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ORG 1/20 Endring av ordlyd i vedtektene om maksperiode for styremedlemmer 

 

Fremmet av: Styret 

 

Begrunnelse:  

I paragraf 11 i Vedtekter for Amnesty International i Norge står det at «en person kan ikke være 

medlem eller varamedlem i styret i Amnesty International Norge i mer enn 4 perioder». Tidligere har 

det vært tydelig at en periode tilsvarer to år siden hele styret har blitt stilt til valg hvert andre år. Under 

landsmøtet i 2018 ble det vedtatt en ny ordning for valg av styre hvor ordinære styremedlemmer 

velges for en periode på to år av gangen og varamedlemmer velges årlig. En periode som ordinært 

styremedlem er derfor to år, mens en periode som varamedlem er ett år. Det betyr at med dagens 

formulering så kan en person sitte i AI Norges styre mellom 4-8 år avhengig av om vedkommende 

velges som varamedlem og/eller ordinært styremedlem i løpet av de fire mulige periodene.  

Det foreslås at § 11 av vedtektene endres slik at maksperioden for et styremedlem bli 8 år og ikke 4 

perioder. Dette vil gi alle lik mulighet til å engasjere seg i styret, uavhengig av hvilken posisjon de 

velges inn i.  

 

Forslag til vedtak:  

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORG 2/20 Ungdomsrepresentant i Amnesty i Norges styre 

 

Fremmet av: Jenina Rantala Eriksen fra Amnesty Student Tromsø  

Vedlegg:  

1.2: Forslag til endrede paragrafer i styringsdokumentene 

Begrunnelse: 

Jeg foreslår disse endringene på grunn av at unge medlemmer i AI Norge viste interesse til noe 

liknende under forrige landsmøtet i 2018. Viser til saknummer «ORG 6/18 Ungdom og studenter i 

Amnesty i Norges styre».  

Den yngre generasjonen bidrar ofte med nye tanker og gode innspill på hvordan man kan tenke 

annerledes, og kan på den måten bidra med utvikling i organisasjonen. Jeg ønsker derfor at 

landsmøtet skal ta stilling til om vi som organisasjon ønsker et bevist valg om å inkludere unge 

stemmer i styret med fast ungdomsrepresentant i styret. 

Til informasjon: Da styret fremmer et eget vedtektsendringsforslag hvor det foreslås å endre 

maksperioden for et styremedlem fra 4 perioder til 8 år, er dette ikke en del av mitt forslag.  

 

Forslag til vedtak:  

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». 

Vedlegg 1.1:  

Forslag til endrede paragrafer 

Forslag til endrede paragrafer i Vedtekter for Amnesty International i Norge: 

§ 7 Landsmøtets oppgaver 

Landsmøtet skal: 

1. Behandle styrets beretning til landsmøtet og regnskap i revidert stand. 

2. Vedta budsjettrammer på grunnlag av forslag fra styret, og kan gi styret fullmakt til å fravike 

budsjettrammen for påfølgende budsjettperiode(r) innenfor rammer fastsatt av landsmøtet. 

3. Fastsette medlemskontingent. 



4. Vedta vedtekter for AI Norge, styreinstruks og forretningsorden for landsmøtet og instruks for 

valgkomiteen. 

5. Behandle innkomne forslag. 

6. Vedta strategisk plan for AI Norges arbeid. 

7. Velge: 

a) Leder og nesteleder 

b) Styremedlemmer 

c) Varamedlemmer 

d) Ungdomsrepresentant (25 år eller under) 

e) Valgkomité med 3 medlemmer og ett varamedlem 

f) Revisor 

 

§ 11 Styret 

AI Norge ledes av et styre, som er AI Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

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

minst et fast styremedlem være 25 år eller under. Styremedlemmer må være medlem i AI Norge og 

ikke inneha lønnet arbeid i AI Norge […]. 

 

Forslag til endret paragraf i Instruks for valgkomiteen 

3. Krav til innstilling fra komiteen 

3.1 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 inkludere minst én ungdom i alderen 25 år eller under. 

 

Kommentar fra styret: 

Styret takker Jenina Rantala Eriksen for det innsendte vedtaksforslaget. 

Etter gjennomgang av vedtaket innstiller styret å støtte forslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 


