
 

Tidspunkt for landsmøtet 

Dagens situasjon:  

Amnesty i Norges landsmøter arrangeres på høsten annethvert år. Dette er fordi det har passet best i 

forhold til tidsskjemaet for Amnesty i Norges plan- og budsjettprosesser.  

Utredning: 

Prosjektet mener at Amnesty i Norge bør komme i bedre takt med internasjonale sykluser. I dagens 

situasjon avholdes landsmøtet før vedtaksforslagene til det internasjonale møtet (tidligere 

internasjonale rådsmøte, fremtidige globale forsamling) er kjentgjort. Det gjør at sakene som skal 

fremmes i Amnesty Internationals høyeste globale organ ikke blir diskutert blant medlemmene til 

Amnesty i Norge i vårt høyeste organ, nemlig landsmøtet.  

Hvis Amnesty i Norge har landsmøter på våren i stedet for høsten vil det passe bedre inn i den 

internasjonale syklusen og medlemmene vil ha en reell mulighet til å påvirke organisasjonen 

gjennom å påvirke standpunktene Amnesty Norge fremmer i debatten internasjonalt.  

April er en god måned for landsmøte da det er før ungdommene og studentene har eksamen. 

Amnesty Danmark og Amnesty Sverige har landsmøter i slutten av april/ begynnelsen av mai hvert år. 

Ved å legge møtene tett opp til Sverige og Danmarks landsmøter kan Amnesty i Norge invitere 

samme internasjonale gjester som nabolandene og dermed dele på kostnadene. Det er også praktisk 

i forhold til regionmøtene som arrangeres i februar/ mars med akkurat nok tid for vedtaksforslag som 

kommer fra regionmøtene til å bli vurdert innen fristen for landsmøtet.  

Hotellkjedene har informert om at det generelt er lavere kostnader knyttet til å arrangere 

landsmøter på våren enn det er på høsten.  

En konsekvens av å flytte landsmøtet til våren er at det vil kunne påvirke hvordan organisasjonen 

jobber med, og legger frem, planer og budsjetter i forbindelse med landsmøter. Slik landsmøtene nå 

er organisert, vedtas budsjettrammen for de to påfølgende årene av landsmøtet – landsmøtet i 2016 

godkjente budsjettrammene for 2017 og 2018. Med landsmøte i april vil påfølgende budsjettår være 

lenger frem i tid, og organisasjonen vil være kommet kortere i utformingen av budsjettet enn i 

november.   

Det er imidlertid rammene og ikke detaljene i budsjettet landsmøtet tar stilling til. Landsmøtet 

vedtok jo også budsjettrammer for 2018 i 2016. I praksis mener derfor prosjektet at landsmøtet 

fremdeles kan godkjenne budsjettrammene selv om tidspunktet for landsmøtene endres. April er 

også et bedre tidspunkt enn november med tanke på å få fremlagt regnskap for foregående år.   

Tiltaksforslag: 

Amnesty i Norges landsmøte flyttes til våren.  

Endringer i styringsdokumenter: 

Dette tiltaket krever ingen endringer i styringsdokumentene.  

 


