
 

Bruke regionmøtene som en landsmøteforberedende arena 

Dagens situasjon: 

Regionmøtene arrangeres i februar/ mars. Innholdet på regionmøtene fastsettes av styret, med hjelp 

fra sekretariatet. Innholdet på regionmøtene varierer noe fra år til år, men det er fast at styret holder 

en presentasjon om deres arbeid det siste året. Annet innhold kan være kampanjeoppdateringer, 

aktivisme, workshops og lignende, både nasjonalt og lokalt.  

Utredning 

Oppmøtet på regionmøtene er varierende og det er et mål i strategien å øke antall medlemmer som 

deltar. 

Det er et faktum at mange av Amnestys medlemmer møter dårlig forberedt på landsmøtet, noe som 

igjen begrenser nivået på diskusjonene. Få saker som behandles på landsmøtet er initiert av andre 

enn styret. For medlemmer kan det oppleves som at det er en høy terskel for å nå frem med saker og 

vedtaksforslag, både fordi det krever en del forarbeid for medlemmene og fordi det ofte vises til at 

noe er vedtatt på internasjonalt nivå, og derfor ikke kan endres, eller at saken ikke kan prioriteres 

fordi den ikke er i den internasjonale strategien. Det er et uttrykt mål i handlingsplanen for 2017 – 19 

at det skal komme inn flere saker/landsmøteuttalelser fra grupper/medlemmer til landsmøtet enn 

det har vært tidligere.  

Prosjektet mener at medlemsdemokratiet kan styrkes ved å gjennomføre tiltak for å sette 

medlemmer bedre i stand til å bruke makten de har på landsmøtene, hvis de ønsker det. Derfor 

mener prosjektet at det bør legges til rette for at medlemmer forbereder seg til landsmøtene 

gjennom å bruke deler av regionmøtene som landsmøteforberedende.  

Målet er å engasjere medlemmene i større grad ved å gi dem kunnskap om sakene som skal opp på 

landsmøtet og mulighetene som finnes for å engasjere seg, og samtidig gi dem anledning til å bidra, i 

den hensikt å rette noe av maktbalansen i organisasjonen bort fra en toppstyrt prosess til en større 

grad av reell medlemsstyring. 

Prosjektet mener dette tiltaket også kan ha positiv effekt på medlemsdeltakelse, gjennom bedre 

rutiner og forutsigbarhet for medlemmene.  

Tiltak: 

Prosjektet foreslår at regionmøtene legges opp slik at deler av møtet blir brukt til forberedelse til 

landsmøtet. Det foreslås at regionmøtene gjennomføres minst to måneder før landsmøtet, slik at 

deltakerne har tid og mulighet til å sende inn vedtaksforslag i etterkant av regionmøtet.  

Det foreslås at forberedelsene til landsmøtet erstatter styrets gjennomgang av året som har gått. 

Minimum to timer burde settes av til landsmøteforberedelser. Det er viktig at dette er en interaktiv 

møteplass og at det ikke kun blir enveis informasjon fra styret til medlemmene.  

Forberedelsene bør inneholde: 

• Nybegynnerkurs for nye medlemmer i forkant av gjennomgang av landsmøtet, slik at de 

forstår hva som blir diskutert (på morgenen kan det for eksempel være en del for nye 

medlemmer og en del for erfarne medlemmer med annen tematikk) 

• Gjennomgang av vedtaksforslag fra styret og annet som vil bli diskutert på landsmøtet – 

presentert av representant for styret. Det bør også orienteres om saker som skal behandles 

av General Assembly og som kan være av interesse for medlemmene i Norge å diskutere.  



 

• Gjennomgang av mulighetene til å stille til valg – presentert for eksempel av en representant 

for valgkomiteen 

• Diskusjon om egne vedtaksforslag (om ønskelig) 

Endringer i styringsdokumenter: 

Dette tiltaket krever ingen endringer i styringsdokumenter.  

 


