

Sak 4: Arbeidsplan (vedlegg 4)

Therese Hugstmyr Woie fra landsstyret la fram forslaget til arbeidsplan
Forslag til endringer i arbeidsplanen:
Forslag 1
Forslagsstiller: Senja lokallag
Nytt punkt under “Annen aktivitet”:
Folkeaksjonen vil sette i gang en prosess for å vurdere å ta inn Trænarevet i området til Folkeaksjonen
Landsstyrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 4
Vedtak:

Forslag 2
Forslagsstiller: Tromsø lokallag
Nytt punkt under “Annen aktivitet”:
Sette ned ei gruppe som jobber fram mulige vedtektsendringer og politisk plattform opp mot neste
landsmøte, eventuelt landsmøtet etter der igjen. Gruppa må jobbe bredt ut i organisasjonen og finne ut
hva organisasjonen vil vi skal jobbe med om det nå plutselig blir vedtatt varig vern av LoVeSe. - Mulige
retninger er å enten bli en organisasjon som jobber for LoVeSe sin generelle velferd også utover
oljeleting, den andre retningen er at organisasjonen jobber mot åpning av nye havområder for
letevirksomhet el. lign. (altså ingen nye plattformer)
Landsstyrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 4
Vedtak:

Forslag 3
Forslagsstiller: Sortland lokallag

Nytt punkt under “Annen aktivitet”/endring av punkt:
Alternativ framtid for Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe: Landsmøtet 2021 ber landsstyret forberede ei sak
med innstilling til landsmøtet 2022 som går på framtida til Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe med følgende
alternativ:
1. Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe drives videre etter landsmøtet 2021 med utgangspunkt i tilnærma
samme innretning som tidligere, med en eventuell utvidelse av plattforma.
2. Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe opprettholdes som organisasjon med tilnærma samme grunnlag og
innretning som tidligere, men går inn i en «hvile modus» som betyr lavere ambisjoner om aktivitet og
der landsstyret opprettholdes som en beredskapsledelse.
3. Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe slår fast at organisasjonen sammen med andre krefter har vunnet en
av de største miljø-, natur-, klima- og næringskampene i Norge. Folkeaksjonen LoVeSe legges ned som
organisasjon etter ei kraftig markering av seieren.
4. Eventuelt andre forslag eller kombinasjon av disse.
Landsstyret utreder saka, landsstyrets valg begrunnes og saka sendes ut til høring i lokallagene og tas
opp på neste landsmøte.
Begrunnelse: Alternativ framtid for Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe bør tas opp siden situasjonen har
endra seg entydig til støtte for aksjonens formål. Avgjørende for vurdering av alternativer er hva ei
regjeringserklæring høsten 2021 sier om petroleumsaktivitet i LoVeSe.

Landsstyrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 4

Vedtak:

Forslag 4
Forslagsstiller: Landsstyret
Endring punkt på linje 95:
Forberede en sak om organisasjonsutvikling til Folkeaksjonens landsmøte 2022, med mulige retningsvalg
og alternativer for framtida til Folkeaksjonen etter stortingsvalget 2021. Styret skal sette ned en bredt
sammensatt gruppe som skal jobbe med dette. Det skal samles inn innspill i hele organisasjonen. Styret
tar med innspillene og forslagene fra landsmøtet 2021 inn i arbeidet med dette.
Vedtak:

Forslag 5A
Forslagsstiller: Sortland lokallag
Nytt punkt under “Annen aktivitet”
Forslag til å sette varige spor av Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe:
Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe skal satse på å lage ei oppsummering av kampen og erfaringer som et
bidrag i framtidige kamper for miljø, natur og næringsutøvelse basert på lokale og i stor grad bærekraftige
ressurser og mot klimaendringer. Det kan, i tillegg til egne midler, søkes om midler gjennom «Fritt Ord»
og/eller andre mulige finansieringskilder. Det legges opp til at oppdraget løses av en profesjonell forfatter.
Landsstyret følger dette opp. Status legges fram på neste landsmøte (2022)
Landsstyrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 6
Vedtak:

Forslag 5B
Forslagsstiller: Sortland lokallag
Nytt punkt under “Annen aktivitet”
Forslag til å sette varige spor av Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe:
Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe skal vurdere å få laget en eller flere «installasjoner/skulpturer» av varig og
vedlikeholdsfrie materialer og som symboliserer den vunne kampen for oljefritt LoVeSe. Dette kan
eventuelt utlyses i offentlighet der ett forslag antas for iverksetting. Landsstyret legger fram status i
arbeidet på neste landsmøte (2022)
Landsstyrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 6
Vedtak:

Forslag 6
Forslagsstiller: Landsstyret
Nytt punkt under “Annen aktivitet”
Kartlegge muligheten for å produsere en bok, installasjoner, skulpturer eller andre bidrag for å sette
varige spor av Folkeaksjonen og kampen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og komme med forslag
til landsmøtet 2022.
Vedtak:

Forslag 7
Forslagsstiller: Ingrid Skjoldvær
Nytt punkt under “Annen aktivitet”
Starte prosessen med å få arkivert Folkeaksjonens arkiv hos Arkivverket (Riksarkivet)
Landsstyrets innstilling: Vedtas
Vedtak:

Forslag 8
Forslagsstiller: Gunn-Elin Gauthun
Nytt punkt under “Annen aktivitet”
Arrangere nasjonal vardebrenning i mars 2022
Vedtak:

