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AMNESTY INTERNATIONAL NORGES LANDSMØTE PÅ RADISSON BLU 
HOTEL, TROMSØ - 22.-24.10.2010 
 
 
PROTOKOLL  
 
Ordstyrere: Birgitte Brekke og Mette Hamre 
Protokollførere: Laila Belle og Arne Borg 
 
 
Lørdag 23.10.2010 
 
Åpning 
 
Musikalsk åpning v/James Crabb 
 
Velkommen v/Styreleder Bente Erichsen   
Bente Erichsen ønsket alle velkommen til to travle dager hvor vi skal stake ut veien for de 
seks neste årene.  Hun takket medlemmene i Tromsø som hadde lagt alt til rette og tatt godt i 
mot oss. 
Hun ga deretter ordet til Tromsøs ordfører Arild Hausberg. 
 
 
Hilsen til landsmøtet v/ordfører i Tromsø Arild Hausberg 
Talen hans er vedlagt referatet. 
 
Arild Hausberg uttrykte glede over at Landsmøtet holdes i Tromsø og over å se at det var så 
mange unge mennesker til stede.  - De unge er fremtiden, og det er de som skal gjøre verden 
til et bedre sted, sa han. 
Han ønsket velkommen til fredsbyen Tromsø og han viste til Mandelas brev og tale her i 2005 
da 20.000 møtte opp. Mandela ble utnevnt til æresdoktor ved universitetet her, og Tromsø ble 
en ambassadørby for hiv/aids.  Han sa at slikt forplikter og at han derfor var ekstra stolt over 
å ha Amnesty i byen og at vi har som tema og styrke fattiges menneskerettigheter. 
Han understreket viktigheten av et åpent samfunn med toleranse og religionsfrihet.   
Han var spesielt stolt over å kunne opplyse at han allerede neste uke vil la bystyret behandle 
forslaget om å la Tromsø bli en Cities for Life-by, og at han ville støtte dette forslaget. 
 
Ina Tin opplyste at den internasjonale generalsekretæren Salil Shetty har meldt forfall til 
landsmøtet, og hun redegjorde for de programendringene som følger av dette.  Hun ga deretter 
ordet til styreleder Bente Erichsen. 
 
Bente Erichsens tale til landsmøtet   
Talen hennes er vedlagt referatet 
 
Bente Erichsen knyttet tråden tilbake til Amnestys press på Kina før og under Olympiaden 
1 208 og tildelingen av Nobelprisen til en kineser i år. Hun takket alle som var med på å skape 
oppmerksomhet og øve press i forbindelse med disse hendelsene.. 
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Hun uttrykte stolthet over å ha ledet en slik organisasjon i fire år. Hun oppsummerte alle 
aksjoner og kampanjer i perioden og presenterte høydepunktene i styrets beretning til 
landsmøtet.  Takket være dedikerte og aktive medlemmer og ansatte, god rollefordeling 
mellom styret og generalsekretær går det så det suser i Amnesty Norge, sa hun.  Med disse 
ordene ønsket hun alle et godt landsmøte. 
 
Hvordan arbeide med rettighetsbasert fattigdom. 
Innlegg v/generalsekretær i Redd Barna, Tove R.Wang. 
Innlegget hennes er vedlagt referatet. 
 
Tove Wang takket for at hun var blitt invitert til Amnestys Landsmøte for å snakke om 
fattigdomsbekjempelse. Rettighetsbasert fattigdomsbekjempelse ble fokusert i 
sluttdokumentet for tusenårsmålene, og både Redd Barna og Amnesty har tatt dette opp med 
utenriksminister Gahr Støre.  Hun uttrykte glede over at Amnesty har utvidet sitt mandat og 
nå vil sette fokus på de mest marginaliserte i verden.  De fattige trenger Amnestys stemme og 
troverdighet.  
Tove Wang sa at hun ser store muligheter for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt 
mellom våre to organisasjoner som har mange felles trekk og målsettinger.  Barn er 
marginaliserte grupper og trenger store sterke organisasjoner som oss. 
 
Hun avsluttet med å overrekke en pakke rapporter fra Redd Barna og understreket at vi må 
satse internasjonalt for å nå våre mål.  Med disse ordene takket hun for seg og ønsket alle et 
godt landsmøte. 
 
 
Tale v/generalsekretær John Peder Egenæs  
Talen hans er vedlagt referatet. 
 
 
Åpning og konstituering 
 
Bente Erichsen spurte Landsmøtet om det var andre forslag til hovedstyrere og referenter i 
plenum enn dem som var foreslått.  Det var ingen andre forslag. 
 
LM-vedtak P1/2010 –Valg av ordstyrere og referenter 
Landsmøtet godkjenner forslag til ordstyrere i plenum Birgitte Brekke og Mette Hamre 
og referentene Laila Belle og Arne Borg. 
 
Birgigtte Brekke opplyste at referat fra arbeidsgruppe økonomi er lagt frem. 
Hun gjorde oppmerksom på en feil i sakspapiret fra arbeidsgruppe organisasjon: side 4 utgår, 
og nye punkter kommer inn og vil bli redegjort for av arbeidsguppens ordstyrer.   
 
Hun opplyste også at forslag til landsmøteuttalelser er lagt frem og ber folk lese disse da de 
skal behandles i alle arbeidsgrupper. 
 
Hun minnet om at frist for å fremme kandidater til valg må skje senest kl.09.00 før møtestart 
søndag og leveres en av ordstyrerne. 
 
Det ble redegjort for stemmerettsordningen, at alminnelig flertall avgjør utfallet av saker og at 
vedtektsendringer krever 2/3 flertall.  
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Ordstyrer presenterte styrets forslag til redaksjonskomité og stemmerettsnemnd.  Det var 
ingen andre forslag til disse vervene. 
 
 
LM-vedtak P2/2010 – Valg av redaksjonskomité 
Landsmøtet godkjenner forslag til redaksjonskomite bestående av Ina Tin, 
Karen-Lise Scheie Knudsen,  Lasse Imrik, Camilla Andersson, Randi Eriksrud Hagen 
og Sveinung Søyland  Moen.  
 
 
LM-vedtak P3/2010 – Valg av stemmerettsnemnd 
Landsmøtet godkjenner forslag til stemmerettsnemnd bestående av 
Hildur Knutsen, Gustav Haver, Heidi Augestad Opsahl. 
 
 
Behandling av styrets beretning og regnskap  
 
Styrets beretning til Landsmøtet for styreperioden 2004 – 2010 
 
Bente Erichsen presenterte og kommenterte høydepunktene i beretningen.  Hun fremhevet 
spesielt 

• Gjennomføringen og avslutningen av 20 års 
menneskerettighetsundervisningsprosjekter 

• At regionaliseringen er blitt en fast ordning. 
• At aktivismearbeidet er utviklet og moderne medier er tatt i bruk. 
• At mediearbeid er utviklet 
• Større delaktighet i internasjonale fora 
• John Peder Egenæs er i perioden tilbudt en ny arbeidsavtale for fire nye åremål 
• Organisasjonen har hatt en tilfredsstillende vekst, vi har nå ca. 50.000 medlemmer 

 
 
Regnskapet 2008 - 2009 
Jostein Djupvik fra styret viste til at han hadde gitt en grundig presentasjon av regnskapet i 
arbeidsgruppe økonomi og begrenset seg i plenum til å kommentere de største postene i 
regnskapet.  
 
 
Styrets spørretime - Innvilgelse av ansvarsfrihet for styret 
 
Bodil Røyset roste styret og sekretariatet for god økonomisk styring og planlegging og arbeid.  
Hun sa at hun savner informasjon om hva pengene fra TV-aksjonen er gått til og at det er lite 
å finne på nettsiden om dette.  Hun spurte styret om hva vi kunne gjøre med det.   
 
Bente Erichsen svarte at styret fikk rapporten på styremøtet i går, og styret var enige om at 
resultatene og prosjektene skulle synliggjøres. 
 
Generalsekretær John Peder Egenæs opplyste at de 25 mill. kr. fra regjeringen gikk til 
menneskerettighetsundervisningsprogram rundt omkring i verden.  Denne rapporten skal 
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omarbeides for media og legges ut på nettet. Resten av pengene ble styrt av det internasjonale 
sekretariatet og rapporten er sendt NRK.  Vi jobber med å lage et norsk resyme av den. Vi har 
ved flere anledninger spurt NRK om å lage oppfølgingsprogram, men de har ikke vært 
interessert i 1999. NRK har godkjent alle våre rapporter, og de skal gjøres kjent. 
 
 
Kristin Høgdahl ba om å få vite litt mer om det internasjonale organisasjonsarbeidet. 
Gustav Haver fra styret redegjorde for hovedtrekkene i arbeidet med ”One Amnesty”-
prosessen som har pågått de par siste årene. One Amnesty er en betegnelse for en utvikling 
mot en mer helhetlig organisasjon, Amnesty skal for folk flest bli oppfattet som en 
organisasjon der alle arbeider med det samme.  Det handler om enhetlige rapporterings- og 
regnskapsrutiner, koordinering i planlegging, demokratisering.  Bente Erichsen føyde til at 
styret har vært opptatt av å ha en formell påvirkning på internasjonalt nivå og at Rune 
Arctander i perioden ble foreslått til et internasjonalt utvalg. 
 
Det ble fra salen uttrykt ros til styret, generalsekretær, markedsavdeling og økonomisjefen for 
godt arbeid og god styring med økonomien.   
 
For å kunne meddele styret ansvarsfrihet, fremmet arbeidsgruppen økonomi følgende 
innstilling til vedtak: 

ØK 1/10: Regnskap 2008 – 2009, regnskap pr 30.06.10 
Vedtak 
Amnesty International Norges landsmøte tar det fremlagte regnskap til etterretning. 
Landsmøtet meddeler styret ansvarsfrihet. 
. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. 
 
På vegene av styret takket avtroppende leder Bente Erichsen for en god periode. 
 
Avklaring av stemmerett på landsmøtet 
 
På dette tidspunkt ble det opplyst at det var reist spørsmål om avklaring av stemmerettigheter 
idet flere av landsmøtedeltagerne mente å ha fått utdelt feil farge på stemmekortet.  Deltager 
174 sa at han ikke hadde stemmerett og derfor fått utdelt feil stemmekort. Ordstyrer spurte om 
landsmøtet om kunne slutte seg til dette. De øvrige som det knyttet seg usikkerhet til ble bedt 
om å avklare dette med stemmerettsnemnda.  Stemmerettsnemnda brukte pausen til å avklare 
usikkerhet omkring stemmeretten og fremmet følgende innstilling i 3 punkter: 
 
Innstilling 1/2010 fra stemmerettsnemnda 
 
1. Følgende personer har blitt tildelt stemmerett ved registrering på landsmøtet. På forespørsel fra 

valgkomiteen har de imidlertid opplyst at de har vært medlem av Amnesty International i Norge i 
kortere tid enn 6 måneder. Stemmerettsnemnda foreslår derfor at personer med følgende 
deltagernummer fratas stemmeretten: 
0096, 0125, 0130, 0132, 0133, 0140, 0144, 015,8, 0159, 0161, 0202, 0203, 0204 , 0205, 0233,    
0249 og 0261.  

 
2. Følgende personer har ikke blitt tildelt stemmerett ved registrering. På forespørsel fra 

stemmerettsnemnda forklarer de imidlertid at de har vært medlem av Amnesty International i 
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Norge i minst 6 måneder forut for landsmøtet. Stemmerettsnemnda har ikke hatt mulighet til å 
foreta fullstendige undersøkelser for å få brakt de faktiske forhold på det rene, og foreslår derfor at 
deltagernes egen forklaring legges til grunn. Stemmerettsnemnda foreslår derfor at denne personen 
gis stemmerett: deltager nr. 124  

 
3. Følgende personer har ikke fått stemmerett ved registrering. På forespørsel fra valgkomiteen har 

de opplyst at de har vært medlem av Amnesty International i Norge i mer enn 6 måneder. Pga. 
adresseendringer, feil med medlemsregistrering mv. har de imidlertid falt ut av medlemsbasen og 
først blitt gjeninnført mindre enn 6 måneder før landsmøtet. Stemmerettsnemnda har ikke hatt 
mulighet til å foreta fullstendige undersøkelser for å få brakt de faktiske forhold på det rene, og 
foreslår derfor at deltagernes egen forklaring legges til grunn.  Stemmerettsnemnda foreslår videre 
at disse medlemmene gis stemmerett, da formålet bak kravet til 6 måneders medlemskrav ikke 
gjør seg gjeldende: deltagere nr.  0017 og 0107 

 
 
Ordstyrer ba landsmøtet stemme over innstillingen punkt for punkt. 
Innstilingens punkt 1 ble vedtatt ved akklamasjon. 
Innstillingens punkt 2 ble vedtatt ved akklamasjon.  
Innstillingens punkt 3 ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
LM-vedtak P4/2010 – Stemmerettsnemndas innstilling 1 
Landsmøtet slutter seg til stemmerettsnemndas innstilling 1. 
 
Stemmerettsnemnda la fram sin andre innstilling i to punkter: 
 
Innstilling 2/2010 fra stemmerettsnemnda 
 

1. Følgende personer har blitt tildelt stemmerett ved registrering på landsmøtet. På forespørsel 
fra stemmerettsnemnda har de imidlertid opplyst at de har vært medlem av Amnesty 
International i Norge i kortere tid enn 6 måneder. Stemmerettsnemnda foreslår derfor at 
landsmøtedeltagere med følgende nummer fratas stemmeretten: 
0095, 0120,  0121,  0122, 0123,  0126, 0127, 0129, 0137, 0141, 0143,  0144,  0153, 0174, 
0185, 0160,  0142, 0213 , 0257, 0143 og  0128.  

  
2. Følgende personer har fått tildelt stemmerett ved registrering. En eller flere andre 

landsmøtedeltagere har stilt spørsmål ved om de oppfyller kravet om 6 måneders 
medlemskrav. På forespørsel fra stemmerettsnemnda  har de opplyst at de har vært medlem  
av Amnesty i Norge i minst 6 måneder forut for landsmøtet. Stemmerettsnemnda har ikke hatt 
mulighet til å foreta fullstendige undersøkelser for å få brakt de faktiske forhold på det rene, 
og foreslår derfor at deltagernes egen forklaring legges til grunn. Stemmerettsnemnda foreslår 
derfor at denne personen beholder sin stemmerett: deltager nr. 228.  

 
Ordstyrer ba landsmøtet stemme over innstillingens punkt for punkt. 
Innstilingens punkt 1 ble vedtatt ved akklamasjon. 
Innstillingens punkt 2 ble vedtatt ved akklamasjon.  
 
LM-vedtak P5/2010 – Stemmerettsnemndas innstillling 2 
Landsmøtet slutter seg til stemmerettsnemndas innstilling 2. 
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Plenumsbehandling av innstilling fra arbeidsgruppe økonomi 
 
Ordstyrer i arbeidsgruppe økonomi la frem arbeidsgruppas innstilling 

ØK 1/10: Regnskap 2008 – 2009, regnskap pr 30.06.10 
Fremmet av styret. 
Forslag til resolusjon er allerede vedtatt av landsmøtet. 

Vedtak ØK1/2010 –Regnskap 29008 – 2009, regnskap pr. 30.6.10 
Amnesty International Norges Landsmøte tar det fremlagte regnskap til etterretning. 
Landsmøtet meddeler styret ansvarsfrihet 
 

ØK 2/10: ØK 2/10: Rammebudsjett 2011 – 2012, prognose 2013 – 2014 
Fremmet av styret 
 
Spørsmål fra delegat 139 om hva disse beløpene inneholder.  Jostein Djupvik forklarte at de 
er satt opp i henhold til styrets strategi på inntektsøkning de kommende år.  
 
På dette tidspunkt ble spørsmål stemmerettavklaring igjen brakt opp Stemmerettsnemnda la 
fram følgende innstilling: 
 
Innstilling 3/2010 fra stemmerettsnemnda: 
  
Deltagere med følgende nummer skal ikke ha stemmerett: 158, 159 og 161. 
 
Ordstyrer spurte om Landsmøtet kunne sluttet seg til innstillingen. 
Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon 
 
LM-vedtak P6/2010 – Stemmerettsnemndas innstilling 3 
Landsmøtet slutter seg til stemmerettsnemndas innstilling 3. 
 
Deretter fortsatte avstemning over rammebudsjett og prognose. 
 
Avstemning ØK2/  Del 1 
Enstemmig vedtatt 
 
Avstemning ØK2/ del 2 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak ØK2/2010 Del 1 og 2 
 
Landsmøtevedtak 1: 
Landsmøtet godkjenner budsjettrammer for AI Norge slik de er fremlagt, med 

• inntektsramme for 2011 på 69 mill kr og for 2012 på 78 mill kr 
• kostnadsramme for 2011 på 68 mill kr og for 2012 på 76,5 mill kr. 

 
 
Landsmøtevedtak 2: 
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Landsmøtet viser til vedtektenes § 7 og gir styret adgang til å foreta evt. 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 3/10: Valg av revisor 

Fremmet av styret  
 
Avstemning. Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak ØK3/1010 – Valg av revisor 
KPMG gjenvelges som revisor for AI Norge for årene 2011 og 2012. 
 

ØK 4/10: Strategisk Plan 2010 – 2016 
Fremmet av styret 
Områdene: Ressurser, kapitlene vekst og strategisk fordeling 

Plenumsbehandling utsettes til søndag da hele strategiplanen vil bli behandlet under ett. 
 
 
Presentasjon av valgkomiteens innstilling 
 
Bodil Røyset redegjorde for nemndas arbeid, prosess og kriterier for nominasjon av 
kandidater. Hun ba kandidatene komme opp på scenen og ba dem presentere seg. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Kristin Høgdahl, innstilt som leder 
Rune Arctander, innstilt som nestleder 
 
Innstilt som styremedlemmer: 
 
Karen-Lise Scheie Knudsen 
Tale Halsør 
Trude Hella Eide  
Ove Tjelta  
Steinar Vike 
Inge Laupstad 
 
Innstilt som varamedlemmer: 
 
Aman Kedir Kamsare, 1. Vara 
Marta Næss Bergseng, 2. Vara 
Håkon Sæberg, 3. Vara 
Hallgerd Conradi, 4. Vara – var ikke stilstede så Bodil Røyset presenterte henne. 
 
Innstilt til valgkomiteen: 
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Gustav Haver 
Bodil Røyset 
Mari Seilkjær 
 
 
 
Søndag 
 
Generalsekretær John Peder Egenæs introduserte de internasjonale gjestene, først Robert 
Odhialo født og oppvokst i slummen i Nairobi. 
 
 
Demand Dignity   
 
Robert Odhialo, kenyansk aktivist 
Hans tale er vedlagt referatet 
 
Robert Odhialo snakket om viktigheten av å kjempe for fattiges rettigheter, retten til bolig, 
retten til ikke å bli kastet ut.  Kenya har undertegnet internasjonale konvensjoner , men lever 
ikke opp til sine forpliktelser.  Tusenvis blir utsatt for tvangsutkastelser, folk mangler 
grunnleggende goder som rent vann, sanitæranlegg, kloakkanlegg og annen infrastruktur i 
slummen.  Manglende sanitæranlegg fører til at sykdommer sprer seg raskt. Mangel på 
toaletter fører til at kvinner blir utsatt for overgrep på vei til toalettene om natten. Mangel på 
politivakthold i slummen fører til stor kriminalitet, vold og voldtekter. Det som trengs er 
planlegging og politisk vilje .  
Folket i Kenya krever retten til bolig og frihet fra utkastelse.  De krever at Kenya 
implementerer internasjonale menneskerettskonvensjoner på disse områdene.   
 
Kommentar fra Aman Kedir Kamsare:  
Det er viktig at det blir satt fokus på disse manglende rettighetene.  Det er et paradoks at 
utvikling i mange afrikanske land fører til brudd på menneskerettigheter. Det bygges mye nytt 
i landene, og folk kastes ut av hjemmene sine. Det er viktig for Amnesty å gripe tak i disse 
problemene.  
 
Odhialo svarte at det er riktig at utvikling i mange tilfeller fører til at fattige blir utsatt for 
overgrep, og han er glad for at Amnesty tar opp dette. 
 
Mohammad Mostafai, iranske forsvarsadvokat  
Drewery Dyke, iranetterforsker i Amnesty, tolket hans tale. 
 
Generalsekretær John Peder Egenæs viste til saken om den iranske kvinnen som skulle steines 
til døde.  Han introduserte advokaten som forsvarte henne og som nå har søkt om politisk asyl 
i Norge. Hans kamp for kvinners rettigheter er hans måte å etterleve ”Demand Dignity”. 
 
Her er sammendrag av hans tale som ble holdt på farsi og tolket til engelsk av Drewery Dyke: 
 
”La oss minnes en annen advokat som ble arrestert i september i fjor og en annen kollega som 
har sittet i fengsel i ett år. La oss minnes alle barn som er blitt skilt fra sine foreldre og alle de 
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ukjente fangene som ikke har noen til å tale sin sak.  La oss tenke på de barna som har sine 
foreldre i eksil. 
 
Selv i de land som sier at de respekterer menneskerettigheter begås overgrep.  Amnesty er en 
organisasjon som uavhengig kan konfrontere land med de overgrep de begår.  En organisasjon 
som med sine mekanismer kan sikre at individer og grupper ikke blir undertrykket.  Før 
revolusjonen var det en forventning om forandring i Iran, at man ville få rettferdige lover og 
få slutt på diskriminering og innføring av demokrati. Vår erfaring er at dette ikke har skjedd.   
Hva vi isteden har sett er steining og henrettelser, tilfeldige arrestasjoner og domstoler som 
bare er domstoler i navnet, press på grupper og individer.  Lange fengselsstraffer til aktivister.  
De som har makten bruker sterke metoder for å holde på denne makten.  Iran er blitt en slags 
diktatur i Islams navn. Amnestys rolle er å sette søkelys på disse overgrepene.  Amnesty må 
gjøre enda mer med disse problemene, publisere uttalelser og kommunisere undertrykkelsen 
som pågår.  De forskjellige AI-seksjoner må øve press mot Irans myndigheter. Vi trenger 
menneskerettigheter for å få fred. Amnesty må støtte de iranerne som er i Iran og som 
kjemper mot begrensing av ytringsfriheten og for iranere i eksil som har forlatt landet på 
grunn av overgrep.  De trenger deres støtte.  Amnesty rer med på å gi disse menneskene et 
ansikt. 
 
Iransk media er sensurert, og informasjon fra utlandet er forbudt. De aktivistene som er i Iran 
og de som er i utlandet må samarbeide. Iranere trenger internasjonal støtte mer enn noen gang.  
Man kan ikke bare vedta resolusjoner mot underrykking.  Vi trenger samarbeid, og med hjelp 
fra omverdenen kan vi sammen skape et fritt Iran.”  
 
Deretter ble det fra talestolen oppfordret til aksjon for den iranske journalisten og 
menneskerettighetsforkjemperen Ahmadi Zeidabadi som nå soner en lang fengselsstraff.  
Legges ut på Twitter og AIs Face Book-side. 
 
John Peder Egenæs takket de to utenlandske menneskerettighetsaktivistene og sa at han håpet 
at vi kan samarbeide i fremtiden og ønsket dem lykke til i deres videre arbeid. 
Gaveoverrekkelse til Robert Idhialo, Mohammad Mostafei og Drewery Dyke. 
 
 
Ytterligere avklaring av stemmerett 
 
På dette tidspunkt ble det fra stemmerettsnemnda opplyst at flere personer ikke oppfyller 
stemmerettsreglene. Stemmerettnemnda la fram følgende innstilling: 
 
Innstilling 4/2010 fra stemmerettsnemnda: 

1. Følgende deltagere fratas stemmeretten: Deltager nr 125, 130 og 132 
2. Følgende deltagere får stemmerett: Deltager nr. 124. 

 
Ordstyrer spurte om Landsmøtet kunne slutte seg til innstillingen.  
Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon 
 
LM-vedtak P7/2010 – Stemmerettsnemndas innstilling 4 
Landsmøtet slutter seg til stemmerettsnemndas innstilling 4. 
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Benkeforslag på kandidat til styret. 
Det ble fremmet benkeforslag på at Aman Kedir Kamsare oppgraderes som kandidat til styret.  
Forslaget ble begrunnet med at Kamsare har vært tidligere samvittighetsfange og derfor er den 
eneste av kandidatene som har personlig erfaring med de overgrep som Amnesty aksjonerer 
mot. 
 
Generalsekretær John Peder Egenæs tok ordet og beklaget på det sterkeste alt rotet med 
stemmerettigheter.  Han lovet at dette skal tas opp med medlemsservice umiddelbart etter 
landsmøtet og garanterer at dette ikke skal gjenta seg på neste landsmøte. 
 
 
Valgkafé  
Ordstyrer leste opp navnene på de nominerte og ba kandidatene reise seg slik at 
landsmøtedeltagerne kunne ta kontakt med dem under valgkaféen og stille spørsmål. 
 
Valg av styre og valgkomité 
 
Det ble foretatt opptelling av stemmeberettigete i salen, og dørene ble lukket.  
Antall stemmeberettigete i salen: 125 
 
Ordstyrer redegjorde for valgordningen. På grunn av benkeforslag skal valgene foretas 
skriftlig under ett; 6 navn skal skrives på stemmeseddelen.  De med flest stemmer blir faste 
styremedlemmer.  Varamedlemmer velges når styremedlemmene er fastsatt.  Nominerte til 
styret som ikke nådde opp kan stille som kandidat til vara.  4 vara velges. 
 
Deltager 139 Rune Grøvdal stilte spørsmål om hvem som erstatter Kamsare som vara? 
Ordstyrer redegjorde for valgordning: leder og nestleder separat, deretter de øvrige 6 faste 
 
Valg av leder  
Det var ingen motkandidat. 
Kristin Høgdahl ble valgt ved akklamasjon. 
 
 Valg av nestleder 
Det var ingen motkandidat. 
Rune Arctander ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
Avtroppende leder Bente Erichsen måtte forlate landsmøtet på dette tidspunkt, og Gustav 
Haver takket henne og overrakte gave fra styret. Han takket for fire år med god ledelse, for 
hennes evne til å finne fram til løsninger og til å se framover.  Han sa at hun hadde bidratt til 
et godt og samlet styre. Han uttrykte håp om fortsatt kontakt i og utenfor Amnesty. 
 
Bente Erichsen takket for varme ord.  Hun sa at det hadde gitt energi å sitte i styremøtene selv 
om det har vært slitsomt.  Hun har hatt et godt kollegium og takker alle som har sittet i dette 
styret.  Takker Gustav Haver spesielt for godt samspill og utfyllende rolle.  Takk til John 
Peder Egenæs for godt gjennomførte møter og alt han har lært henne.  Tusen takk til alle 
sammen! 
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John Peder Egenæs takket Bente, som i sin tid ansatte ham og for at hun har vært en god 
personalleder for ham og en mentor som alltid kunne ringes. Takker på vegne av alle i 
sekretariatet også.  
 
Mens opptelling av valgstemmer på styremedlemmer foregikk, ble det vist en rekke 
filmsnutter:  Opptak fra Shell-aksjon, ”En mor” om abortlovene i Nicaragua, produsert av 
ungdomsgruppa i Stavanger, Burma-video i anledning Aung San Suu Kyis 65-årsdag og 
diverse anti-dødsstraffvideoer. 
 
 
Resultat av valg styremedlemmer  
 
Det ble avholdt skriftlig valg. 
 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt: 
Karen -Lise Scheie Knudsen – 101 stemmer 
Trude Hella Eide   – 108 stemmer 
Tale halsør    – 119 stemmer 
Ove Tjelta    – 115 stemmer 
Inga Laupstad   – 118 stemmer 
Steinar Vike    – 107 stemmer 
 
Aman Kedir Kamsare som ble foreslått som kandidat til styret fikk ikke nok stemmer til 
styreverv og gikk videre på valg som varamedlem.  
 
Resultat av valg varamedlemmer  
 
Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon. 
De ble valgt i nummerisk rekkefølge. 
 
1. vara Aman Kedir Kamsare 
2. vara Marta Næss Bergseng 
3. vara Håkon Sæberg 
4. vara Hallgerd Conradi 
 
Valg av valgkomité 
 
Det var ingen benkeforslag. Komiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon: 
 
Gustav Haver 
Bodil Røyset 
Mari Seilkjær 
 
 
Plenumsbehandling av innstillinger fra arbeidsgruppe organisasjon 
 
Siri Øvstebø presenterte arbeidsgruppens innstilling. 

ORG 1/2010: Forslag om vedtektsendring – frister for innmelding av saker til landsmøtet  
Fremmet av styret 
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Arbeidsgruppa anbefalte at landmøtet slutter seg til styrets  forslag til vedtak. 
 
Det var ingen endringsforslag til det som er anbefalt fra gruppa. 
Ingen stemte mot, ingen stemte avholdende. 
Innstilling fra arbeidsgruppa er enstemmig vedtatt av landsmøtet. 
 
 
Vedtak ORG 1/2010: Forslag om vedtektsendring – frister for innmelding av saker til 
landsmøtet 
 
Vedtektene § 6 første ledd skal lyde: 
 
”Landsmøtet innkalles av styret med minst 4 måneders varsel til medlemmene.  Forslag 
til vedtektsendringer må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet.  Andre 
vedtaksforslag må være styret i hende senest 6 uke før landsmøtet.  Dersom en sak av 
særlige grunner bør behandles av landsmøtet, og det ikke har vært mulig for 
forslagsstilleren å fremme saken innen den ordinære fristen, kan saken likevel tas til 
behandling dersom den er kommet den forberedende redaksjonskomitéen i hende senest 
3 dager før landsmøtet.  Dette gjelder likevel ikke for forslag om vedtektsendringer.” 
 

ORG 2/2010: Forslag om organisasjonsgjennomgang 
Fremmet av styret 
Styrets forslag til vedtak ble anbefalt med to endringer i arbeidsgruppa. 
 
Forslag til nytt punkt 1:  
”Landsmøtet har blitt orientert om styrevedtak 70/2009 og styrets oppfølging av dette”.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til endringer i punkt 2: 

• ”Landsmøtet ber styret iverksette en helhetlig gjennomgang av demokrati- og 
styringsstrukturen i den norske seksjonen.  

• Medlemskap endres til medlemmene, slik at setningen blir: (….) representanter for 
både medlemmene og relevante eksterne aktører. (…)” 

 
Ordstyrer spurte om det er noen som vil ta ordet til saken.   
Det var ingen endringsforslag. 
 
Det ble foretatt votering over hele forslag til vedtaket under ett. 
Ingen stemte mot, ingen avholdende. 
 
Innstilling fra arbeidsgruppa er enstemmig vedtatt av landsmøtet med de endringer 
arbeidsgruppa anbefalte. 
 
Vedtak  ORG 2/2010 – Forslag om organisasjonsgjennomgang 

1. Landmøtet har blitt orientert om styrevedtak 70/2009  og styrets oppfølging av dette. 
2. Landsmøtet ber styret iverksette en helhetlig gjennomgang av demokrati- og 
styringsstrukturen i den norske seksjonen.  Gjennom denne prosessen skal det bl.a. 
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sikres at den nasjonale demokrati- og styringsstrukturen tilfredsstiller de krav som 
følger av ICM-vedtak 10/2009 og andre internasjonale føringer.  Som et ledd i prosessen 
skal styret oppnevne en arbeidsgruppe med representanter fra både medlemmene og 
relevante eksterne aktører.  Det skal også gjennomføres konsultasjoner med både 
medlemskapet og relevante aktører utenfor Amnesty.  På bakgrunn av arbeidsgruppens 
vurderinger og tilbakemeldinger fra konsultasjonsrunden skal styret på landsmøtet i 
2012 rapportere om det arbeidet som er gjort og eventuelt legge fram forslag til 
forbedringstiltak. 
 

ORG 3/2010: Strategisk Plan 2010 – 2016 
Område: Partnerskap og kapittel Partnerskap 
Område: Utmerkelse – kapitlene Aktivisme, Kommunikasjon og 
Menneskerettighetsundervisning 
Område: Ressurser, kapittel Kunnskap  
Fremmet av styret  

Siri Øvstebø redegjorde for diskusjonen i arbeidsgruppa og dens forslag til endringer i 
strategisk plan. 
 
Innstilling fra arbeidsgruppa: 
Landsmøtet 2010 vedtar den framlagte strategisk plan 2010 – 2016 med endringer. 

Plenumsbehandlingen utsettes.  Strategisk plan behandles under ett senere på dagen. 
 

Behandling av landsmøteuttalelser 
 
Respektér retten til ytringsfrihet i Kina 
Gustav Haver presenterte landsmøteuttalelsen på vegne av styret.  
Han opplyste at den ble enstemmig vedtatt i arbeidsgruppa, med enkelte korrekturendringer.  

Norsk dobbeltmoral på menneskerettigheter 
Gustav Haver presenterte landsmøteuttalelsen på vegne av styret.  
Han opplyste at den ble enstemmig vedtatt i arbeidsgruppa, med enkelte korrekturendringer. 
 
 
Plenumsbehandling av innstillinger fra arbeidsgruppe menneskerettigheter 

MR 1/2010: Likeverdig tilgang til livreddende medikamenter ved alvorlige endemiske 
sykdommer 
Fremmet av Jon Ekeland 
 
 
Ordstyrer i arbeidsgruppa, Jens Maseng, redegjorde for diskusjonen i arbeidsgruppa og 
presenterte gruppas forslag til endringer.  
 
Anne Gjefsen ba om at” vaksine” inngår i teksten fordi forebyggende arbeid alene ikke er  
dekkende. 
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Forslagsstiller Jon Ekeland godkjente forslaget. 
 
Det var ingen andre forslag til endringer, og det ble votert over innstillingen fra 
arbeidsgruppa: 
Ingen stemmer mot, ingen avholdende.  
Innstillingen fra arbeidsgruppa er enstemmig vedtatt av landsmøtet med de foreslåtte 
endringer. 
 
 
Vedtak MR 1/2010 – Likeverdig tilgang til livreddende medikamenter ved alvorlige 
endemiske sykdommer 
Landsmøtet 2010 ber styret fremme sak ved ICM 2011 om at Amnesty International 
skal utvikle policy/strategier for å bidra til likeverdig tilgang til forebyggende, lindrende 
og livreddende medikamenter og vaksiner mot alvorlige epidemiske/endemiske 
sykdommer. 
Dette kan i første rekke omfatte HIV, malaria, tuberkulose og vannbårne sykdommer og 
parasitter. AI må understreke verdenssamfunnets medansvar, samt statenes 
forpliktelser for å sikre at alle borgere har likeverdige muligheter til slike 
medikamenter. 
Slik strategi bør også fokusere på om legemiddelindustriens forsknings-, handels- og 
prispolitikk kan bidra til at livsviktige medikamenter blir utilgjengelige for de som er 
mest utsatt for å rammes av slike tilstander. 
 

MR 2/2010: Strategisk Plan 2010 – 2016.   
Område: Menneskerettighetsmål 
Kapitlene: Styrke mennesker som lever i fattigdom, Sikre rettigheter til flyktninger, 
asylsøkere og migranter, Forsvare ytringsfrihet og frihet fra diskriminering. 
 
Behandlingen utsettes og strategisk plan behandles under ett. 
 
Plenumsbehandling av strategisk plan 2010 -2016   
 
Område Ressurser 
Kapitel vekst (Se referat fra arbeidsgruppe økonomi) 
 
Rune Grøvdal påpekte at strategisk plan kun var utdelt på arbeidsgruppen og ikke til alle.  
Gustav Haver svarte at alle dokumenter har vært tilgjengelig elektronisk og kun oppkopiert i 
et lite antall, men hvis dette er et savn, vil det bli endret på ved neste landsmøte. 
 
Diskusjon om innledning: 
Forslag til endring i siste setning: ”Misjon” strykes.  Hele visjonen settes inn. 
Ordstyrer spurte styret om de hadde noen innvendinger til forlag til endring.  Styret hadde 
ingen innvendinger, og ordstyrer foreslo at man gikk til votering over forslaget til endring fra 
arbeidsgruppa.:  
 
Votering innledning: 
Ingen stemte mot og ingen avholdende. 
Forslag til endring i innledning enstemmig vedtatt. 
Kapitel vekst er enstemmig vedtatt med endringer av landsmøtet. 
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Område: Menneskerettighetsmål  (Se referat fra arbeidsgruppe menneskerettigheter) 
Kapitel. Styrke mennesker som lever i fattigdom:  
Leif Slørdal oppfatter styrets forslag som defensivt.. Oppfatter deres formuleringer som en 
erkjennelse av at fattige kan betraktes som politisk fangenskap.  Vi må erkjenne 
fattigdommen og ikke anerkjenne den som en naturgitt tilstand for store deler av verdens 
befolkning.  Vi må ikke anerkjenne at fattigdom er noe som forblir. Han innleverte forslag til 
endring: 
 
1 .Overskriften endres til ”Fri mennesker fra fattigdom” 
2. Siste punktum i uthevet, forklarende tekst endres til: 
Kampen mot fattigdom er en kamp for å innfri menneskerettighetene til folk som er fanget i 
fattigdom. 
3. Første punkt endres til: Å sette fattige i stand til å ivareta sine menneskerettigheter. 
 
4. Fjerde punkt endres til:  Å innfri og styrke de juridiske rettighetene til fattige. 
 
Ordstyrer spurte om styret hadde kommentarer til de foreslåtte endringene 
Rune Arctander svarte at AI Norge forholder seg  til den internasjonale planen om dette.  Vi 
ønsker å bruke vår kompetanse til å hjelpe folk som lever i fattigdom og styrke deres 
menneskerettigheter.   
 
Styret slutter seg ikke til endringsforslagene fra Leif Slørdal. 
 
Bodil Røyset sa at hun ikke kunne se noen realitetsforskjeller, men synes Slørdals 
formuleringer er bedre. 
 
Vera Vikki: AIs oppgave er å fokusere på menneskerettighetsbrudd.  Er uenig i Slørdals 
formulering om personer fanget i fattigdom og at dette er noe Amnesty aksepterer.  
 
Nina Narvestad: Liker godt det nye som kom.  Retten til mat er grunnleggende. 
 
Hannah Dizon: Lett å være enig i begge formuleringer.  Men det er en vesensforskjell.  Å 
bekjempe fattigdom er et kjempemandat som AI ikke kan innfri og krever helt andre 
organisasjoner enn Amnesty.  Støtter styrets forslag. 
 
Kristin Høgdahl: Ser bare ordforskjell.  Støtter styrets forslag om å ”styrke” (fra eng. 
empower)..   
 
Gerald Folkvord: Å innfri de juridiske rettighetene er myndighetenes oppgave.  Det kan ikke 
AI gjøre. Vår rolle er å kreve at myndighetene innfrir sine forpliktelser og arbeider for en 
styrking av rettigheter som beskytter mennesker mot fattigdom. 
 
Kristin Høgdahl: Takk til Leif Slørdal for fine forslag og mot til å stå alene om dem. 
 
 
Votering om overskriften 
For Leifs Slørdals forslag til endring: 10 
Avholdende: 2 
Mot Leifs Slørdals endringsforslag: Overveldende flertall 
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Votering over Leifs Slørdals forslag til endringer: 
For: 14 
Avholdende: 7 
Overveldende flertall mot Leif Slørdals forslag. 
Kapitel Styrke menneskerettigheter for folk som lever i fattigdom er vedtatt av landsmøtet 
med overveldende flertall. 
 
Kapitel: Sikre rettigheter for asylsøkere og migranter 
 
Det kom ingen forslag til endringer.  
Torunn Opseth Bjerve : Omfatter dette også folk på reise mellom land eller bare folk på 
mottak? 
Svar fra styret: Det gjelder internt fordrevne og folk som venter på mottak. 
 
Avstemning over arbeidsgruppas innstilling: 
Ingen mot og ingen avholdende. 
Kapitel sikre rettigheter for asylsøkere og migranter ble enstemmig vedtatt. 
 
Kapitel: Beskytte mennesker mot vold fra statlige og ikke statlige aktører 
 
Thea Schjødt: Foreslår å gå mot endringspunktet om menneskehandel og at det fjernes.  Ikke i 
tråd med internasjonal policy. 
Styrets kommentarer: Viser til punktet før om migranters rettigheter.  Styret støtter heller ikke 
endringsforlaget.  
Fredrik Gresseth: Vil gjerne at det settes inn ressurser på å bekjempe trafficking. Han er for 
endringsforslaget. 
 
Rune Arctander: Dette dokumentet gjenspeiler prioriteringer, og vi skal levere på dette, og AI 
Norge kan ikke prioritere menneskehandel. 
 
Votering over om hvorvidt kulepunktet å bekjempe menneskehandel skal fjernes: 
For: Overveldende flertall for å fjerne kulepunktet. 
Kapitel beskytte mennesker mot vold fra statlige og ikke statlige aktører er enstemmig vedtatt 
av landsmøtet. 
 
Kapitel: Forsvare ytringsfrihet og frihet fra diskriminering 
Avstemning over arbeidsgruppas innstilling. 
Ingen mot. Ingen avholdende. 
Kapitel Forsvare ytringsfrihet og frihet fra diskriminering er enstemmig vedtatt av landsmøtet. 
 
Område Partnerskap – se referat fra arbeidsgruppe organisasjon 
Avstemning over arbeidsgruppas innstilling: 
Ingen mot. Ingen avholdende.  
Område Partnerskap er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Område utmerkelse 
Kapitel  Aktivisme – se referat fra arbeidsgruppe organisasjon.  
Det var ingen forslag til endringer.  
Avstemning over arbeidsgruppas innstilling: 
Ingen mot og ingen avholdende.  
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Kapitel Aktivisme er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Kapitel Kommunikasjon 
Avstemning over arbeidsgruppas innstilling:  
Ingen mot og ingen avholdende. 
Kapitel kommunikasjon er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Kapitel Mennskerettsundervisning 
Bodil Røyset leverte forslag til tillegg til kapitelet: 
” Vi oppmodar styret om å invitere medlemmene til inspirasjonsseminar med utgangspunkt i 
oppsummeringane fra TV-aksjonen 99.  Det er viktig for Amnesty Norge å bygge på og 
vidreføre frå MRU-arbeide som har blitt gjort og å bruke erfaringane fra forrige TV-aksjon i 
arbeidet med ny søknad.” 
 
Karen-Lise Scheie-Knudsen: Forslaget er godt, men dette hører ikke hjemme i en strategisk 
plan.  Er for operativt til en strategisk plan.  Kan legges inn i en handlingsplan. Foreslår at 
forslaget sendes til styret for behandling 
 
John Peder Egenæs: Synes dette er for tilbakeskuende.  Dette var i 1999.  Vi kan synliggjøre 
dette på andre måter.  Ber om at henvisningen til 1999 tas ut. 
 
Bodil Røyset: Overlater dette til styret. 
Ordstyrer: Foreslår at forslaget blir oversendt styret fra delegat 21 på landsmøtet. 
 
Det var ingen andre endringsforslag, og man stemte over arbeidsgruppas innstilling 
Ingen mot og ingen avholdende. 
Kapitel Menneskerettsundervisning er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Område Organisasjonsutvikling – se referat fra arbeidsgruppe organisasjon 
 
Kapitel Demokrati og organisasjonsutvikling.   
Det var ingen forslag til endringer, og man stemte over arbeidsgruppas innstilling. 
Ingen mot og ingen avholdende. 
Kapitel Demokrati og organisasjonsutvikling er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Kapitel Mangfold 
Votering over arbeidsgruppe organisasjons innstilling 
Ingen mot, ingen avholdende. 
Kapitel Mangfold er enstemmig vedtatt av landsmøtet  
 
Kapitel Teknologi 
Det var ingen forslag til endringer.  
Votering over arbeidsgruppe organisasjons innstilling: 
Ingen mot, ingen avholdende  
Kapitel teknologi er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
 
Område Ressurser 
Kapitel Vekst.  Se referat fra arbeidsgruppe økonomi. 
Det var ingen endringsforslag.  
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Votering over arbeidsgruppas innstilling: 
Ingen mot, ingen avholdende  
Kapitel Vekst er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Kapitel Strategisk fordeling   Se arbeidsgruppe organisasjon 
Votering over arbeidsgruppas innstilling 
Ingen mot, ingen avholdende  
Kapitel Strategisk fordeling er enstemmig vedtatt av landsmøtet.  
 
Kapitel Kunnskap.  Se arbeidsgruppe organisasjon   
Votering over arbeidsgruppas innstilling: 
Ingen mot, ingen avholdende  
Kapitel Kunnskap er enstemmig vedtatt av Landsmøtet. 
 
 
Det ble deretter stemt over hele strategisk plan.  
Det var ingen stemmer mot og ingen avholdende stemmer mot å slutte seg til planen.  
 
 
Vedtak P8/2010 – avledet fra ØK4/10, MR2/10 og ORG3/10 
Landsmøtet 2010 vedtar framlagte forslag til strategisk plan 2010 – 2016 
 
Ungdomsarbeidet i Amnesty Norge 
 
Det kom et innspill fra ungdomsmedlemmer til landsmøteledelsen om å opprette egne arenaer 
for å styrke ungdomsarbeidet i AI Norge – for eksempel årlige ungdomstreff.  De ønsker at 
forslaget oversendes styret.   Landsmøteledelsen ba ungdomsmedlemmene oversende 
forslaget til styret for behandling. 
 
 
Plenumsbehandling av Landsmøteuttalelser 
 
Respekter retten til ytringsfriheten i Kina 
 
Det var ikke kommet endringsforslag, og man gikk til avstemning.  
Ingen stemte mot, ingen avholdende  
Landsmøteuttalelsen er enstemmig vedtatt av landsmøtet 
 
Norsk dobbeltmoral om menneskerettigheter 
Kristin Høgdahl: Foreslår å stryke ”forslaget om” i 1. avsnitt ”også” i 2. avsnitt 
 
Ordstyrer sa at hun oppfattet dette som en presisering og spurte om styret hadde innvendinger 
til endringen. Styret hadde ingen innvendinger 
 
Nina Narvestad: Foreslår å bytte ut ordet ”vingeklippe” med ”svekke”. 
Styret sa at endringen er fullt i tråd med intensjonen og godtar derfor endringsforslaget.  
 
Det ble ikke funnet nødvendig å stemme over endringsforslaget.  
Votering over landsmøteuttalelsen, med forslag til endringer: 
Ingen stemte mot, 4 stemte avholdende. 
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Landsmøteuttalelsene er vedtatt med overveldende flertall av landsmøtet. 
 
 
Avslutning 
 
Gustav Haver takket alle som har bidratt til et vellykket landsmøte.  Spesiell takk til 
ordstyrerne i plenum, i arbeidsgruppene og referentene.   
Han rettet en varm takk til lokalkomiteen og ba dem komme opp på scenen for å motta gaver 
og takk fra det avtroppende styret.  
 
Rune Arctander, nyvalgt nestleder takket avtroppende styremedlemmer og overrakte gaver. 
 
Generalsekretær John Peder Egenæs rettet stor takk til Lisa Brodshaug som på kort varsel 
overtok som primus motor når det gjaldt gjennomføringen av et vellykket landsmøte. 
 
 
Tale v/ny leder –Kristin Høgdahl  
Hennes tale er vedlagt 
 
Kristin Høgdahl takket for tilliten til å gjennomføre planen de neste 2 årene. 
 
Musikalsk avslutning ved det samiske bandet Adjagas. 
 
 
 
Godkjent, Oslo ……………………………….. 
 
 
………………………………………………… 
Birgitte Brekke, hovedordstyrer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Referat fra arbeidsgruppene: 
Referat fra arbeidsgruppe økonomi 
Referat fra arbeidsgruppe menneskerettigheter 
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Referat fra arbeidsgruppe organisasjon 
 
Taler: 
Bente Erichsens tale til landsmøtet 
John Peder Egenæs tale til landsmøtet 
Ordfører Arild Hausbergs tale til landsmøtet 
Tove R. Wangs tale til landsmøtet 
Robert Odhialos tale til landsmøtet 
 
Appeller fra landsmøtet: 
Respekter retten til ytringsfrihet i Kina 
Norsk dobbeltmoral om menneskerettigheter 
 


