog har større sjanse for
resultater.
* FIVH kan bistå landbruket med
konstruk ve løsninger.
Framtiden i våre hender initierer dialog med norsk landbruk om mer (Jf rapport "Økt matproduksjon på
bærekraftig utnyttelse av sine arealer.
norske arealer", Bioforsk, 2014)
krefter innen distriktsnorge og norske
matprodusenter
* Bygge nye, store allianser for større
gjennomslag
* Nyansere bildet og få fram
konstruktive bærekraftige løsninger
basert på norske ressurser og som gir
norske arbeidsplasser.
Linje 173: Siste setning avsluttes med: "," og suppleres med: "samt
en god dialog og samarbeid med matprodusenter og
Se side 5 (øverst) + side 8 i sak 6,
bondeorganisasjoner.
vedlegg.
Norsk landbruk skal omdisponere sine arealer til mer bærekraftig
produksjon, for eksempel omstilles dyrking av dyrefôr og pelsdyr til
dyrking av menneskemat som rotgrønnsaker, bær og
frukt.Produksjon av dyrefôr er mer ressurskrevende per kalori
menneskemat enn å dyrke mat som kan spises av mennesker
direkte, spesielt Norge har knappe 3 % dyrket areal, og dette bør
(Jf rapport ""Økt matproduksjon på
utnyttes mer effektivt og bærekraftig.
norske arealer"", Bioforsk, 2014)"
Vi treng ei styrking av lokalt jordbruk, og
det er viktig at ikkje miljøvert vert ei
urban sak. Det er viktig med nært
samarbeid med bondeorganisasjonene.
Matjorda må i større grad brukast til å
Styrke lokale matprodusenter og bønder i forhold til å produsere
produsere grønsaker og mat med eit
kortreist og bærekraftig mat.
lavt klimaavtrykk.
Framtiden i våre hender skal støtte norsk landbruk i omdisponering
av arealer til mer kortreist og bærekraftig produksjon av mat til
mennesker.»

Foreslås ikke vedtatt

Ivaretas av forslag 9

Foreslås vedtatt

Foreslås ikke vedtatt

Forslag er trukket til
fordel for forslag 12

Foreslås vedtatt

Innholdet er
omformulert til et nytt
forslag 12

Vi trenger mer konkrete tiltak, både fra enkeltpersoner og på
gruppenivå for å endre kosthold.

13

Rhodri Hardy,
Lofoten

Tillegg

Husk: Vi kan aldri ha bærekraftig matproduksjon uten dialog med
bøndene.

* Bøndene er mottakelige for signaler
fra markedet. Våre daglige valg kan
påvirke markedet.
* Mange har aldri forsøkt å leve
vegetarisk, forslagsstiller inkludert.
* Å endre på vårt eget kosthold alene er
veldig vanskelig. Kan være enklere å få
til i en gruppe.
* Det ser ut som det er mye fokus på
politikkforandring (top down-change)
* Vi trenger flere grasrottiltak! (Bottom
up-change)
* Verdens og Norges matsystem er høyt
konsolidert av svære selskap, det viser
at politisk endring er vanskelig. De er en
sterk kraft som kan lobbe mot
politikkforandring.
* Lead by example.
Foreslås ikke vedtatt

Intensjonen i første del
av forslaget ivaretas i
linjene 171-173. Andre
del av forslaget ivaretas i
forslag 9.

Vi kunne tenkt oss et økt fokus på norsk
investering i
avfallsresirkuleringssystemer der
problemene er størst : typ "oljefondet
inn i Bangladesh".
Foreslås ikke vedtatt

Forslag et er upresist, og
foreslås oversendt til
hovedkontoret

Investere i å bygge opp produksjonssystemer og bærekraftige
løsninger i land som har problemer med avfallshåndtering.
NORAD har fått satt av penger til søppelhåndtering og bærekraftig
produksjon. Henge seg på som organisasjon?
6, 18214 205

6, 19815 199.

Trondheim
Andrea
Wetzler,
Bergen
studentlag

Silje Vanessa
7-8, 236- Samuelsen,
16 258
Arendal

17 7, 220

Redaksjonsko
mité

Endring

Internasjonale panteordninger?

Tillegg

Punkt 2 blir: Banker, finansinstitusjoner, oljefondet og andre norske Jeg føler det er viktig at alle institusjoner
institusjoner som utdanningsinstitusjoner og kommuner får økt
vi vil påvirke i forhold til investeringer
åpenhet…" osv.
skal ha målet å ha økt åpenhet.
Foreslås vedtatt

Tillegg

Skolering:
- Lokallagskurs i ledelse og administrasjon
- Kurs i verving
- Kurs i kommunikasjon

Tillegg

Ordet "verving" legges til i følgende setning: "Det skal utvikles kurs
og kompetanseheving innen organisasjonsutvikling,
kommunikasjon, påvirkningsarbeid, satsningsområdene og verving".

Som lokallagsleder vil man gjerene ha
arbeidsressurser som kan påvirke
prosessen med å starte et lokallag og
raskere bli uavhengig sentralt.

Foreslås ikke vedtatt

Foreslås vedtatt

nytt forslag 17 om å
inkludere ordet verving i
opplæring. Øvrige
punkter ivaretas i
strategien. Intensjonene
i endringsforslaget kan
også ivaretas i ny
lokallagsstrategi.

medlemmer
* Sparer d, arbeid og penger

Det skal utarbeides lønnet verveordning hos hvert enkelt lokallag.
Det er et frivillig tilbud.

* Når man blir vervet av de faktiske
lokallagslederne/lokalstyre vil det sitte
lengre inne å melde seg ut pga at de
setter pris på lokallagsaktiviteter. Sparer
reise/hotell.
Foreslås ikke vedtatt

Organisasjonskapittelet: Sette av en del penger for at lokallag kan
7-8, 236- Hof/Holmestra Endring/till komme i gang med aktiviteter. Det er ofte økonomi som er
19 258
nd
egg
problemet. Sett av f.eks 15 % av budsjett til dette.

Økonomi bestemmer hvor mye lokallag
kan gjøre, ikke bare antall medlemmer. Foreslås ikke vedtatt

18

Silje Vanessa
Samuelsen,
8 Arendal

Tillegg

Tillegg: FIVH må bruke medlemmene sine kunnskaper som dee har
på de ulike områdene til å styrke lokallagene. Er det en som f.eks
kan mye om et spesielt emne eller område, f.eks fornybar energi,
kan denne personen lære opp andre, i lokallaget om dette. Det bør
lage en frivillig nasjonal database over hvilke personer som har
spesialkunnskap om de ulike emnene.

20

Hof/Holmestra
nd

21 7, 206

FIVH Nord

22

FIVH Nord

23

Anne
Skranefjell
(Styremedlem) Endring

Tillegg

Dette vil styrke både lokallagene
spesielt, og FIVH sentralt generelt, til å
få en enda bedre kunnskapsbase slik at
FIVH bedre kan delta i politiske
diskusjoner på alle områder.
Foreslås ikke vedtatt
Få høyere aktivitet i hele landet og
dermed mer gjennomslag for våre saker
og få flere medlemmer.
Realitetsbehandles ikke

* Det skal gis mer økonomisk støtte enn 2019-budsjettet til
lokallag/regionlag.
Det er ønskelig at hovedstyret varierer hvordan lokallagssatsingen i
2019 skal foregå mht:
* Økt økonomisk stø e
* Flere ansa e ved lokalkontorene
* Arbeidsdeling mellom hovedkontoret, region- og lokallag
* Vurdere flytting av arbeidsoppgaver til region/lokallag
Bedre bruk av FIVHs ressurser.
Teksten endres på punktet om at
økonomisk styrking skal skje for
budsje et i 2019. De e er for kort d.

Hovedstyret skal i landsmøteperioden 2019-2020 finne fram til
løsninger for økte ressurser til lokallagene/regionlagene.

NB: Hadde ikke opprinnelig forslag fra
FIVH Nord foran seg, så
redaksjonskomiteen må tilpasse
formuleringen.

Komiteen ser på dette
som et interessant tiltak,
men mener dette bør
vurderes i utarbeidelsen
av ny lokallagsstrategi.
Komiteen mener dette er
ivaretatt i neste års
budsjett, der det er
prioritert mer penger til
lokallag.
Komiteen vurderer dette
som et tiltak som heller
kan oversendes
lokallagskoordinator og
derfra bli vurdert inn i ny
lokallagsstrategi.
Behandlet av
uttalelseskomiteen

Realitetsbehandles ikke

Behandlet av
uttalelseskomiteen

Ikke realitetsbehandlet

Behandlet av
uttalelseskomiteen

