
Praktisk informasjon om landsmøtet til Amnesty International i Norge               

9.-11. november 2018 

 

1. Hvordan melder du deg på landsmøtet? 

Som medlem av Amnesty International i Norge (AI Norge) kan du enkelt logge deg inn på 

Min Side. Hvis du har registrert e-post eller mobilnummer i ditt medlemskap fyller du raskt ut 

skjemaet her, og får tilsendt passord på enten mail/mobil. Logg deg så på med valgt 

brukernavn og tilsendt passord. Velg fanen arrangement og fyll ut påmeldingsskjema til 

landsmøtet. www.amnesty.no/minside. Påmeldingsfrist til landsmøtet er 9. oktober.  

 

Har du problemer med innloggingen? Ta kontakt med medlemsservice på 

medlem@amnesty.no eller tlf. 22 40 22 00, tast 2 for medlemsservice. 

 

2. Hvor kan jeg bo? 

AI Norge har sikret en del rom hos Clarion Hotel Energy. Bestilling må skje innen 9. oktober 

for å være garantert avtalt pris, 950 kr for dobbeltrom eller 850 kr for enkeltrom per natt, 

inkludert frokost.* Det er anbefalt å dele rom med gode venner, både for plass, og 

kostnadsbesparing for dere. Kode for bruk til bestilling mottas ved påmelding. 

 

Medlemmer under 25 år har anledning til å overnatte gratis på tre- eller firemannsrom under 

landsmøtehelgen. Marker i påmeldingen hvis du vil benytte deg av dette tilbudet. Hvis du 

ønsker enkelt- eller dobbeltrom må du selv bestille og betale for dette direkte hos Clarion 

Hotel Energy, som beskrevet over. 

 

* Tilbudene gjelder for et begrenset antall rom inntil 9. oktober. Etter denne datoen vil hotellet 

fritt disponere disse rommene, og bestillinger med Amnestys reservasjonskode vil kun 

imøtekommes dersom hotellet har ledig kapasitet.  

 

3. Hva koster det? 

Landsmøtet har en deltakeravgift på 300 kr for ordinære medlemmer og 150 kr for 

medlemmer under 25 år. Dette inkluderer enkel middagsservering fredag kveld, lunsj 

lørdag/søndag og festmiddag lørdag.  

Betalingsgiro vil bli tilsendt via e-post ved påmelding. Du er ikke sikret plass før betaling er 

gjennomført. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at ved betaling av deltakeravgift er 

påmelding bindende.  

I tillegg må du selv betale for eventuell overnatting på hotellet. Ungdom får et eget 

overnattingstilbud, se punktet over. Du kan søke Amnesty om refusjon for eventuelle 

transportutgifter. Ved søknad om reiserefusjon tilfaller en egenandel på 350 kr for ordinære 

medlemmer og 200 kr for medlemmer under 25 år.  

4. Søknad om refusjon av reisekostnader. 

 Søknad om refusjon skal skrives på fastsatt skjema: «Søknad om reiserefusjon» som ligger 

tilgjengelig på www.amnesty.no/landsmote-2018, og må være mottatt av sekretariatet innen 

30. november.  

 

Reisekostnadene i forbindelse med landsmøtet utgjør en betydelig utgiftspost, og vi ber 

derfor alle deltakere om å velge billigste reisemåte. Jo tidligere man bestiller, jo bedre er 

mulighetene for å få tak i rimelige billetter. 

Vi dekker opp til følgende maksgrenser: 

http://www.amnesty.no/minside
https://www.amnesty.no/aktuelt/landsmøte-2018


Svalbard            6 000 kr 

Nord-Norge       4 500 kr 

Midt-Norge        4 500 kr 

Sør-Norge        3 500 kr 

 

Ved søknad om reiserefusjon tilfaller en egenandel på 350 kr for ordinære medlemmer og 

200 kr for medlemmer under 25 år. Billetter og andre bilag skal vedlegges søknaden. 

Søknader med manglende informasjon og/eller dokumentasjon vil bli returnert med 

informasjon om hva som mangler. Kan ikke dokumentasjon fremskaffes, vil ikke søknaden bli 

innvilget. Søknader som mottas etter 30. november vil ikke bli behandlet og dermed 

ikke refundert.  

 

Når det søkes om reiserefusjon må reiseregning være signert før den skannes med gyldig 

bilagsdokumentasjon (bankterminalutgifter er kun gyldig sammen med spesifiserte 

kvitteringer) til regnskap@amnesty.no eller pr post til: 
 

Amnesty International i Norge 

v/Regnskap 

PB 702 Sentrum 

0106 Oslo 

 

5. Hvor finner jeg relevante dokumenter? 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på www.amnesty.no/landsmote-2018 etter hvert som de blir 

klare og i henhold til forretningsorden for landsmøtet.  

 

Amnesty International i Norge er bevisst på unødvendig utskrift av dokumenter og vi kommer 

derfor ikke til å printe alle saksdokumentene for deltakerne. Hvis du ønsker utskrifter ber vi 

deg om å gjøre dette selv i forkant av møtet. Merk at enkelte dokumenter først vil være klare 

for utdeling på landsmøtet. 

 

6. Hvor kan jeg få mer praktisk informasjon dersom jeg trenger det? 

Hvis det er noe du lurer på, kan du henvende deg til sekretariatet i Oslo på tlf 22 40 22 00, 

eventuelt sende en e-post til Maren Grytting på epost mgrytting@amnesty.no eller Anne 

Marie Mollén på epost amollen@amnesty.no.  
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