
 
Landsmøte 
Scandic Hotel Nidelven, Trondheim  
4.-6. November 2016 
(Programmet kan være gjenstand for forandring) 

Menneskerettighetsforkjempere 
 
 

Fredag 4. november  
Tid 
 

Sted Program 

09.30  
 

Registrering for deltagere på ungdomssamlingen og tidlig ankomne landsmøtedeltagere 

10.00-
17.00 
 

 Ungdomssamling 
Lunsj for ungdomssamlingen 13-14, ytterligere program vil bli annonsert 

Fra 15.00 Amnesty-lobby Registrering og innsjekk 
16.45- 
 

Hotelrestauranten 
 

Middag  

17.00-
17.30 

 Landsmøtet på 123 
En innføring til nye og gamle deltagere. Et kort foredrag og spørsmål/svar fra salen. Hvordan stemmer man? Hva bestemmer 
landsmøtet? Hva er styret? Hva gjør styret? Hva er sekretariatet? 

17.30-
19.00 
 

 Arbeidsgruppe økonomi 
Medlemmene behandler de innsendte forslagene i sakene som 
omhandler økonomiske spørsmål og forbereder disse til 
plenumsbehandling lørdag. 

Innsjekk og bagasjetransport til Trondheim 
Vandrerhjem 
De deltagerne på Ungdomssamlingen som ønsker det, kan sjekke 
inn på Trondheim Vandrerhjem. Det vil bli arrangert 
bagasjetransport. 

 
19.00- 

 Innsjekk og bagasjetransport til Trondheim Vandrerhjem 
Ungdomsmedlemmene som deltok i arbeidsgruppe økonomi kan sjekke inn på Trondheim Vandrerhjem 

19.30 Ukjent Sosial samling 

 
 
 
 



Lørdag 5. november 
Tid 
 

Sted Program 

Fra 08.00 Amnesty-lobby Registrering og innsjekk 
 

08.30- 
08.55 

 Landsmøtet på 123 
Arrangeres for de som ikke kunne være med på fredag og de som vil ha ekstra god innsikt i landsmøtets funksjoner. En innføring til 
nye og gamle deltagere. Et kort foredrag og spørsmål/svar fra salen. Hvordan stemmer man? Hva bestemmer landsmøtet? Hva er 
styret? Hva gjør styret? Hva er sekretariatet? 

09.00  Siste frist for nominasjon av kandidater til styreverv og valgkomité 
09.00  Musikalsk innslag – Snaustrinda  
09.10     Åpning og konstituering av landsmøtet 2016 

v/ Styreleder Kjetil Haanes 

09.35  Landsmøtet 2016 – Menneskerettighetsforkjempere 
Generalsekretær John Peder Egenæs ønsker velkommen til Landsmøtet. 

10.05  Behandling av styrets beretning og regnskap 
Spørsmålssesjon med styret og sekretariatet I tilknytning til Amnestys arbeid og spesielt styrets beretning og regnskapet fra forrige 
styreperiode. Styret innvilges ansvarsfrihet ved sesjonens slutt. 

10.45    Pause (med lett servering) 

11.00  Børge Brende – Hva gjør Norge for menneskerettighetsforkjempere? 
Norges utenriksminister kommer for å tale til lansdmøtet om Norges arbeid med menneskerettighetsforkjempere.  

11.40  Plenumsbehandling av innstilling fra arbeidsgruppe økonomi  
Landsmøtet diskuterer og voterer over sakene fra arbeidsgruppe økonomi. Dørene til salen stenges presis når plenumssesjonen 
starter slik det er bestemt i forretningsorden for landsmøtet. Vær på plass i god tid! 

12.05   Presentasjon av kandidater til styret og valgkomitéen 
Kandidatene til styreverv og valgkomité presenterer seg selv og sitt kandidatur fra scenen. 

12:35  Presentasjon av Strategi 2017-2019  
Strategien for 2017-2019 blir definerende for hvordan AIN jobber de kommende årene. Strategiforslaget og prosessen frem mot 
forslaget presenteres grundig, slik at medlemmene er godt kjent med strategidokumentet som skal stemmes over på søndag. 

13.00  Presentasjon av regionene og regionlederne 
Regionlederne presenterer seg for å vise frem arbeidet som gjøres regionalt, og for at alle deltagerne skal ha mulighet til å kontakte 
sin lokale person dersom de har spørsmål eller ønsker å delta i lokal aktivitet. 

13.10 Hotellrestauranten Lunsj 
Lunsjen serveres som buffet. 
Landsmøtet fortsetter klokken 13.55. 

Valgkafé 
Nominerte til styret og valkomitéen er tilgjengelige for spørsmål 
gjennom lunsjen. 



13:30  Siste frist for påmelding til workshops 
Påmelding gjøres i Amnesty-skranken 

 

13.55  Arbeidsgruppe menneskerettigheter 
Behandling av innsendte forslag som omhandler 
menneskerettigheter og AINs strategi 2017-2019  

Arbeidsgruppe organisasjon 
Behandling av innsendte forslag som omhandler AINs 
organisering og AINs strategi 2017-2019 

15.40  Pause (med lett servering) 
15.55  Hilsen til landsmøtet fra Ungdomssamlingen 

Ungdomssamlingen velger en representant til å overlevere en beskjed fra Ungdomssamlingen til Landsmøtet 
 

16.00  Hilsen til landsmøtet fra det internasjonale styret 
v/ Rune Arctander, nestleder i det internasjonale styret 
 

16.05  Min viktige kamp (på engelsk) 
Phyoe Phyoe Aung, Generalsekretær i the All Burma Federation of Student Unions ABFSU forteller om sine erfaringer som 
menneskerettighetsforkjemper. 
 

16.45  Pause 
17.00  Slik jobber en etterforsker for å avdekke menneskerettighetsbrudd 

Anna Neistat, leder for Amnestys etterforskningsavdeling forteller om hvordan det er å jobbe på bakken med å avdekke 
menneskerettighetsbrudd. 
 

17.40 – 
19.10 

Workshops 
Forhåndspåmelding  

Grunnkurs i 
menneskerettigheter 
 
v/ Gerald Folkvord 
(Political Advisor)  

Hvordan lykkes i 
gruppen? 
 
v/ Frank Conde Tangberg 
(Aktivistkoordinator) og 
Camilla Andersson 
(Regionleder Region Sør) 

AINs plass i det 
internasjonale 
medlemsdemokratiet 
Rune Arctander i sofasamtale om 
Norge i det internasjonale styret og 
hvordan medlemmene våre kan 
påvirke organisasjonen 
internasjonalt 

Amnesty internationals sex-
worker policy 
 
Patricia Kaatee (Political Advisor 
AIN) 

20.15 –  
22.00 

 Festmiddag  
Treretters middag – Toastmaster Marianne Danielsen 
Taler og kulturelle innslag, Olwethi Biko, Catching Cooper, Merethe JM 
Utedeling av Amnestyprisen 2016 

 

 
 
 
 



Søndag 6. november 
Tid 
 

Sted Program 

08:55  Musikalsk innslag 
Piano: Anders Williams. Fiolin: Anne Victoria Tønnessen. 

09.00 
 

  

09.40  Valg av styre og valgkomité 
Landsmøtet velger styre og valgkomité for neste valgperiode. Dørene til salen stenges presis når plenumssesjonen starter slik det er 
bestemt i forretningsorden for landsmøtet. Vær på plass i god tid! 

10.40  Teknologi og menneskerettigheter – Hvordan kan vi bruke teknologi for å hjelpe 
menneskerettighetsforkjempere i deres arbeid? (på engelsk) 
Tanya O’Carroll, Rådgiver, menneskerettigheter og teknologi, Amnesty International 
 

11.20  Pause (med lett servering) Action Hour 
 

11.35  Vinneren av Amnesty-prisen holder tale 
Lørdag kveld, under festmiddagen, deles Amnestyprisen ut til noen i Norge som har bidratt til menneskerettighetsarbeid. Vinneren av 
prisen inviteres til å holde en tale om sitt arbeid.  
 

11.50  Hvordan kan vi best støtte menneskerettighetsforkjempere i deres arbeid? (In English) 
Dialog og spørsmål/svar med Anna Neistat og Tanya O´Carroll 
  
 

12.50 Hotellrestauranten Lunsj Action Hour 
 

13.35  Plenumsbehandling og votering  
Landsmøtet diskuterer og stemmer over instillingene fra arbeidsgruppene menneskerettigheter og organisasjon. Dørene til salen 
stenges presis når plenumssesjonen starter slik det er bestemt i forretningsorden for landsmøtet. Vær på plass i god tid! 
 

14.45  Pause (med lett servering) 
 

15.00  Resultatene av valg av styre og valgkomité annonseres 
 

15.15  Tale fra den nye styrelederen 
 

15.30  Avslutning  

 


