
 

Syklus for styret 

Dagens situasjon: 

Styret i Amnesty i Norge består av styreleder, nestleder, seks styremedlemmer, 4 varaer og en 

ansattes representant. Hele styret, med unntak av ansattes representant, velges av landsmøtet 

annethvert år. Et styremedlem kan sitte i styret i til sammen 4 perioder som tilsvarer 8 år. 

Utredning:  

Prosjektet mener det er unødvendig, og bidrar til mindre kontinuitet, hvis hele styret fortsatt skal 

velges på hvert landsmøte hvis Amnesty i Norge endrer til årlige landsmøter.  

Amnesty i Sverige og Amnesty i Danmark har årlige landsmøter, men leder, nestleder og 

styremedlemmer velges for en toårsperiode. Halvparten av styremedlemmene velges på like år og 

halvparten på ulike år, slik at det alltid er noen som velges. Varaene velges for en periode på ett år.  

Tiltak: 

Amnesty i Norge endrer syklusen til styret til følgende: 

Styreleder: velges for en periode på to år. 

Nestleder: velges for en periode på to år, samme år som styreleder. 

Styremedlemmer: velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. 

Varamedlemmer: velges årlig. 

For å endre dette fra dagens syklus foreslår prosjektet at ved første landsmøte dette skal 

gjennomføres skal de tre styremedlemmene som har sittet kortest tid ikke settes til valg, og de tre 

lengst-sittende plassene settes ut til valg. Hvis flere styremedlemmer enn dette har sittet sin maks-

periode på åtte år, må organisasjonen velge nye styremedlemmer som da vil velges for kun ett år. 

Styreleder og nestleder skal velges samtidig uansett om det blir første eller andre landsmøte etter 

den nye ordningen.  

Endringer i styringsdokumenter: 

Det anbefales at dette tiltaket fører til endringer i vedtektene og at det derfor vedtas på landsmøte i 

hht. ordinære saksbehandlingsregler, med krav om 2/3 flertall av de avgitte stemmer, jf. § 13 i 

vedtektene. 

Endringer i vedtektene: 

Vedtektene bør endres på følgende punkt: 

§ 5 Organisasjon 

Setningen «Styret velges av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styret er ansvarlig 

overfor landsmøtet» foreslås endret til: 

«Styret velges av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styreleder og nestleder velges 

for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode 

på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Styret er ansvarlig 

overfor landsmøtet.»  

Endringer i Forretningsorden  

Punkt 8 i forretningsorden bør legge til et nytt punkt der står: 



 

«Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende 

styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. 

Varamedlemmer velges årlig». 

Endringer i instruks for valgkomiteen 

Punkt 1.1 i instruks for valgkomiteen:  

«Valgkomiteen skal nominere styreleder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. 

Valgkomiteen skal sikre aktuelle kandidater og at de presenteres på en måte som gir medlemmene et 

godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen»  

bør endres til: 

«Valgkomiteen skal nominere styreleder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer, 

avhengig av hvem som settes til valg det aktuelle året.  Styreleder og nestleder velges for en periode 

på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre 

velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Valgkomiteen skal sikre aktuelle 

kandidater og at de presenteres på en måte som gir medlemmene et godt grunnlag for å vurdere 

deres kvalifikasjoner for rollen» 

 


