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ORG 1/18 Syklus for Amnesty i Norges landsmøte 

 
Fremmet av: Styret 

Vedlegg: 

1. Forslag til endrede paragrafer i styringsdokumenter 

2. Utdrag fra innstillingen til styret om Amnesty i Norges medlemsdemokrati: Årlige landsmøter 

 

Bakgrunn: 

På Amnesty i Norges landsmøte 2016 ble det vedtatt (ORG 5/16) at «Landsmøtet ber styret nedsette 

et utvalg som skal utrede Amnesty i Norges medlemsdemokrati. Utvalget skal presentere sine forslag 

til styret innen utgangen av 2017. Styret presenterer sitt forslag for landsmøtet 2018.» 

På bakgrunn av vedtaket satte styret ned en styringsgruppe bestående av medlemmer i 

organisasjonen, styremedlemmer og en prosjektleder fra sekretariatet, med mandat om å «vurdere om 

Amnesty i Norges demokratiske struktur er velegnet til å svare på målet om at organisasjonen skal 

være en effektiv og inkluderende demokratisk organisasjon. Demokratiprosjektet skal vurdere 

Amnestys eksisterende styringsdokumenter og demokratiske strukturer, samt utrede muligheten for 

ulike representasjonsordninger, hyppighet av landsmøter og involvering av norske medlemmer i 

internasjonale demokratiske prosesser.» 

Styringsgruppen utarbeidet en innstilling med 14 tiltaksforslag som ble presentert for styret i desember 

2017. Deretter ble innstillingen sendt på høring til medlemmene som deltok på regionmøtene, og lagt 

ut på Amnestys hjemmeside med oppfordring om å komme med innspill (se full innstilling på 

amnesty.no/aktuelt/landsmøte-2018). Basert på innspillene som kom i løpet av våren utarbeidet styret 

sitt forslag til landsmøtet. Tiltaksforslag 4-14 presentert under er av en administrativ art og kan 

gjennomføres uten vedtak fra landsmøtet. Styret ber landsmøtet ta stilling til tiltaksforslag 1-3 som vil 

kreve vedtektsendringer av landsmøtet. I tiltaksforslag 1 legger styret frem to likestilte alternative 

forslag. 

De 14 tiltaksforslagene styret fremmer for landsmøtet er: 

1. Alternativ 1: Amnesty i Norge arrangerer årlige landsmøter. 

Alternativ 2: I årene uten landsmøte skal styret sørge for en møteplass hvor 

medlemmene blir involvert og hørt i saker som skal til behandling i Global Assembly. 

2. Ved årlige landsmøter skal de fortrinnsvis arrangeres i hensiktsmessig beliggenhet til 

Gardermoen.  

3. Amnesty i Norge endrer syklusen for styret. 

4. Amnesty i Norge flytter landsmøtene til våren. 

5. Amnesty i Norge bruker deler av regionmøtene som landsmøteforberedende møteplasser. 

6. Amnesty i Norge synligjør medlemsdemokratiet bedre på nye nettsider.  

7. Amnesty i Norge har et forberedende redaksjonsutvalg som utarbeider enklere sakspapirer til 

landsmøtet. 

8. Medlemmene i Amnesty i Norge skal være informert om resolusjonsforslag og -vedtak i 

forkant og etterkant av Global Assembly. 

9. Styret i Amnesty i Norge benytter seg oftere av kompetansen til medlemmene innenfor viktige 

områder og tydeliggjør mulighetene for medlemmer til å bli hørt i alle større strategiske 

beslutninger. 

10. Amnesty i Norge burde synliggjøre og styrke redaksjonsutvalget og dens rolle på landsmøtet. 

11. Amnesty i Norge burde arrangere et «debriefing» samlingspunkt på slutten av dagene på 

landsmøtet. 

12. Amnesty i Norge burde utarbeide en landsmøteguide som deles ut på Landsmøtet. 

13. Amnesty i Norge burde utvide Landsmøtet på 1-2-3 til en time hvor sakspapirene også 

gjennomgås. 

14. Amnesty i Norge burde innføre tiltak for at medlemmene blir bedre kjent med hverandre på 

landsmøtet. 



Til diskusjon – tiltaksforslag 1: Syklus for Amnesty i Norges landsmøte 

Alternativ 1: Årlige landsmøte 

Det internasjonale rådsmøtet vedtok i 2017 at det fra 2018 vil bli arrangert et årlig Global Assembly 

(global forsamling) som vil erstatte det internasjonale rådsmøtet. Mange viktige beslutninger som kan 

påvirke aktivister i Norge fattes på Global Assembly. Det står i Amnesty i Norges strategi at 

medlemmer skal ha mulighet til å engasjere seg på ønsket nivå, det bør inkludere det internasjonale 

nivået. En måte å skape større åpenhet rundt de internasjonale prosessene er å diskutere sakene 

som skal opp på de internasjonale møtene på norske landsmøter. Når det nå blir årlige globale 

forsamlinger burde organisasjonen vurdere om Amnesty i Norge også bør ha årlige landsmøter. 

 

Styringsgruppen som utarbeidet den opprinnelige innstillingen til styret om Amnesty i Norges 

medlemsdemokrati utredet potensielle konsekvenser av dette forslaget. Se kapitelet fra innstillingen 

vedrørende dette i vedlegg 2.  

 

Dersom landsmøtet velger å gå for alternativ 1, årlige landsmøter, over alternativ 2 (se under) foreslår 

styret at landsmøtet skal fortrinnsvis arrangeres i hensiktsmessig beliggenhet til Gardermoen (ORG 

2/2018) og at syklus for styret endres (ORG 3/2018). Se begrunnelse for disse forslagene i de 

respektive sakene under. 

 

Alternativ 2: Møteplass for medlemmene i år uten landsmøte 

I dag arrangerer Amnesty i Norge landsmøter annethvert år. Hovedgrunnen til dette er at det er 

ressurssparende med tanke på økonomi, arbeidsmengde og tid sammenliknet med å avholde 

landsmøte hvert år.  

Siden organisasjonen har gått over til årlige globale forsamlinger (GA), mener styret det er viktig at 

medlemmene blir involvert og hørt i saker som skal til behandling i GA, også i de årene det ikke er 

landsmøter.  

De årene det ikke er landsmøte vil derfor styret lage en møteplass på våren hvor alle medlemmene i 

Amnesty i Norge inviteres til å delta og bli hørt i saker som skal opp på GA. Dette kan enten være en 

egen møteplass eller som en del av en annen møteplass for medlemmer.  

Hensikten med møtet er å være en del av den internasjonale syklusen og gi medlemmene mulighet til 

å påvirke det som skjer internasjonalt i organisasjonen. Møtet vil gi veiledningen til delegatene fra 

Amnesty i Norge som skal delta på GA om hva vår medlemsmasse mener om forskjellige tiltak og 

policyer. Som med landsmøtet vil det ikke fremmes vedtak som fører til at delegatene sendes med 

bundet mandat til GA.  

Dersom landsmøtet vedtar å gå for alternativ 2, fortsette å arrangere landsmøte hvert annet år og 

arrangere en møteplass for medlemmene i år uten landsmøte, over alternativ 1, årlige landsmøter, vil 

ORG 2/2018 og ORG 3/2018 falle bort som saker.  

 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet stemmer over de to alternativene under: 

 
Alternativ 1:  

Landsmøtet bestemmer at Amnesty i Norge skal avholde årlige landsmøter og gjør følgende 

nødvendige vedtektsendringer:  

Forslag til vedtak 1: 
§5 andre paragraf i vedtektene til Amnesty i Norge endres fra «Landsmøtet er AI Norges 

høyeste organ, og avholdes hvert annet år» til «Landsmøtet er AI Norges høyeste organ, og 

avholdes hvert år»  



Forslag til vedtak 2: 
Instruks for valgkomiteen, andre setning, endres fra «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste 

organ, og avholdes hvert annet år» til «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og 

avholdes hvert år» 

  

Alternativ 2:  

Landsmøtet bestemmer at det fortsatt skal avholdes landsmøte hvert annet år og at det i årene 

mellom landsmøtene skal arrangeres en møteplass  

Forslag til vedtak: 
I årene uten landsmøte skal styret sørge for en møteplass hvor medlemmene blir involvert og 

hørt i saker som skal til behandling i Global Assembly. 

 

  



Vedlegg 1:  

Forslag til endrede paragrafer 

 

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

§ 5 Organisasjon 

AI Norge skal organiseres og drives etter demokratiske prinsipper. 

Landsmøtet er AI Norges høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Hvis det foreligger 

ekstraordinære omstendigheter som gjør det strengt nødvendig å flytte det ordinære landsmøtet, kan 

styret gjøre dette etter å ha gjennomført en rådgivende konsultasjon med medlemmene. 

Styret velges av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styreleder og nestleder velges 

for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode 

på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Styret er ansvarlig 

overfor landsmøtet. 

Et tidligere medlem av styret kan ikke ansettes i ledende stilling i AI Norge i en periode på to år regnet 

fra slutten av dennes styreverv. Tidligere ansatt i ledende stilling i AI Norge kan ikke velges inn i styret 

i en periode på to år regnet fra denne sluttet i stillingen. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra 

disse bestemmelsene. 

Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av 

Amnesty International i Norge.   

Styret vedtar etablering av regionale strukturer. Styret godkjenner organisering og retningslinjer. 

Medlemmer kan utnevnes til å inneha verv i AI Norge som er knyttet til ulike spesialområder. 

Nærmere bestemmelser om roller og ansvarsforhold framgår av AI Norges retningslinjer. 

 

Forslag til endrede paragrafer i Instruks for valgkomiteen: 

Innledning 

Amnesty i Norge er en medlemsstyrt organisasjon.  Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og 

avholdes annethvert år. Landsmøtet velger et styre som leder organisasjonen mellom landsmøtene.  

Alle medlemmer i Amnesty i Norge har rett il å foreslå seg selv eller andre medlemmer til styret. 

Forslagene sendes valgkomiteen. Valgkomiteen velges av landsmøtet.  (se AI Norges vedtekter § 7 

og Forretningsorden for landsmøtet § 8.)  Medlemmene av valgkomiteen kan ikke være medlemmer 

av sittende styre eller være ansatt i Amnesty i Norge, men minst ett av medlemmene skal ha vært 

medlem av styret tidligere. Valgkomiteen velger selv sin leder. Medlemmene av valgkomiteen kan kun 

sitte i fire perioder sammenhengende. 

  



Vedlegg 2:  

Utdrag fra innstillingen til styret om Amnesty i Norges medlemsdemokrati: 

Årlige landsmøter 

 
Dagens situasjon  

Amnesty i Norge arrangerer landsmøter annethvert år. Hovedgrunnen til dette er at det er 

ressurssparende med tanke på økonomi, arbeidsmengde og tid sammenliknet med å avholde 

landsmøte hvert år.  

 
Utredning  

Det internasjonale rådsmøtet 2017 vedtok at det fra 2018 vil bli arrangert et årlig Global Assembly 

(global forsamling) som vil erstatte det internasjonale rådsmøtet som har vært arrangert annethvert 

år.    

Det er rom for større åpenhet i Amnesty i Norge rundt det som skjer i den internasjonale bevegelsen, 

fordi mange viktige beslutninger som påvirker aktivister i Norge fattes internasjonalt. Det er også 

Amnesty i Norges strategi at medlemmene skal ha mulighet til å engasjere seg på ønsket nivå, og det 

bør også inkludere det internasjonale nivået. En måte å skape større åpenhet på er å diskutere 

sakene som skal opp på de internasjonale møtene på norske landsmøter. Når det nå blir årlige globale 

forsamlinger mener prosjektet at det følger at Amnesty i Norge også bør ha årlige landsmøter.   

Deltakelse  

Det er en mulig konsekvens av hyppigere landsmøter at færre vil delta fordi de synes det blir for 

mange møter. Prosjektet mener det bør være et mål at minst like mange deltar på årlige landsmøter 

som når de arrangeres annethvert år. Helst bør det også være et økende antall påmeldinger fordi 

landsmøtene oppleves som mer interessante. Prosjektet har innhentet informasjon for å forsøke å gi 

et svar på om hyppigere landsmøter vil gi færre deltakere på møtene.    

Amnesty i Danmark og Amnesty i Sverige har begge årlige landsmøter. På Amnesty i Danmarks 

landsmøter deltar ca. 400 medlemmer, av en medlemsmasse på ca. 83 000, som er litt større enn 

Amnesty i Norges. På Amnesty i Sveriges landsmøter deltar ca. 170 medlemmer, og Amnesty i 

Sverige har omtrent 100 000 medlemmer, nesten dobbelt så mange medlemmer som Amnesty i 

Norge. Innholdet på disse to landsmøtene er veldig forskjellig med henholdsvis mye fokus på 

kampanje og aktivisme i Danmark, og mye fokus på organisasjon i Sverige. Dette kan gi en indikasjon 

på at det ikke nødvendigvis er hvor ofte landsmøtene arrangeres som påvirker antall deltakere, men 

andre faktorer knyttet til landsmøtet.  



 

I 

medlemsundersøkelsen som ble sendt ut svarer 43 % av medlemmene som har deltatt eller ønsker å 

delta på Amnestys landsmøte at de vil delta i like store grad om landsmøtene arrangeres årlig. Det 

tilsvarer 218 personer og er et litt lavere tall enn antall deltagere på Amnestys siste landsmøter. Kun 

14 %, eller 71 personer, svarer at de vil delta på færre landsmøter og 44 % er usikre.   

Prosjektet konkluderer derfor med at det er sannsynlig at årlige landsmøter i seg selv ikke vil redusere 

medlemsdeltakelsen. Andre tiltak, som å bruke deler av regionmøtene som landsmøteforberedende 

møteplasser1 og generelt bedre rutiner og forankring rundt landsmøtene, kan bidra til å holde 

deltakelsen oppe og aller helst øke den.  

Ressurser versus kvalitet  

Prosjektet legger til grunn at årlige landsmøter vil kreve flere ressurser fra organisasjonen enn 

landsmøter annethvert år. Kostnadene vil stige, men det bør være en forutsetning at årlige landsmøter 

ikke dobler utgiftene, så langt kostnadsøkningen ikke skyldes mange flere deltakere.  

Prosjektet har forutsatt at det å arrangere årlige landsmøter vil måtte innebære at en ansatt jobber fast 

med organisering av landsmøtene som en del av sin stilling. Lønnskostnader for denne personen må 

derfor inkluderes i vurderingen av ressursbruk for årlige landsmøter. Samtidig kan fastere rutiner ved 

årlige landsmøter redusere arbeidsmengde og tid brukt i organiseringen av hvert landsmøte, både for 

landsmøteansvarlig og andre ansatte.   

Prosjektet mener det er viktig at kvaliteten på landsmøtene opprettholdes selv om de arrangeres årlig. 

Dette er viktig for at landsmøtet fortsatt skal oppfattes som en engasjerende og viktig arena for 

Amnesty i Norges medlemmer, og for at medlemsdeltakelsen på landsmøtet ikke skal synke.   

Prosjektet har jobbet for å finne løsninger som vil kunne redusere kostandene for landsmøtet samtidig 

som kvaliteten opprettholdes. Gjennom undersøkelsene har styringsgruppa funnet ut at det vil spare 

kostander, tid og ressurser om landsmøtet legges til samme sted hvert år.2  

Tiltak   

Amnesty i Norge arrangerer årlige landsmøter. Som en overgangsløsning, fordi det kun blir ca. 6 mnd. 

mellom landsmøtet på høsten 2018 og et evt. landsmøte etter ny ordning våren 2019, foreslår 

prosjektet at det våren 2019 ikke avholdes landsmøte, men i stedet et heldagsmøte på hovedkontoret i 

Oslo. Det er viktig at det tilrettelegges godt for deltakelse fra hele landet. På dette møtet kan det være 

aktuelt å diskutere saker som skal opp på Global Assembly, strategien og eventuelle andre aktuelle 

tema.   

 



Endringer i styringsdokumenter:  

Dette tiltaket vil kreve endringer i vedtektene og må derfor vedtas på landsmøte i hht. ordinære 

saksbehandlingsregler, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer, jf. § 13 i vedtektene.  

Endringer i vedtektene:  

• § 5 Organisasjon: andre setning må endres fra «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste 

organ, og avholdes hvert annet år» til «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og 

avholdes hvert år»  

Endringer i instruks for valgkomiteen:  

• Innledning:   

o andre setning må endres fra «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og avholdes 

hvert annet år» til «Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste organ, og avholdes hvert år» 

   



ORG 2/18 Ved årlige landsmøter skal de fortrinnsvis arrangeres i hensiktsmessig beliggenhet 

til Gardermoen  

 
Fremmet av: Styret 

Kun relevant hvis alternativ 1 i ORG 1/18 blir vedtatt. 

 
Vedlegg:  

1. Utdrag fra innstillingen til styret om Amnesty i Norges medlemsdemokrati: Plassering av 

landsmøtet 

 
I dag arrangerer Amnesty i Norge landsmøter på rundgang i de fem regionene. Å arrangere 

landsmøter på nye steder hver gang er ressurskrevende for organisasjonen. Det er heller ikke det 

mest kostnadseffektive for organisasjonen, da rotering av landsmøtet betyr at organisasjonen ikke kan 

få på plass faste rammeavtaler med ett konferansested.  

Dersom landsmøtet vedtar at det skal avholdes årlige landsmøter vil det være hensiktsmessig å 

vurdere muligheter for å redusere kostnader slik at organisasjonen ikke vil doble utgiftene knyttet til 

landsmøtet.  

Styringsgruppen som utarbeidet innstillingen til styret om Amnesty i Norges medlemsdemokrati 

undersøkte muligheten for å lage en fast avtale med en hotellkjede der landsmøtet ble arrangert på 

deres hoteller i forskjellige byer, for å se om det var mulig å ha landsmøtene på rundgang i regionene 

og fortsatt spare kostnader. Videre så de på muligheten for å arrangere faste landsmøter på 

Gardermoen for å se om det sparer kostnader. Gjennom undersøkelsene var det vanskelig å se 

betydelige innsparinger på selve konferansetilbudet fra hotellene. Det er sannsynlig at organisasjon 

kan spare noe på å lage en god rammeavtale over flere år med samme kjede, med det kan ikke 

garanteres.  

Det som var tydelig er at hvis landsmøtet legges i nærheten av Gardermoen kan det spares inn en del 

kostnader på reise, og noe på ansatte. Dette er fordi hoveddelen av ansatte og 54 % av 

medlemsmassen til organisasjonen bor i region øst. Det er dermed flest deltakere fra Østlandet på 

landsmøtet, dette bekreftes av tall fra tidligere landsmøter. Det er også lettere for deltakere fra de 

andre regionene å reise til Gardermoen, enn til mange av de andre stedene landsmøtet har blitt 

avholdt.  

Nøyaktig hvor mye Amnesty vil spare ved å avholde landsmøtene i nærheten av Gardermoen er 

vanskelig å vite, men det anslås at organisasjonen kan spare 130 000 kr i reiserefusjonsutgifter og 

200 000 kr ved å inngå en rammeavtale med et hotell.  

I forbindelse med utarbeidelse av innstillingen ble det sendt ut en medlemsundersøkelse der blant 

annet forslaget om å legge landsmøtet fast til nærheten av Gardermoen ble vurdert. Resultatene fra 

denne undersøkelsen viste at det var skepsis til forslaget om å legge landsmøtet fast til et sted, men at 

mange medlemmer hadde forståelse for dette hvis det er et økonomisk spørsmål. 

Styringsgruppen utredet om fast plassering av landsmøtet i hensiktsmessig nærhet til Gardermoen vil 

påvirke den geografiske representativiteten på landsmøtet. For denne utredelsen, se kapitellet fra 

innstillingen vedrørende dette punktet i vedlegg 1.  

 

Forslag til vedtak: 

Ved årlige landsmøter skal de fortrinssvis arrangeres i hensiktsmessig beliggenhet til 

Gardermoen. 

 



Vedlegg 1:  

Utdrag fra innstillingen til styret om Amnesty i Norges medlemsdemokrati:  

Plassering av landsmøtet 
 

Dagens situasjon 

Amnesty i Norges landsmøter arrangeres på rundgang i Amnesty i Norges fem regioner. Ved 

planlegging av hvert landsmøte er det anbudsrunder for å avgjøre hvor i regionen landsmøtet skal 

holdes, og hvilket konferansested som skal brukes.  

Utredning 

Å arrangere landsmøter på nye steder hver gang er ressurskrevende for organisasjonen. 

Anbudsrunder og befaringer tar tid, og mange praktiske detaljer må tas fra begynnelsen av. I stedet for 

å være en pågående prosess blir organiseringen av landsmøtet gjenoppstartet annethvert år.  Det er 

heller ikke det mest kostnadseffektive for organisasjonen, da rotering av landsmøtet betyr at 

organisasjonen ikke kan få på plass faste rammeavtaler med ett konferansested. 

Kostnadene for landsmøtet 2016 var på ca. 1 140 000 kr. I tillegg kom overtidskostnader for ansatte 

fra selve landsmøtet på ca. 130 000 kr. 

Prosjektet undersøkte muligheten for å lage en fast avtale med en hotellkjede der landsmøtet ble 

arrangert på deres hoteller i forskjellige byer, for å se om det var mulig å ha landsmøtene på rundgang 

i regionene og fortsatt spare kostnader. Videre så prosjektet på muligheten for å arrangere faste 

landsmøter på Gardermoen for å se om det sparer kostnader.  

Prosjektet hadde samtaler med Scandic og Thon om dette og innhentet tilbud fra begge. Ut ifra 

tilbudene prosjektet mottok, og fra kostnadene fra landsmøtet 2016, er det vanskelig å se tydelige 

innsparinger på selve konferansetilbudet fra hotellene. Det er sannsynlig at organisasjonen kan spare 

noe på å lage en god rammeavtale over flere år med samme kjede, men det er avhengig av hvor godt 

tilbud den ansvarlige for landsmøtet klarer å forhandle frem.  

Det som er tydelig er at hvis landsmøtet legges til Gardermoen kan det spares inn en del kostnader på 

reise, og noe på ansatte. Dette er fordi hoveddelen av ansatte og 54 % av medlemsmassen til 

organisasjonen bor i region øst. Det er dermed flest deltakere fra Østlandet på landsmøtet. Det er 

også lettere for deltakere fra de andre regionene å reise til Gardermoen, enn til mange av de andre 

stedene landsmøtet har blitt avholdt.  

I snitt har det vært ca. 108 deltakere fra region øst på hvert landsmøte de siste fem årene. Hvis det 

beregnes at en tur-retur billett koster 1700 kr. til et landsmøte, betyr det at organisasjonen sparer 

omtrent 183 600 kr på flyreiser for deltakere ved å ha landsmøtet på Gardermoen. En må likevel 

beregne noen kostnader for annen type transport. Hvis det beregnes at deltakerne fra region øst 

bruker i snitt 500 kr tur-retur på reise, vil det si at en bruker nesten 130 000 mindre i reiserefusjon, ved 

å ha landsmøtet på Gardermoen. 

Ved forrige landsmøte deltok 26 ansatte, 25 av disse fløy til Trondheim. Ved å ha landsmøte i Oslo 

betyr det at kun ca. seks ansatte må fly, noe som vil gi en besparelse på i overkant av 30 000 kr. 

Videre kan en beregne at færre ansatte trenger overnatting og at det blir noen færre overtidstimer ved 

å arrangere landsmøtet på Gardermoen.  

Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye Amnesty kan spare per landsmøte ved å ha det på 

Gardermoen før det ligger et fremforhandlet tilbud på bordet, og helt konkrete kostnader er beregnet. 

Gitt at det er mange konferansehoteller i nærheten av Gardermoen bør det på grunn av konkurranse 

være mulig å fremforhandle en god avtale. Prosjektet beregner at Amnesty kan spare opptil 200 000 

kr per landsmøte ved å arrangere det fast på Gardermoen.  

Geografisk representativitet  

Fordelene med å ha landsmøtet på rundgang i regionene er at det gjør det lettere for deltakere i 

forskjellige deler av landet å delta når landsmøtet legges til deres region. Det gir også regionkontoret 



og aktivistene i regionen en mulighet til å vise frem deres lokale arbeid, og lokale aktivister får 

muligheten til å delta i forberedelseskomiteen til landsmøtet. 

Samtidig informerer regionlederne1 at å forberede et landsmøte er veldig ressurskrevende for 

regionen. Det tar opp veldig mye tid som ellers kunne bli brukt til aktivismearbeid. 

Forberedelseskomiteen består ofte av de mest engasjerte aktivistene som da ikke utfører noe 

utadrettet aktivitet det halve året før landsmøtet, da de er opptatt med forberedelser. Regionlederne 

mener også at tanken om at regionene får vist frem sitt lokale arbeid ikke kommer til sitt fulle 

potensiale på landsmøtene, da det er så mye annet program som skal dekkes. 

Regionkontorene er derfor tydelige på at de er positive til å ha landsmøtene på Gardermoen hvert år 

så lenge det vil spare både kostnader og ressurser for organisasjonen.   

Fra medlemsundersøkelsen som ble sendt ut kan en også lese at det er akseptabelt for medlemmene 

at landsmøtet legges til samme sted hvert år og at omtrent like mange vil delta, som med ordningen i 

dag. 

 

I undersøkelsen svarer til sammen 55 % av medlemmene som har deltatt eller ønsker å delta på 

Amnestys landsmøte at det er ok om landsmøtet legges til samme sted hvert år. Det er de som har 

svart ett av de tre siste alternativene: «Det er ok om de legges til samme sted hvert år», «det er 

positivt om de legges til samme sted hvert år» eller «ingen mening».  

Det er 45 % som er skeptiske til å ha landsmøte på samme sted hvert år, men det er kun 6 % som 

ikke ville delta.  

De som svarte enten at «det er veldig viktig for meg at landsmøtene går på rundgang i regionene, men 

jeg ville delta uansett» eller «det er så viktig for meg at landsmøtene går på rundgang at jeg ikke ville 

delta om de legges til samme sted hvert år» fikk et oppfølgingsspørsmål om kostnadsbesparelser opp 

mot å ha landsmøtene på rundgang i regionene.  

                                                           
1 Region sør ble ikke hørt i dette spørsmålet da det akkurat har blitt ansatt ny regionleder som ikke har deltatt 
på landsmøte tidligere og som i tillegg er i permisjon for øyeblikket 



 

 

Der svarte 62 % at de har forståelse for at landsmøtet legges til samme sted hvert år hvis det er et 

økonomisk spørsmål. 10 % er usikre og 28 % mener fortsatt at det er viktigere å ha landsmøtet på 

rundgang enn å spare penger.  

Totalt utgjør de som mener det er viktigere å ha landsmøtet på rundgang enn å spare penger 11 % av 

alle medlemmene som har svart på undersøkelsen og som har deltatt eller ønsker å delta på 

Amnestys landsmøte, og 3 % av alle som har svart på undersøkelsen.  

Antall medlemmer fra de forskjellige regionene som har svart på undersøkelsen er representativt for 

medlemsmassen i sin helhet. Det er ingen overrepresentasjon, men det er likevel greit å være klar 

over at region øst har en påvirkning på tallene fra undersøkelsen da over halvparten av de som har 

svart på undersøkelsen er fra region øst og at de i større grad enn resten av regionene er positive til å 

ha landsmøtet på samme sted hvert år. En må gå ut ifra at de som bor i øst tror at landsmøtet vil 

legges til Oslo om det blir samme sted hvert år og derfor er mindre skeptiske. 

Her er tallene fra region øst: 

Av de som har besvart spørsmålet om å ha landsmøtene på rundgang eller samme sted hvert år, er 

omtrent 54 % fra region øst. 42 % av disse har svart at det er ok eller positivt om de legges til samme 

sted hvert år. 30 % er skeptiske og 27 % har ingen mening.  



Fra de fire andre regionene er tallene noe annerledes. Der svarer mellom 40 % og 50 % at de ønsker 

at regionmøtene går på rundgang, men at de ville deltatt uansett. Mellom 0 % og 7 % fra de andre 

regionene svarer at det er positivt om regionmøtet legges til samme sted hvert år. Det er allikevel en 

ganske lav prosentandel, mellom 4 % og 10 % fra de andre regionene som ikke ville deltatt om 

landsmøtet ble lagt til samme sted hvert år.2  

 

På spørsmål om de endrer synspunkt hvis det har med økonomi å gjøre så ser man i undersøkelsen 

at i sør og nord svarer henholdsvis 41 og 47 % at det er viktigere å ha det i regionene enn å spare 

penger.3 Det er greit å være klar over at det i antall mennesker tilsvarer henholdsvis 16 og 9 svar og 

ved så lave tall kan svarfordelingen skyldes tilfeldigheter så vel som reelle forskjeller, så det er 

vanskelig å legge mye i de svarene.  

Med unntak av region nord svarer en mye større prosentandel at de endrer synspunkt om det har med 

økonomi å gjøre, henholdsvis 56 % i sør, 69 % i vest og 61 % i midt.4  

Undersøkelsen indikerer dermed at medlemmene vil fortsette å delta i omtrent like stor grad på 

Amnestys landsmøter, så lenge det kommuniseres tydelig at det gjøres fordi det er 

kostnadsbesparende.  

Prosjektet har også gjennomgått påmeldingene til landsmøtene fra 2008 og frem til i dag, delt opp per 

region, for å undersøke hvilken påvirkning valg av møtested har for den geografiske 

representativiteten: 

                                                           
2 Se vedlegg 2 i Medlemsundersøkelsens tabeller i den fullstendige innstillingen til styret om Amnesty i Norge 
medlemsdemokrati på Amnestys nettsider, tabell SP13, s. 70 
3 Se vedlegg 2 Medlemsundersøkelsen tabeller i den fullstendige innstillingen til styret om Amnesty i Norge 
medlemsdemokrati på Amnestys nettsider, tabell SP13B, s. 71 
4 ibid 



 

Det er tydelig at det kommer flere fra regionen der landsmøtet holdes, enn det gjør på andre 

landsmøter. Samtidig er det merkbart at landsmøtedeltagelsen stiger for hvert landsmøte, med unntak 

av 2014 i Bergen. 

Fra tabellen kan en ikke lese at det er ett sted som er bedre egnet til landsmøte enn noe annet. 

Prosjektet har diskutert om det er en gevinst i seg selv at flere fra akkurat den regionen landsmøtet 

holdes i deltar det ene året landsmøtet er der. En samlet styringsgruppe er enige i at det i seg selv 

ikke er en gevinst.  

Målet bør heller være at det er økt engasjement og deltakelse blant medlemmene over flere år og en 

god representasjon fra alle regionene på hvert landsmøte. Dette kan gjennomføres gjennom andre 

tiltak foreslått i innstillingen, spesielt gjennom å gjøre deler av regionmøtene landsmøteforberedende5 

og gjennom bedre synliggjøring og forankring av organisasjonens demokratiske prosesser.  

Tiltak 

Amnesty i Norge legger landsmøtene sine fast til Gardermoen på Ullensaker i Akershus.  

Endringer i styringsdokumenter: 

Dette tiltaket krever ingen endringer i styringsdokumentene.  

  

                                                           
5 Se punkt 6 (s. 24) i den fullstendige innstillingen til styret om Amnesty i Norge medlemsdemokrati på 
Amnestys nettsider. 



ORG 3/18 Endring av syklus for styret 

 
Fremmet av: Styret 

Kun relevant hvis alternativ 1 i ORG 1/18 blir vedtatt. 

Vedlegg: 

1. Forslag til endrede paragrafer 

Styret i Amnesty i Norge består av styreleder, nestleder, seks styremedlemmer, 4 varaer og en 
ansattes representant. Hele styret, med unntak av ansattes representant, velges av landsmøtet 
annethvert år. Et styremedlem kan sitte i styret i tilsammen 4 perioder som tilsvarer 8 år. Dersom 
landsmøtet skal avholdes årlig, foreslås det å endre syklusen på valg av styret slik at ikke hele styret 
velges på hvert landsmøte. Dette er for å bidra til kontinuitet. Det foreslås at Amnesty i Norge endrer 
syklusen til styret til følgende:  
 

• Styreleder: velges for en periode på to år.  

• Nestleder: velges for en periode på to år, samme år som styreleder.  

• Styremedlemmer: velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år.  

• Varamedlemmer: velges årlig.  
 
For å endre dette fra dagens syklus vil det i forkant av neste landsmøte bli slik at de tre ordinære 
styremedlemmene som har sittet kortest tid ikke settes til valg, og de tre ordinære lengst-sittende 
plassene settes ut til valg. Hvis flere styremedlemmer enn dette har sittet sin maks-periode på åtte år, 
må organisasjonen velge nye styremedlemmer som da vil velges for kun ett år. Styreleder og 
nestleder skal velges samtidig uansett om det blir første eller andre landsmøte etter den nye 
ordningen.   

 
Forslag til vedtak: 

Vedtak 1: 
§ 5, tredje paragraf i vedtektene til Amnesty i Norge endres fra «Styret velges av landsmøtet og 

leder AI Norge mellom landsmøtene. Styret er ansvarlig overfor landsmøtet» til «Styret velges 

av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styreleder og nestleder velges for en 

periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode 

på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Styret er 

ansvarlig overfor landsmøtet». 

Vedtak 2: 
Under punkt 8 i Forretningsorden for landsmøtet legges det til et nytt punkt der står: 

«Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende 

styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. 

Varamedlemmer velges årlig». 

Punkt 8.1, første setning, i Forretningsorden for landsmøtet endres fra «Valgkomiteen foreslår 

kandidater til leder, nestleder, styre- og varamedlemmer. I tillegg til nytt styre, fremsettes 

forslag til ny valgkomité» til «Valgkomiteen foreslår kandidater til de tillitsvervene som settes 

til valg. I tillegg til dette fremsettes forslag til ny valgkomité».  

Vedtak 3: 
Punkt 1.1 i instruks for valgkomiteen endres fra «Valgkomiteen skal nominere styreleder, 

nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Valgkomiteen skal sikre aktuelle kandidater 

og at de presenteres på en måte som gir medlemmene et godt grunnlag for å vurdere deres 

kvalifikasjoner for rollen» til «Valgkomiteen skal nominere styreleder, nestleder, 6 

styremedlemmer og 4 varamedlemmer, avhengig av hvem som settes til valg det aktuelle året.  

Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende 

styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. 

Varamedlemmer velges årlig. Valgkomiteen skal sikre aktuelle kandidater og at de presenteres 

på en måte som gir medlemmene et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for 

rollen» 



Vedlegg 1:  

Forslag til endrede paragrafer 

 

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

§ 5 Organisasjon 

AI Norge skal organiseres og drives etter demokratiske prinsipper. 

Landsmøtet er AI Norges høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Hvis det foreligger 

ekstraordinære omstendigheter som gjør det strengt nødvendig å flytte det ordinære landsmøtet, kan 

styret gjøre dette etter å ha gjennomført en rådgivende konsultasjon med medlemmene. 

Styret velges av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styreleder og nestleder velges 

for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode 

på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Styret er ansvarlig 

overfor landsmøtet. 

Et tidligere medlem av styret kan ikke ansettes i ledende stilling i AI Norge i en periode på to år regnet 

fra slutten av dennes styreverv. Tidligere ansatt i ledende stilling i AI Norge kan ikke velges inn i styret 

i en periode på to år regnet fra denne sluttet i stillingen. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra 

disse bestemmelsene. 

Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av 

Amnesty International i Norge.   

Styret vedtar etablering av regionale strukturer. Styret godkjenner organisering og retningslinjer. 

Medlemmer kan utnevnes til å inneha verv i AI Norge som er knyttet til ulike spesialområder. 

Nærmere bestemmelser om roller og ansvarsforhold framgår av AI Norges retningslinjer. 

 

Forslag til endrede paragrafer i Forretningsorden for landsmøtet: 

8. Valg 
Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre med varamedlemmer og til ny valgkomité i tråd med 

valgkomiteens instruks. 

Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende 
styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. 
Varamedlemmer velges årlig 
Landsmøtedeltakerne har anledning til å fremsette benkeforslag på kandidater til de tillitsvervene som 
er på valg. 
Valgordningen på landsmøtet er fastsatt som følger: 
1) Valgkomiteen foreslår kandidater til de tillitsvervene som er på valg leder, nestleder, styre- og 
varamedlemmer. I tillegg til dette nytt styre, fremsettes forslag til ny valgkomité. Forslaget deles ut i 
plenum første møtedag. 
2) Valgkomiteen kommenterer innstillingen og utdyper de avveininger som er lagt til grunn for 
sammensetning av styret. 
3) Benkeforslag til kandidater framsettes og begrunnes før valget holdes. Benkeforslag til leder og 
nestleder skal settes opp mot valgkomiteens tilsvarende innstillinger. Benkeforslag til øvrige 
kandidater føres opp i tillegg til de kandidater som valgkomiteen har nominert. 
4) Det foretas separat valg av leder og nestleder. Videre foretas valg av øvrige styremedlemmer. 
Deretter velges varamedlemmer. Resultatet av hvert valg gjøres kjent før neste votering finner sted 
slik at de som ikke velges får anledning til å stille som benkeforslag til det/de neste valg. 
5) Om det er overtallige kandidater til verv, foretas valgene skriftlig på egne stemmesedler. Disse 
deles ut like før valgene finner sted. Forsamlingen må bli gjort kjent med antall stemmeberettigede 
landsmøtedeltakere. 
 

 

 



Forslag til endrede paragrafer i Instruks for valgkomiteen: 

1.1 Valgkomiteen skal nominere styreleder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer, 

avhengig av hvem som settes til valg det aktuelle året.  Styreleder og nestleder velges for en periode 

på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre 

velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Valgkomiteen skal sikre aktuelle 

kandidater og at de presenteres på en måte som gir medlemmene et godt grunnlag for å vurdere 

deres kvalifikasjoner for rollen. 

  



ORG 4/18 Endring av vedtektene til Amnesty International i Norge  

 
Fremmet av: Styret 

 
Det er en uoverenstemmelse i to av organisasjonens styringsdokumenter vedrørende frister for 
innmelding av saker som skal behandles på landsmøtet. I Forretningsorden for landsmøte i Amnesty i 
Norge står følgende tidsfrister oppgitt under punkt 2:   

• «3 mnd: Vedtektsendringsforslag må være styret i hende  

• 6 uker: Ordinære vedtaksforslag må være styret i hende.»   

 
I Vedtekter for Amnesty International i Norge står det i §6 at: «Landsmøtet innkalles av styret med 
minst 4 måneders varsel til medlemmene. Forslag som skal behandles på landsmøtet må være styret i 
hende senest 3 måneder før landsmøtet.»   

Sistnevnte paragraf mangler differansieringen mellom vedtektsendringsforslag og ordinære 
vedtaksforslag. Styret foreslår å gjøre en endring i vedtektene til organisasjonen, slik at de to 
dokumentene er i overenstemmelse.  

Forslag til vedtak: 

§ 6 i vedtektene til Amnesty i Norge endres fra «Landsmøtet innkalles av styret med minst 4 
måneders varsel til medlemmene. Forslag som skal behandles på landsmøtet må være styret i 
hende senest 3 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste må være sendt deltakerne 1 
måned før landsmøtet» til «Landsmøtet innkalles av styret med minst 4 måneders varsel til 
medlemmene. Vedtektsendringsforslag må være styret i hende senest 3 måneder før 
landsmøtet, og ordinære vedtaksforslag må være styret i hende senest 6 uker før landsmøtet.» 

 

  



ORG 5/18 Endring av instruks for valgkomiteen 

 
Fremmet av: Styreleder Kjetil Haanes 

 
Det er styret i Amnesty i Norge som foreslår norske kandidatar til internasjonale verv i Amnesty-rørsla, 

men for styrke dette arbeidet ønskjer styret også å ha dialog med den norske valkomiteen, og få 

innspel om eventuelle aktuelle kandidatar som komiteen har identifisert i sitt arbeide. Det foreslås 

derfor å legge til dette som et punkt i Instruks for valgkomiteen. 

 
Forslag til vedtak: 
Under punkt 1 i Instruks for valgkomiteen legges det til et nytt punkt der det står:  
«1.3 Valgkomiteen skal også bistå styret med å identifisere kandidater til internasjonale 

posisjoner.» 

  



ORG 6/18 Ungdom og studenter i Amnesty i Norges styre  
 
Fremmet av: Oda Ringstad og Selma Ahmetagić, leder og nestleder av Studentrådet til Amnesty 

International Norge. 

I dag oppleves det for mange studentaktivister at det er et stort sprang mellom aktiviteten til styret til 

Amnesty International Norge og studentgruppenes egne aktiviteter. Det fremgår av Amnesty 

International Norge sin strategi 2017-2019 at ungdommers plass i organisasjonen skal være sentral. 

Vi ønsker derfor at instruksen til valgkomiteen får et tillegg når det gjelder hvilke kriterier som skal 

etterstrebes i nominasjonen av styremedlemmer. Det er klart at et ungdomsmedlem er et medlem som 

betaler kr. 100 per år og et studentmedlem er medlem som betaler kr. 300 per år. 

 
Forslag til vedtak: 

Punkt 3.1 i Instruks for valgkomiteen 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» 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 tilstrebe at innstillingen til styremedlemmer 

inkluderer et studentmedlem og et ungdomsmedlem.» 

 

 

https://www.facebook.com/selmss?tn-str=%2AF

