
 

 Årlige landsmøter 

Dagens situasjon 

Amnesty i Norge arrangerer landsmøter annethvert år. Hovedgrunnen til dette er at det er 

ressurssparende med tanke på økonomi, arbeidsmengde og tid sammenliknet med å avholde 

landsmøte hvert år. 

Utredning 

Det internasjonale rådsmøtet 2017 vedtok at det fra 2018 vil bli arrangert et årlig Global Assembly 

(global forsamling) som vil erstatte det internasjonale rådsmøtet som har vært arrangert annethvert 

år.   

Det er rom for større åpenhet i Amnesty i Norge rundt det som skjer i den internasjonale bevegelsen, 

fordi mange viktige beslutninger som påvirker aktivister i Norge fattes internasjonalt. Det er også 

Amnesty i Norges strategi at medlemmene skal ha mulighet til å engasjere seg på ønsket nivå, og det 

bør også inkludere det internasjonale nivået. En måte å skape større åpenhet på er å diskutere 

sakene som skal opp på de internasjonale møtene på norske landsmøter. Når det nå blir årlige 

globale forsamlinger mener prosjektet at det følger at Amnesty i Norge også bør ha årlige 

landsmøter.  

Deltakelse 

Det er en mulig konsekvens av hyppigere landsmøter at færre vil delta fordi de synes det blir for 

mange møter. Prosjektet mener det bør være et mål at minst like mange deltar på årlige landsmøter 

som når de arrangeres annethvert år. Helst bør det også være et økende antall påmeldinger fordi 

landsmøtene oppleves som mer interessante. Prosjektet har innhentet informasjon for å forsøke å gi 

et svar på om hyppigere landsmøter vil gi færre deltakere på møtene.   

Amnesty i Danmark og Amnesty i Sverige har begge årlige landsmøter. På Amnesty i Danmarks 

landsmøter deltar ca. 400 medlemmer, av en medlemsmasse på ca. 83 000, som er litt større enn 

Amnesty i Norges. På Amnesty i Sveriges landsmøter deltar ca. 170 medlemmer, og Amnesty i 

Sverige har omtrent 100 000 medlemmer, nesten dobbelt så mange medlemmer som Amnesty i 

Norge. Innholdet på disse to landsmøtene er veldig forskjellig med henholdsvis mye fokus på 

kampanje og aktivisme i Danmark, og mye fokus på organisasjon i Sverige. Dette kan gi en indikasjon 

på at det ikke nødvendigvis er hvor ofte landsmøtene arrangeres som påvirker antall deltakere, men 

andre faktorer knyttet til landsmøtet. 



 

I medlemsundersøkelsen som ble sendt ut svarer 43 % av medlemmene som har deltatt eller ønsker 

å delta på Amnestys landsmøte at de vil delta i like store grad om landsmøtene arrangeres årlig. Det 

tilsvarer 218 personer og er et litt lavere tall enn antall deltagere på Amnestys siste landsmøter. Kun 

14 %, eller 71 personer, svarer at de vil delta på færre landsmøter og 44 % er usikre.  

Prosjektet konkluderer derfor med at det er sannsynlig at årlige landsmøter i seg selv ikke vil 

redusere medlemsdeltakelsen. Andre tiltak, som å bruke deler av regionmøtene som 

landsmøteforberedende møteplasser1 og generelt bedre rutiner og forankring rundt landsmøtene, 

kan bidra til å holde deltakelsen oppe og aller helst øke den. 

Ressurser versus kvalitet 

Prosjektet legger til grunn at årlige landsmøter vil kreve flere ressurser fra organisasjonen enn 

landsmøter annethvert år. Kostnadene vil stige, men det bør være en forutsetning at årlige 

landsmøter ikke dobler utgiftene, så langt kostnadsøkningen ikke skyldes mange flere deltakere. 

Prosjektet har forutsatt at det å arrangere årlige landsmøter vil måtte innebære at en ansatt jobber 

fast med organisering av landsmøtene som en del av sin stilling. Lønnskostnader for denne personen 

må derfor inkluderes i vurderingen av ressursbruk for årlige landsmøter. Samtidig kan fastere rutiner 

ved årlige landsmøter redusere arbeidsmengde og tid brukt i organiseringen av hvert landsmøte, 

både for landsmøteansvarlig og andre ansatte.  

Prosjektet mener det er viktig at kvaliteten på landsmøtene opprettholdes selv om de arrangeres 

årlig. Dette er viktig for at landsmøtet fortsatt skal oppfattes som en engasjerende og viktig arena for 

Amnesty i Norges medlemmer, og for at medlemsdeltakelsen på landsmøtet ikke skal synke.  

Prosjektet har jobbet for å finne løsninger som vil kunne redusere kostandene for landsmøtet 

samtidig som kvaliteten opprettholdes. Gjennom undersøkelsene har styringsgruppa funnet ut at det 

vil spare kostander, tid og ressurser om landsmøtet legges til samme sted hvert år.2 

                                                           
1 Se punkt 6. bruke landsmøtene som landsmøteforberedende arena, s. 24 
2 Se punkt 3: plassering av landsmøtet, s. 12 



 

Styrets syklus 

Per dags dato velges styreleder, nestleder, seks styremedlemmer og fire varamedlemmer på 

landsmøtet. En person kan ikke være medlem eller varamedlem i styret i Amnesty International i 

Norge sammenhengende i mer enn fire perioder, som tilsvarer åtte år.  

Prosjektet mener at det vil kunne gi dårligere forutsetninger for kontinuitet i styret dersom hele 

styret skal stå på valg hvert år når det er årlige landsmøter. Derfor foreslår prosjektet å innføre en ny 

syklus for styret.3 

Tiltak  

Amnesty i Norge arrangerer årlige landsmøter. Som en overgangsløsning, fordi det kun blir ca. 6 mnd. 

mellom landsmøtet på høsten 2018 og et ev. landsmøte etter ny ordning våren 2019, foreslår 

prosjektet at det våren 2019 ikke avholdes landsmøte, men i stedet et heldagsmøte på 

hovedkontoret i Oslo. Det er viktig at det tilrettelegges godt for deltakelse fra hele landet. På dette 

møtet kan det være aktuelt å diskutere saker som skal opp på Global Assembly, strategien og 

eventuelle andre aktuelle tema.  

Endringer i styringsdokumenter: 

Dette tiltaket vil kreve endringer i vedtektene og må derfor vedtas på landsmøte i hht. ordinære 

saksbehandlingsregler, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer, jf. § 13 i vedtektene. 

Endringer i vedtektene: 

• § 5 Organisasjon: andre setning må endres fra «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste 

organ, og avholdes hvert annet år» til «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og 

avholdes hvert år» 

Endringer i instruks for valgkomiteen: 

• Innledning:  

o andre setning må endres fra «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og 

avholdes hvert annet år» til «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og 

avholdes hvert år» 

 

                                                           
3 Se punkt 4: syklus for styret, s. 17 


