
Sist oppdatert 09.10.2020 

Amnesty i Norges landsmøte   
Sted: digitalt på møteplattformen Teams 
Tid: Lørdag 17. oktober kl. 10.00 til 15.30 
 

 
 
 
Program for landsmøtet (kan være gjenstand for forandring) 
 

TID Hva 

09.30 – 
10.00  

Pålogging  
Vi ber alle deltakerne om å logge seg på i god tid til programstart kl. 10.00 

10.00 – 
10.10  

Kulturelt innslag  
Kajsa Balto er en samisk artist oppvokst i Oslo, en bakgrunn som har preget henne også musikalsk. Med røtter i 
tradisjonell joik blander hun stiler og elementer, og sammen med bandet sitt har hun skapt en plattform hvor urkraft 
og modernitet forenes. Kajsas hjertenære budskap og sterke vokalprestasjoner berører et bredt publikum - også 
lyttere som ikke forstår det samiske språket dras inn i dette kraftfulle musikalske universet. 

10.10 – 
10.25  

Åpning og konstituering av landsmøtet 2020 v/ styreleder 
Inkludert velkomsttale ved generalsekretær John Peder Egenæs 

10.25 – 
10.40  

Praktisk informasjon  
Ordstyrerne tar oss gjennom programmet og gir oss tips og råd om hvordan ta ordet, hvordan delta i 
arbeidsgruppene og annet nyttig for dagen. 

10.40 - 
11.00  

Styrets beretning  
Styret forteller om hva som har skjedd i organisasjonen siden forrige landsmøte. 

11.00 – 
11.10 

Pause 
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11.10 – 
11.35  

Behandling økonomi 
Plenumsbehandling av sakspapirene økonomi. 

11.35 – 
12.05  

Valg av styret  
Vi velger styreleder, nestleder, tre styrekandidater og fire varakandidater. Se egen presentasjon av kandidatene på 
nettsidene. 
 

12.05 – 
12.50  

Lunsj med faglig påfyll fra Kristina Roth, Senior Program Officer for Criminal Justice Programs, Amnesty 
International USA 
Først 10 minutters pause etterfulgt av innledning fra Kristina Roth som forteller oss om Black Lives Matter, politivold 
og valget i USA. Det blir mulighet for å stille spørsmål på slutten. Vi setter også av tid til pause før arbeidsgruppene 
starter.  

12.50 – 
13.50  

Arbeidsgrupper  
Vi deler inn i to arbeidsgrupper som tar for seg ulike vedtaksforslag. Krever innlogging i nytt Teams-møte og ny 
Voter-innlogging. Detaljene har du mottatt på epost.  

 Arbeidsgruppe om ureturnerbare flyktninger 
og interimstrategi 
Denne arbeidsgruppa skal diskutere to 
vedtaksforslag: 

1. Ureturnerbare flyktninger 
2. Interimstrategi 

Arbeidsgruppe om ungdomsrepresentant i styret og 
vedtektsendring 
Denne arbeidsgruppa skal diskutere to vedtaksforslag: 

1. Ungdomsrepresentant i styret 
2. Ordlyd i vedtektene 

 

13.50 – 
14.00 

Pause 
Etter pausen møtes vi tilbake i hovedmøtet på Teams, der du var før arbeidsgruppene. Pass på å logge deg tilbake på 
riktig Voter 1.0.  

14.00 – 
14.05 

Amnesty-prisen  
Vi hedrer årets vinner av Amnesty-prisen. 

14.05 – 
15.15 

Plenumsdiskusjon og votering 
Arbeidsgruppene legger frem sine innstillinger i plenum og det voteres over forslagene.  
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15.15 – 
15.25 

Takke av tidligere styreleder  

15.25 – 
15.30  

Avslutning  

 


