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ORG 1/16 Strategisk mål 4 
Fremmes av: Styret 

 

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 2017-
19". De strategiske mål 1-3 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter, 4-6 i arbeidsgruppe organisasjon 
og 7 i arbeidsgruppe økonomi.   

 

Strategisk mål 4 omhandler i all hovedsak medlemsengasjement og aktivisme gjennom utadrettet arbeid. 
Amnesty i Norge er, og skal være, en organisasjon for alle og vi skal alltid søke en tettere tilknytning til alle vi 
møter. Allikevel har styret identifisert tre hovedmålgrupper som Amnesty skal fokusere på i de kommende 
årene: Amnesty-grupper, ungdom og nettaktivister. De prioriterte målgruppene fikk full oppslutning i de 
regionale møtene avholdt våren 2016. Arbeidet for og med grupper omhandles spesielt i ORG 2/16 
Strategisk mål 5.  

Mål 4 vektlegger at vi innretter vårt arbeid for og med aktivister så effektivt og resultatorientert som mulig. 
Fordi verden krymper, alt går fortere og det er mer effektiv spredningseffekt på nett er det et spesielt 
potensiale i nettaktivisme, og vi skal legge til rette for at norske aktivister får en stemme inn i både nasjonale 
og globale menneskerettighetsspørsmål.  

Rettferdighetssansen er sterk blant ungdom, og vi ønsker at denne drivkraften skal brukes inn i 
organisasjonens arbeid. Det er viktig at et engasjement vekkes i starten av voksenlivet, da kan det vare og 
prege holdninger livet ut. En nysatsning er begrepet "Amnesty-skoler". Dette innebærer at Amnesty skal 
arbeide spesielt med utvalgte skoler i hver region som ønsker et tett samarbeid om organisasjonens prioriterte 
temaer på tvers av fag og trinn, og over tid. 

 

 Forslag til vedtak 

4. Amnesty i Norge er en bevegelse av engasjerte enkeltmennesker som sammen oppnår resultater 

 Amnesty er en organisasjon for alle, og samtlige som møter Amnesty lokalt får tilbud om en tettere 
tilknytning til organisasjonen.  

 Amnesty søker alltid de mest effektive aktivisme-metodene for å oppnå resultater, og sammen med 
resten av Amnesty-bevegelsen løfter vi fram utvalgte kampsaker gjennom målrettede og effektive 
kampanjer. 

 Nettaktivistene i Amnesty blir stadig flere og får økende gjennomslag gjennom innovative digitale 
aktivismetilbud. 

 Ungdom er en spesiell drivkraft i Amnesty, og vi legger til rette for at de kan engasjere seg i grupper 
på videregående skoler og ved alle landets studentmiljøer.  

 Vi har Amnesty-skoler i alle regioner, og de er en viktig arena for aktivisme og kunnskapsspredning.   
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ORG 2/16 Strategisk mål 5 
Fremmes av: styret  
 

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 2017-
19". De strategiske mål 1-3 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter, 4-6 i arbeidsgruppe organisasjon 
og 7 i arbeidsgruppe økonomi.   

 

Strategisk mål 5 handler om medlemmenes engasjement. Medlemmene er kraften i Amnesty og det skal i 
årene framover legges like stor vekt på å holde medlemmene "varme" og opprettholde deres engasjement 
over tid, som å skaffe nye medlemmer.  

Pendelen har svingt noen ganger i løpet av årenes løp i forhold til hvordan medlemmene organiserer seg hvis 
de ønsker å engasjere seg ekstra og sammen med andre. Styret oppfatter nå en ny giv rundt Amnesty-
gruppene, noe som er svært gledelig og ønskelig, og ønsker å bekrefte en satsning på denne strukturen i 
strategien. Samtidig fordrer dette en tydeliggjøring av gruppenes rolle. I dette ligger en tydeligere 
kommunikasjon om hva som forventes av alle grupper, samt på hvilke områder hver enkelt gruppe kan velge 

å engasjere seg mer - etter eget ønske, kompetanse og talent.  

Det siste punktet i mål 5 handler om medlemsdemokratiet. Amnesty har enormt uutnyttet potensiale når det 
kommer til å engasjere flere medlemmer i organisasjonens demokratiske prosesser. I årene framover skal det 
være opp til hvert enkelt medlem å ta et informert valg om de ønsker å engasjere seg i denne type 
organisasjonsarbeid. Det skal ikke lenger stå på mangel på tilgjengelig informasjon og kompetansebygging på 
dette området.  
 

Forslag til vedtak 
 
5. Amnesty i Norge har medlemmene i fokus og driver organisasjonen fremover 
 
  

 Å være Amnesty-medlem gir en sterk identitetsfølelse.  

 Amnesty opprettholder medlemmenes engasjement over tid og gir alle mulighet til å gjøre mer.  

 Amnesty har aktive medlemmer organisert i grupper over hele landet, og gruppene har en tydelig rolle 
i menneskerettighetsarbeidet. 

 Amnesty drar nytte av og investerer i talentene og ressursene som er i organisasjonen, og enkelte 
Amnesty-grupper driver utvidet nettverksbygging, lobbyaktivisme og kunnskapsspredning.  

 Alle medlemmer har innsikt i og mulighet til å delta i demokratiske beslutninger slik at de kan 
involvere seg på ønsket nivå i organisasjonen.   
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ORG 3/16 Strategisk mål 6 
Fremmes av: styret 
 

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 2017-
19". De strategiske mål 1-3 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter, 4-6 i arbeidsgruppe organisasjon 
og 7 i arbeidsgruppe økonomi.   

 

Amnesty i Norge har en lang og god tradisjon for menneskerettighetsundervisning, opplæring og 
kunnskapsspredning. Til tross for dette har det ikke før vært en prominent del av en nasjonal strategi. Med 
mål 6 befestes organisasjonens forpliktelse om og satsning på gode og grundige opplæringstilbud til 
medlemmer og støttespillere, både når det gjelder hvordan man kan engasjere seg og hva man kan engasjere 

seg for. Arbeid overfor skoleverket vil i stor grad begrense seg til utvalgte Amnesty-skoler. 

I tillegg sier målet noe om hvordan vi skal bruke pedagogisk materiell og metodikk i vårt innhold på nett og i 
sosiale medier.  

Amnesty i Norge har siden 2012 bidratt økonomisk til det internasjonale programmet for 
menneskerettighetsundervisning, som holder hus i Amnesty i Norge. Styret ønsker å fortsette både med 
økonomisk og faglig støtte og samarbeid i den kommende strategiske perioden.  

 

Forslag til vedtak 
 
6. Amnesty i Norge legger til rette for at de som engasjerer seg har den kompetansen de trenger for å 
forsvare sine og andres rettigheter 

  

 Amnesty tilbyr regelmessig grunnleggende opplæring i menneskerettigheter og Amnestys arbeid og 
organisasjon til våre medlemmer og støttespillere. 

 Våre medlemmer og støttespillere får systematisk og jevnlig tilbud om kurs i aktivisme for 
menneskerettighetene, både generelt og knyttet til konkrete kampanjer. 

 Kompetansebygging er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet vårt, og vi sprer pedagogisk 
multimedialt undervisningsmateriell og innhold som er enkelt å forstå, bruke og dele. 

 Amnesty driver menneskerettighetsundervisning i Amnesty-skoler i alle regioner, som del av et 
langsiktig samarbeid. 

 Amnesty i Norge støtter og delfinansierer den globale Amnesty-bevegelsens internasjonale program 
for menneskerettighetsundervisning. 
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ORG 4/16 Forslag til vedtektsendring vedrørende stemmerett og 
valgordning til i AINs landsmøte  
 Fremmes av: Trygve G. Nordby 
 
 
Svært mye går bra for AIN, men organisasjonen har fortsatt en utfordring når det gjelder organisatorisk 
bærekraft. En av årsakene til dette er mangelen på forpliktende kontakt mellom den bredere organisasjonen 
(regionene og gruppene) og landsmøtet, som organisasjonens øverste demokratiske organ. 

 
Dagens paragraf «6 Landsmøtet», andre avsnitt, lyder slik: 
Alle medlemmer i AI Norge har adgang til å møte til landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksført med det antall 
medlemmer som møter. AI Norges medlemmer som har vært medlem i minst 6 måneder har stemmerett. 
Medlemmer som innehar lønnet arbeid i AI Norges har ikke stemmerett på landsmøtet. Stemmegivning kan 
ikke skje med fullmakt. 

 

Dette innebærer blant annet at: 
•    Landsmøtet ikke reflekterer organisasjonen på region eller gruppe-nivå. 
•    Det er temmelig tilfeldig hvem som møter på landsmøtet. 
•    Landsmøtet alltid får en skjev geografisk representasjon. 
•    Det ikke er noen mekanisme som sikrer at delegatene møter forberedt. 
•    Det er svært enkelt å «kuppe» et Amnesty landsmøte om en liten gruppering skulle ønske å gjøre det. 
•    Ingen deltakere i landsmøtet har ansvar for å bringe landsmøtets diskusjoner og vedtak tilbake til 
organisasjonen 
 

En viss representativitet i utvelgelse av de som kan møte med stemmerett ville kunne bedre på det meste av 
dette. Jeg foreslår derfor at paragrafen endres til følgende ordlyd: 
 

Delegater med stemmerett i landsmøtet velges slik: Inntil to delegater fra hver registrerte gruppe og inntil ti 
delegater fra hvert regionmøte. 
Styrets og valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer har stemmerett i landsmøtet.  
Alle øvrige medlemmer i AI Norge har adgang til å møte på landsmøtet som observatører.  
For å kunne velges fra et regionmøte eller fra en gruppe må man ha vært medlem i AI Norge i minst 6 
måneder forut for landsmøtet.  
Medlemmer som innehar lønnet arbeid i AI Norges kan ikke velges som delegat med stemmerett til 
landsmøtet.  
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

 

Kommentar fra styret 
 

Styret støtter intensjonen i dette forslaget, men mener det er for tidlig å relatietsbehande. Se ORG 5/16 for 

alternativt forslag.  
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ORG 5/16 Forslag om utredning av AINs medlemsdemokrati og 
representasjonsordning 
Fremmes av: styret  
 
Styret fremmer dette forslaget som alternativ til  ORG 4/16 fremmet av Trygve G. Nordby.  
 
Styret støtter intensjonen i forslag 4/16. Amnesty i Norge har opplevd en medlemsvekst de siste årene. 
Organisasjonen opplever i tillegg et økende engasjement i form av nye grupper, et aktivt studentnettverk og 
flere møteplasser for medlemmer i regionene. Samtidig holder antall stemmeberettigede som deltar på 
landsmøtet seg relativt stabilt. Styret ønsker dermed å bygge videre på dette engasjementet og ønsker 
samtidig å fokusere på medlemmenes rolle i den demokratiske prosessen.  
 
Flere grep i tråd med dette er allerede foreslått i de nye nasjonale strategiske målene for 2017-19. Se spesielt 
ORG 2/16 Strategisk mål 5. Dette målet sier bl.a. at alle medlemmer skal ha innsikt i og mulighet til å delta i 
demokratiske beslutninger slik at de kan involvere seg på ønsket nivå i organisasjonen. I skrivende stund 
mangler organisasjonen et godt opplæringsløp for medlemmer, samt tydelige milepæler for medlemmers 
involvering i både nasjonale og internasjonale strategiske spørsmål.  
 
I tråd med de foreslåtte strategiske målene er det også naturlig å se på organisasjonens medlemsdemokrati i 
et større perspektiv, slik som det også er foreslått i ORG 4/16. Styret mener allikevel at det er for tidlig  å be 
landsmøtet realitetsbehandle en så stor omlegging av medlemsdemokratiet uten en større utredning av 
forslagets konsekvenser for hele organisasjonen. En mulig endring av organisasjonens 
representasjonsordninger får potensielt store konsekvenser for det enkelte medlem og innebærer bl.a. flere 
vedtektsendringer. Styret ønsker derfor å høre medlemmene før et forslag fremmes for landsmøtet.   
 
Styret foreslår derfor, med bakgrunn i forslaget ORG 4/16, å nedsette et utvalg som skal utrede Amnesty i 
Norges medlemsdemokrati og mulighet for en representasjonsordning med sikte på realitetsbehandling under 
landsmøtet 2018. Utvalget skal utrede ulike modeller for representasjon, inkludert det nåværende systemet, 
med tydelig konsekvensanalyse for mulige vedtektsendringer o.l. Styret skal sørge for at medlemmene blir 
hørt i prosessen, blant annet gjennom regionale medlemsmøter.  
 
Utvalget skal presentere sin innstilling til styret innen utgangen av 2017 før styrets forslag til mulig endring 
presenteres for landsmøtet 2018.  
 
 
Forslag til vedtak 
Landsmøtet ber styret nedsette et utvalg som skal utrede Amnesty i Norges medlemsdemokrati og 
mulighet for en representasjonsordning til landsmøtet. Utvalget skal presentere sine funn til styret 
innen utgangen av 2017. Styret presenterer sitt forslag for landsmøtet 2018. 
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ORG 6/16 Forslag til endringer i Amnesty International i Norge sine 
vedtekter 
Fremmes av: styret  
 
Se vedlegg:  

- Vedtekter med endringsforslag  
 
 
Amnesty i Norges vedtekter er ikke oppdatert i tråd med endringer gjennomført i internasjonale vedtekter. Det 
internasjonale styret, tidligere International Executive Commitee (IEC), har skiftet navn til International Board 
(IB). Dette må også reflekteteres i Amnesty International i Norges vedtekter. Alle vedtektsendringer krever 2/3 
flertall.  
 
Oppdaterte paragrafer blir da:  
 
§ 10 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret, 10 % av stemmeberettigede medlemmer eller International Board 
(IB - det internasjonale styret) krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles og arrangeres av styret. 
 
§ 14 Oppløsning 
Oppløsning av AI Norge kan kun foretas på landsmøte og må ha 4/5 flertall. I tillegg kan AI Norge besluttes 
oppløst av International Board (IB - det internasjonale styret). 
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle AI ved det internasjonale sekretariat. 
 
 
Forslag til vedtak 1 
International Executive Committee (IEC – det internasjonale styret) i § 10 Ekstraordinært landsmøte 
Erstattes av International Board (IB – det internasjonale styret).  
 
 
Forsalg til vedtak 2 
International Executive Committee (IEC – det internasjonale styret) i § 14 Oppløsning av AI Norge 
Erstattes av International Board (IB – det internasjonale styret).  

 
 
Styret foreslår å endre vedtektene § 5 Organisasjon, femte ledd.  
 
Avsnittet leser i dag: 
§ 5 Organisasjon, femte ledd 
Sekretariatet er underlagt styret og har ansvaret for den daglige driften av AI Norge. Styret skal ansette en 
generalsekretær. Sekretariatet ledes av en generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig overfor styret. 
 
Det styringsmessig korrekte er at landsmøtet velger et styret, styret ansatter en generalsekretær, og 
sekretariatet er underlagt generalsekretæren, ikke styret slik det står i dagens vedtekter. Styret foreslår derfor 
å rydde opp i dette som kan by på styringsmessige misforståelser.  
 
 
Oppdatert § 5 Organisasjon, femte ledd blir da som følger:  
 
Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av Amnesty 
International i Norge. Generalsekretæren er ansvarlig overfor styret. 
 
 
Forslag til vedtak 3 
 
Første og andre setning i § 5 Organisasjon, femte ledd strykes og erstattes med følgende:  
Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av 
Amnesty International i Norge.  
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Vedlegg – oppdaterte vedtekter med foreslåtte endringer i ORG 6/16 
Vedtekter for Amnesty International i Norge 
sist endret under landsmøtet 26. oktober 2014 
  
§ 1 Navn 
Foreningens navn er Amnesty International Norge, heretter kalt AI Norge. 
  
§ 2 Formål 
AI Norge er den norske seksjonen av Amnesty International, heretter kalt AI. AI Norge arbeider for de formål 
og etter de prinsipper som følger av AIs internasjonale statutter, Statute of Amnesty International. 
  
§ 3 Juridisk person  
AI Norge er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 
  
§ 4 Medlemmer 
Enhver som slutter seg til Amnesty Internationals formål kan bli medlem. Medlemskap i AI Norge er først 
gyldig og skal regnes fra den dag kontingenten er betalt. 
  
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 måneder kan strykes som medlem i AI Norge. 
  
Medlemmer må følge de nasjonale og internasjonale vedtekter, retningslinjer og strategier som til enhver tid 
gjelder for AI. 
 
Medlemmer kan organisere seg i grupper. Nærmere bestemmelser om grupper framgår av egne 
retningslinjer. 
Medlemmer kan velge ulike former for aktiviteter for å fremme Amnestys arbeid. 
  
§ 5 Organisasjon 
AI Norge skal organiseres og drives etter demokratiske prinsipper. 
  
Landsmøtet er AI Norges høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Hvis det foreligger ekstraordinære 
omstendigheter som gjør det strengt nødvendig å flytte det ordinære landsmøtet, kan styret gjøre dette etter å 
ha gjennomført en rådgivende konsultasjon med medlemmene. 
  
Styret velges av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styret er ansvarlig overfor landsmøtet. 
  
Et tidligere medlem av styret kan ikke ansettes i ledende stilling i AI Norge i en periode på to år regnet fra 
slutten av dennes styreverv. Tidligere ansatt i ledende stilling i AI Norge kan ikke velges inn i styret i en 
periode på to år regnet fra denne sluttet i stillingen. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra disse 
bestemmelsene. 
  
Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av Amnesty 
International i Norge. Generalsekretæren er ansvarlig overfor styret. 
  
Styret vedtar etablering av regionale strukturer. Styret godkjenner organisering og retningslinjer. 
Medlemmer kan utnevnes til å inneha verv i AI Norge som er knyttet til ulike spesialområder. 
Nærmere bestemmelser om roller og ansvarsforhold framgår av AI Norges retningslinjer. 
  
§ 6 Landsmøtet 
Landsmøtet innkalles av styret med minst 4 måneders varsel til medlemmene. Forslag som skal behandles på 
landsmøtet må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste må være sendt 
deltakerne 1 måned før landsmøtet. 
  
Alle medlemmer i AI Norge har adgang til å møte til landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksført med det antall 
medlemmer som møter. AI Norges medlemmer som har vært medlem i minst 6 måneder har stemmerett. 
Medlemmer som innehar lønnet arbeid i AI Norges har ikke stemmerett på landsmøtet. Stemmegivning kan 
ikke skje med fullmakt. 
  
Styret skal invitere relevante og berørte interessenter til landsmøtet. 
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Landsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Landsmøtet kan kun behandle forslag som er oppført på sakslisten eller 
som følger av forretningsorden for landsmøtet. 
  
§ 7 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal: 
1. Behandle styrets beretning til landsmøtet og regnskap i revidert stand 
2. Vedta budsjettrammer på grunnlag av forslag fra styret, og kan gi styret fullmakt til å fravike 
budsjettrammen for påfølgende budsjettperiode(r) innenfor rammer fastsatt av landsmøtet 
3. Fastsette medlemskontingent 
4. Vedta vedtekter for AI Norge, styreinstruks og forretningsorden for landsmøtet og instruks for valgkomiteen 
5. Behandle innkomne forslag 
6. Vedta strategisk plan for AI Norges arbeid 
7. Velge: 
a) Leder og nesteleder 
b) Styremedlemmer 
c) Varamedlemmer 
d) Valgkomité med 3 medlemmer og ett varamedlem 
e) Revisor 
  
§ 8 Stemmegiving på landsmøte 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å 
være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Står stemmetallet likt, gjelder det som styrets leder 
for siste periode slutter seg til. 
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Landsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal 
holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes 
avgjørelsen ved loddtrekning. 
  
§ 9 Uravstemning 
Dersom minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene på landsmøtet forlanger det, skal styret 
gjennomføre uravstemning blant samtlige stemmeberettigede medlemmer. Innen 14 dager etter landsmøtet 
sendes uravstemningstekst og nødvendige opplysninger til alle stemmeberettigede medlemmer. Avstemning 
skal skje skriftlig innen 6 uker. Uravstemning avgjøres med alminnelig flertall. Styret meddeler resultatet til 
medlemmene. 
  
§ 10 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret, 10 % av stemmeberettigede medlemmer eller International Board 
(IB - det internasjonale styret) krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles og arrangeres av styret. 
Ekstraordinært landsmøte innkalles og arrangeres av styret. 
  
§ 11 Styret 
AI Norge ledes av et styre, som er AI Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene. 
Styret skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av landsmøtet. Styremedlemmer må 
være medlem i AI Norge og ikke inneha lønnet arbeid i AI Norge. 
I tillegg skal et medlem, med varamedlem, velges av og blant de ansatte ved sekretariatet i AI Norge. 
En person kan ikke være medlem eller varamedlem i styret i Amnesty International Norge sammenhengende i 
mer enn 4 perioder. 
  
§ 12 Retningslinjer for AI Norges virksomhet 
Styret kan vedta retningslinjer for AI Norges virksomhet. 
  
§ 13 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på landsmøte i hht ordinære saksbehandlingsregler, og det 
kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring trer i kraft umiddelbart. 
  
§ 14 Oppløsning 
Oppløsning av AI Norge kan kun foretas på landsmøte og må ha 4/5 flertall. I tillegg kan AI Norge besluttes 
oppløst av International Board (IB - det internasjonale styret). 
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle AI ved det internasjonale sekretariat. 


