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Protokoll fra landsmøte i Amnesty International i Norge 

17.oktober 2020 

Møtet ble avholdt digitalt 

 

 

 

Ordstyrere: Nina Samnøy og Mette Hamre 

Referenter: Bjarte Økland og Sindre Tollefsen 

 

Musikalsk innslag 

Kajsa Balto spilte for landsmøtet. 

 

Åpning og konstituering av landsmøtet 2020 ved styreleder 

Styreleder Kjetil Haanes ønsket velkommen til landsmøtet. Dette var det første digitale landsmøtet for 

Amnesty International i Norge (AIN), og det var 157 påmeldte deltagere. 

Generalsekretær John Peder Egenæs holdt åpningsappell. 

 

LM-vedtak P1/2020 – valg av ordstyrere og referenter 

Landsmøtet valgte Nina Samnøy og Mette Hamre som plenumsordstyrere ved akklamasjon. 

Landsmøtet valgte Bjarte Økland og Sindre S Tollefsen som plenumsreferenter ved 

akklamasjon. 

Landsmøtet valgte Håkon Sæberg, Jean-Marc Tshona, Cecilie Sjursen og Solveig Lingås som 

arbeidsgruppeordstyrere. 

Landsmøtet valgte Ingeborg Moa og Ingvild Gjone Lyberg som arbeidsgruppereferenter.  

 

LM-vedtak P2/2020 – valg av redaksjonskomite 

Landsmøtet valgte Nina Samnøy, Mette Hamre, Bjarte Økland, Sindre S Tollefsen, Håkon 

Sæberg, Jean-Marc Tshona, Cecilie Sjursen, Solveig Lingås, Ingeborg Moa og Ingvild Gjone 

Lyberg som redaksjonskomite ved akklamasjon. 

 

LM-vedtak P3/2020 – valg av stemmerettsnemd 

Landsmøtet valgte Bodil Røyseth, Halvor Hagen og Julie McGeorge som stemmerettsnemnd 

ved akklamasjon. 

 

LM-vedtak P4/2020 – godkjenning av agenda og innkalling 
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Landsmøtet godkjente innkalling og agenda for landsmøtet med 64 stemmer, 1 stemte blank. 

 

Praktisk informasjon 

Forslag til styre ligger på AINs hjemmesider. Benkeforslag og påmelding til arbeidsgrupper må 

komme før kl. 11. 

 

Behandling av styrets beretning 

Styreleder Kjetil Haanes la fram styrets beretning fra november 2018 til i dag.  

Beretningen foreligger skriftlig som saksdokument til landsmøtet, og Haanes trekker frem 

hovedpunkter fra denne. Det ble gitt honnør til styret, valgkomite og de som har representert AIN i 

internasjonale utvalg.  

Det har i perioden vært god medlemsutvikling, og økonomien er solid. AIN har bidratt i forbindelse 

med  de økonomiske problemene ved det internasjonale sekretariatet. Faglig sett har det vært bred 

innsats, med spesielt fokus på ytrings- og forsamlingsfrihet. Av spesielle saker/kampanjer ble 

netthets, voldtekts paragrafen, Nei er Nei, menneskerettighetslov for næringslivet og flere andre 

trukket frem. 

Medlemmene er en viktig faktor for å kunne gjennomføre arbeidet. Vi har nå 64 aktive grupper, og det 

er satset spesielt på ungdoms- og studentgrupper. 

Kristin Høgdal gav honnør til arbeidet norsk seksjon har gjort i den internasjonale strategiprosessen.  

Einar Horleifsson stilte spørsmål om arbeidet med det psykososiale miljøet på IS var på bedringens 

vei. Haanes orientert om at rapport om det psykososiale er produsert, organisatoriske grep er gjort, 

med utskifting i ledergruppen på IS. Rapport om det interne arbeidet med anti-rasisme på vei. I Norge 

scorer AIN høyt på undersøkelser knyttet til arbeidsmiljø. 

Landsmøtet vedtok ved akklamasjon å gi ansvarsfrihet for styret for resten av landsmøtet.  

 

Plenumsbehandling økonomi 

ØK 1/20 Regnskaper 2018 og 2019 

Kjetil Haanes gikk gjennom hovedpunkter i årsakene til årsresultater i 2018 og 2019. Det ble orientert 

om bakgrunnen for en tilbakebetaling til Norad. Videre ble tildelinger fra prosjektfondet fra 2018-20 og 

utviklingen i de økonomiske reservene gjennomgått. 

Bodil Røyseth stilte spørsmål om bakgrunnen for endring i prinsipp for regnskapsføring av arv. 

Økonomisjef Bjarte Økland orientert om at dette ble gjort etter initiativ fra revisor, og at den nye 

praksisen er i tråd med vanlige inntektsføringsprinsipper. Bodil Røyseth ber det kommende styre 

vurdere denne praksisen på nytt. Hun mener det kan fremvise et oppblåst og misvisende regnskap.  

 

Landsmøtet vedtok å ta de fremlagte regnskap til etterretning med 57 stemmer, 5 stemte blank. 

 

ØK 2/20 Status økonomi 2020 

Kjetil Haanes la fram frem hovedpunkter i status.  

Landsmøtet vedtok å ta status økonomi 2020 til orientering med 57 stemmer, 2 stemte blank. 
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ØK 3/20 Prognose 2021 

Kjetil Haanes gikk kort gjennom forutsetningene som ligger til grunn for forslag til inntekts- og 

kostnadsrammer for 2021. 

Landsmøte vedtok med 58 stemmer, 5 stemte blank, som følger:  

Amnesty International i Norges landsmøte vedtar inntektsramme for 2021 på 143,6 mill kr og 

kostnadsramme på 142,8 mill kr. 

Landsmøtet viser til vedtektenes §7 og gir styret adgang til å foreta eventuelle endringer som 

har som mål å realisere eller forbedre budsjettert resultat, eller om nødvendig å begrense 

mulige negative resultatavvik. Styret skal redegjøre for de foretatte endringer. Bruk av 

organisasjonens fond skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer. 

 

ØK 4/20 Valg av revisor 

Kjetil Haanes gikk kort gjennom bakgrunn for bytte av revisor. Det er etablert prinsipp om at det skal 

byttes revisor hvert 5.år.  

Kristin Høgdal kommenterte at hun glad for at det foretas en rotering av revisjonsselskaper. 

Landsmøtet vedtar at BDO velges som revisor for AI Norge med 54 stemmer, 11 stemte blank. 

 

Valg av styre 

Valgkomiteens leder Jostein Djupvik beskrev hvordan komiteen har jobbet frem forslaget til nytt styre, 

med spesiell vekt på hvilke kriterier de har jobbet ut fra. Hver av kandidatene la kort frem sitt 

kandidatur. 

Det kom inn benkeforslag fra Natalie Kosiander som erstatning for 3.varamedlem. Det foreslås å 

velge Juni Emilie Baardvik som 3.vararepresentant. Kari Bjørke ønsket ved tapt avstemming å stille 

som motkandidat til 4.vararepresentant. 

Bodil Røyseth argumenterte for Kari Bjørke som innstilling til tredje vara, ved å poengtere hennes 

brede erfaringsbakgrunn.  

Fredrik Eidesen spurte om når en beslutning om endring i vedtektene ungdomsrepresentasjon vil tre i 

kraft. Valgkomiteens leder orienterte om at vedtak ikke kan få tilbakevirkende kraft og får støtte fra 

ordstyrerbordet.  

Kristin Høgdal spurte om hvilken rolle vararepresentanter har i styret. Eline H Lorentzen var opptatt av 

ungdomsaktiviteten i Amnesty og var skuffet over at ikke flere ungdommer var representert i styret.  

Kjetil Haanes gjennomgikk hvilke roller vararepresentanter har i styret. 1.vara stiller fast på alle 

styremøter, og erfaringen viser at også 2. og 3. vara stiller relativt ofte på møter som følge av fravær 

blant de faste styremedlemmene.  

Ordstyrer gjennomgikk  prosedyre for valg. Som en konsekvens av valgkomiteens forslag og 

benkeforslaget ble alle posisjoner unntatt 3. og 4. varamedlem valgt ved akklamasjon. 

Landsmøtet valgte Thea Schjødt til styreleder og Thomas Øvestad til nestleder ved 

akklamasjon. Landsmøtet valgte Kjell Johnsen, Anette Bonnevie Wollebæk og Maryam Iqbal 

Tahir som ordinære styremedlemmer ved akklamasjon. Landsmøtet valgte Arne-Wilhelm 

Theodorsen som 1.varamedlem og Viktor Matre som 2.varamedlem ved akklamasjon. Som 

3.varamedlem ble Juni Emilie Baardvik valgt med 41 stemmer, motkandidaten Kari Bjørke fikk 
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22 stemmer og 2 stemte blank. Som 4.varamedlem ble Kari Bjørke valgt med 33 stemmer 

motkandidaten Gabriel Qvigstad fikk 27 stemmer og 10 stemte blank. 

Valg av valgkomite 

Kandidatene presenterte seg selv kort. Det er ikke kommet inn benkeforslag. 

Landsmøtet valgte Gro Herefoss Davidsen, Jostein Djupvik, Mina Haugen og Heidi Wiggen 

som valgkomite ved akklamasjon. 

 

Faglig innslag 

Kristina Roth, Senior Program Officer for Criminal Justice Program fra Amnesty International USA 

USA gav landsmøtet en orientering om arbeidet mot politivold i USA. 

 

Amnesty-prisen 

Styreleder orienterte om tildeling av Amnesty-prisen 2020. Prisen gikk til Knut Bjarkeid for sitt arbeid 

for menneskerettighetene til innsatte ved norske fengsler, spesielt innsatte med alvorlige psykiske 

lidelser og psykisk utviklingshemmede. Fra sin stilling som fengselsdirektør ved Ila Fengsel har han 

bidratt sterkt til at dette problemet blir tatt på alvor av norske myndighetene.  

Det ble vist film fra utdelingen av prisen tidligere i år. 

 

Plenumsbehandling og votering 

Vedtaksforslag om ureturnerbare flyktninger 

Forslaget er sendt inn av gruppe 35, Fredrikstad og Amnesty ungdomsgruppe i Fredrikstad og lyder 

som følger: 

I Norge lever en gruppe mennesker, de «ureturnerbare». Dette er personer som har fått endelig 

avslag på sin asylsøknad, og som deres egne lands myndigheter nekter å anerkjenne som sine 

borgere og ta imot, og/eller ikke får utstedt gyldige reisedokumenter. Dette gjelder forhold, som ligger 

utenfor den enkeltes kontroll, og som hindrer dem i å kunne returnere frivillig eller at norske 

myndigheter kan returnere dem. De ureturnerbare har ikke rett til å jobbe, har kun rett til akutt 

helsehjelp og står slik i en utfordrende livssituasjon. Noen har levd slik i årevis.  

Amnesty gjør oppmerksom på de grunnleggende menneskerettighetene, som denne gruppen har rett 

til å få oppfylt og stiller et minimumskrav om, at disse menneskene får rett til allmenn helsehjelp mens 

de fortsatt oppholder seg i Norge. Amnesty oppfordrer dessuten norske myndigheter til å la de 

ureturnerbare få lov til å arbeide og dermed bidra til sitt eget livsopphold.  

Vi oppfordrer styret i Amnesty Norge til å gå i spissen for å belyse denne vanskeligstilte gruppens 

menneskerettslige situasjon. Dette kan gjøres ved å  

• sette i gang aksjoner for enkeltmennesker  

• igangsette en generell informasjonskampanje om de ureturnerbares menneskerettigheter  

• søke samarbeid med organisasjoner, som har ureturnerbare asylsøkere som målgruppe 

Gjennom behandling i arbeidsgruppen ble forslaget ikke endret. 

Landsmøtet vedtok forslag om å arbeide for ureturnerbare flyktninger med 42 stemmer. 14 

stemte mot og 2 stemte blankt. 
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Vedtaksforslag om ungdomsrepresentant i styret 

Forslaget er sendt inn av Jenina Rantala Eriksen, og lyder som følger: 

Vedtak 1: Under § 7 i vedtektene til Amnesty i Norge legges det til at landsmøtet skal velge en 

«ungdomsrepresentant (25 år eller under)». Starten av andre paragraf i § 11 skal endres fra «Styret 

skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av landsmøtet.» til «Styret skal bestå 

av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velge av landsmøtet. Av disse skal minst et fast 

styremedlem være 25 år eller under».  

Vedtak 2: Punkt 3.1 i Instruks for valgkomiteen skal endres fra «Valgkomiteen skal i sin innstilling 

tilstrebe god fordeling av kompetanse, kjønn, alder og geografisk spredning, og ta hensyn til 

mangfoldet i det norske samfunnet. Valgkomiteen skal tilstrebe at innstillingen til styremedlemmer 

inkluderer minst en ungdom» til «Valgkomiteen skal i sin innstilling tilstrebe god fordeling av 

kompetanse, kjønn, alder og geografisk spredning, og ta hensyn til mangfoldet i det norske 

samfunnet. Valgkomiteen skal i sin innstilling til faste styremedlemmer inkluderer minst én ungdom i 

alderen 25 år eller under». 

Som en følge av at dette er et forslag om endring i vedtektene kreves det 2/3 flertall. 

Etter behandling i arbeidsgruppen frafalt forslagstiller vedtak 2. 

Håkon Sæberg redegjorde for forslaget om å sette av en plass i styret til en ungdom til 25 år eller 

under. Det var debatt rundt forståelsen av alder på kandidaten, men det fremkom enighet om at 

kandidaten under hele sin styreperiode må tilfredsstille kravene til ungdomsrepresentant i det 

internasjonale Amnesty, noe som for tiden er under 25 år. 

Jostein Djupvik argumenterte for at kvotering vil legge begrensninger på kommende landsmøter til å 

velge de beste kandidatene. Det har også vært unge styrerepresentanter i styret i flere år.  

Landsmøtet vedtok med 44 stemmer for, 15 stemmer mot og 1 blank følgende: 

Under § 7 i vedtektene til Amnesty i Norge legges det til at landsmøtet skal velge en 

«ungdomsrepresentant (25 år eller under)». Starten av andre paragraf i § 11 skal endres fra 

«Styret skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av landsmøtet.» til 

«Styret skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velge av landsmøtet. Av disse 

skal minst et fast styremedlem tilfredsstille kravene som ungdomsrepresentant i den 

internasjonale Amnesty-bevegelsen gjennom hele styreperioden».  

 

Vedtaksforslag om endring av ordlyd i vedtektene vedrørende maksimal tid som styremedlem 

Forslaget er sendt inn av styret, og lyder som følger: 

Fjerde paragraf i § 11 endres fra «en person kan ikke være medlem eller varamedlem i styret i 

Amnesty International Norge sammenhengende i mer enn 4 perioder» til «en person kan ikke være 

medlem eller varamedlem i styret i Amnesty International Norge sammenhengende i mer enn 8 år». 

Som en følge av at dette er et forslag om endring i vedtektene kreves det 2/3 flertall. 

Håkon Sæberg fremla forslaget, som er av teknisk karakter, og presiserte at forslaget er en følge av 

beslutningen om å gå over til årlige landsmøter. 

Landsmøtet vedtok med 53 stemmer for, 1 mot og 5 blanke følgende: 

Fjerde paragraf i § 11 endres fra «en person kan ikke være medlem eller varamedlem i styret i 

Amnesty International Norge sammenhengende i mer enn 4 perioder» til «en person kan ikke 

være medlem eller varamedlem i styret i Amnesty International Norge sammenhengende i mer 

enn 8 år». 

 

Interimstrategi 
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Forslaget er fremlagt av styret, og lyder som følger: 

Styret ber Landsmøtet om fullmakt til å lede Amnesty International Norge basert på eksisterende 

strategier og strategiutkast ut 2021. 

Cecilie Sjursen orienterte om behandlingen i arbeidsgruppen. 

Landsmøtet vedtok med 52 stemmer for, 2 stemmer mot og 3 blanke følgende: 

Styret får fullmakt til å lede Amnesty International Norge basert på eksisterende strategier og 

strategiutkast ut 2021. 

 

Tale ved ny styreleder 

Den nye styreleder Thea Schjødt takket for landsmøtet, og takket den avgåtte styrelederen Kjetil 

Haanes for hans innsats for Amnesty.  

Hun takket for tilliten landsmøtet har vist henne, og har valgt et styre med bred kompetanse.  

Avslutning 

Avslutningsvis ble det vist en film om Gustavo Gatica fra Chile, en av de 

menneskerettighetsforkjemperne årets Skriv for Liv-kampanje handler om. 

 


