
ORG 5/13 – FORSLAG OM LANDSMØTEVEDTAK  

Fremmet av Styret i Amnesty Norge 

 

Mulighet for elektroniske valg 
Forslag om å åpne for elektroniske valg til tillitsverv i Amnesty International i Norge. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet 2013 stiller seg positiv til at Amnesty i Norge på sikt vil kunne benytte 

elektroniske valg, og ber styret utrede muligheten for om dette kan skje på en betryggende 

måte. Landsmøtet 2013 ber styret komme tilbake til neste landsmøte med forslag om 

eventuelle endringer. 

Landsmøtet 2013 gir videre styret myndighet til å gjennomføre et prøveprosjekt med 

elektroniske valg i forbindelse med neste landsmøte, dersom utredningen viser at et slikt valg 

kan skje på en betryggende måte. 

 

Begrunnelse:  
Arbeidsgruppen for organisasjonsgjennomgangen hadde som en del av sitt mandat å vurdere 

hensiktsmessigheten av vår organisering og om Amnesty i Norge tar i bruk verktøy og 

kommunikasjonsmidler som er nødvendig for et fungerende demokrati. Gjennom sitt arbeid 

ble gruppen gjort kjent med til at det er gode erfaringer i enkelte andre Amnesty-seksjoner 

med å velge styrerepresentanter og andre tillitsverv gjennom valg på nett.  

Fordelen ved å benytte valg på nett, er at det gir flere anledning til å stemme. Valg vil da 

kunne fattes av en større del av medlemsmassen enn den som er fysisk tilstede ved landsmøtet 

og valget kan strekke seg over en lenger periode. En annen fordel er at sosiale medier og 

internett i større grad kan tas i bruk i forbindelse med valget.  

Stemmegivning på nett har likevel en rekke utfordringer. Det vil kunne være uoversiktelig for 

medlemmer som ikke deltar på landsmøtet å stemme over kandidater, løsrevet fra de 

pågående diskusjoner om organisasjonens utvikling som foregår der. Det kan være vanskelig 

å finne en teknisk løsning som er god nok, og som sikrer at det ikke forekommer valgfusk. 

Hva som er en betryggende metode vil endre seg med tiden og den tekniske utviklingen.  

 

Eventuelle endringer forutsetter at prosedyren rundt styrevalg legges om, da blant annet 

kandidatene må legges ut tidligere og det må innføres tidsfrister for benkeforslag før selve 

landsmøtet.  

 

For ytterligere begrunnelse for forslaget, se organisasjonsgjennomgangens rapport punkt 5.8 

 


