
 

 

Amnesty International Norge 

Landsmøte 2021 

Innstilling fra Arbeidsgruppe I: 

Økonomi 

Ordstyrere: Tor-Hugne Olsen og Jean Marc Tshona 

Referent: Jørgen Lindbäck-Larsen 

 

ØK 1/21 Regnskap 2020 

Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge 

Styremedlem Kjell Johnsen redegjorde for regnskapet for 2020. Corona viruset påvirket i liten grad 

medlemsutvikling og inntekter og dette har vært omtrent på budsjett. Corona hadde en desto større 

påvirkning på kostnadssiden da det var flere aktiviteter som ikke kunne gjennomføres som planlagt. 

var nedgang i kostnader på alle vesentlig kostnadsområder. Unntaket var bidraget til Amnesty IS, som 

var høyere enn budsjettert. Det ble derfor et betydelig overskudd på 13 millioner NOK. 

Det var ingen kommentarer til regnskapet. 

Forslag til vedtak: 

Amnesty International Norges landsmøte tar de fremlagte regnskap til etterretning. 

 

ØK 2/21 Prognose 2022 

Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge 

Styremedlem Kjell Johnsen presenterte prognosen for 2022 og forutsetningene som ligger til grunn. 

Det var ingen kommentarer eller spørsmål. Arbeidsgruppa stiller seg bak og anbefaler å vedta 

framlagte prognose. 

Forslag til vedtak: 

Amnesty International i Norges landsmøte vedtar inntekts- og kostnadsramme for 2022 på 

155,5 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 foretatte endringer. Bruk av 

organisasjonens fond skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer. 

 

ØK 3/21 Valg av revisor 

Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge 

Styremedlem Kjell Johnsen orienterte kort. Arbeidsgruppa stilte seg bak forslaget. 

Forslag til vedtak: 

BDO velges som revisor for AI Norge. 

 



 

ØK 4/21 Målsetting 5 

Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge 

Styremedlem Kjell Johnsen orienterte om bakgrunnen for det strategiske målet og hvordan det er 

utredet i lys av mantraet «Større og sterkere», noe som også er i tråd med den globale strategien. Det 

ble også redegjort for de metodene som vil bli satset på for å skape økt vekst. 

Det var ingen endringsforslag og arbeidsgruppa anbefaler å vedta det strategiske målet slik det står. 

Forslag til vedtak 

Målsetting 5: Fordi Amnesty er den foretrukne organisasjonen for stadig flere, har Amnesty i 

Norge 170 millioner kroner i årlige inntekter i 2025- og 215 millioner i 2030. 

 

• Amnesty i Norge har gode, effektive og varierte kanaler for å skaffe nye givere, med de beste 

betalingsløsningene. 

 

• Amnesty i Norge har et mer effektivt SMS-nettverk for støttespillere som både ønsker å 

«aksjonere» og «gi». 

 

• Amnesty i Norge fokuserer på giverlojalitet og målgrupper med mest giverpotensial, samt en 

betydelig økning i testamentariske gaver. 

 

• Amnesty i Norge søker gjensidig styrkende partnerskap med næringsliv og store givere, blant 

annet ved bedre tilretteleggelse for å motta øremerkede midler til store prosjekter. 

 

• Amnesty i Norge søker og får TV-aksjonen. 

ØK 5/21 Målsetting 6 

Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge 

Styremedlem Kjell Johnsen orienterte kort om målsettingen og bakgrunnen for forslaget. 

Det var noen spørsmål om hvordan arbeidsmiljøet faktisk måles, samt at det ble etterlyst faktiske 

kvantifiserte mål knyttet til klimaavtrykk.  

Det kom ingen endringsforslag og arbeidsgruppa stiller seg bak målsetting 6 slik den er foreslått. 

Forslag til vedtak 

Målsetting 6: Fordi Amnesty drives profesjonelt og sikkert, som i sin tur har betydning for alle 

våre støttespillere rundt i det ganske land, kåres Amnesty i Norge hvert år fram til 2030 til den 

beste arbeidsplassen blant sammenlignbare organisasjoner. 

 

• Amnesty i Norge arbeider for å være en attraktiv arbeidsplass med gode, effektive og sikre 

administrative systemer og rutiner som tilrettelegger for at vi oppnår gode 

menneskerettighetsresultater. 

 

• Amnesty i Norge jobber for å være en organisasjon som i størst mulig grad gjenspeiler 

samfunnets mangfold og sammensetning. 

 

• Amnesty i Norge reduserer vårt eget klimaavtrykk. 

 

• Amnesty i Norge tilrettelegger for en innovasjonskultur som bidrar til at vi oppnår våre 

målsettinger. 


