Sakspapirer til landsmøtet 2018
Sørmarka 26-28. oktober
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VEDLEGG:
•

Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart.

a) Valg av ordstyrer
Forslag til vedtak:
Christer Best Guldbrandsen er ordstyrer for Landsmøtet 2018, med assistanse fra Christoffer Ringnes
Klyve.

Styrets innstilling:
Styret innstiller på Christer Best Guldbrandsen som ordstyrer for Landsmøtet 2018.

b) Godkjenning av innkalling
Ifølge vedtektene skal det avholdes landsmøte minst hvert annet år, og ordinært landsmøte skal
kunngjøres senest tre måneder før landsmøtet.
Forrige landsmøte ble avholdt 12-13. november 2016. Den formelle innkallingen til landsmøtet ble
sendt lokallagene på epost 5.juni 2018, og i tillegg ble tidspunktet for landsmøtet kunngjort i
Framtiden i våre hender-magasin nr. 2/2018 som var i postkassene til medlemmene i begynnelsen av
juni.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen.

c) Godkjenning og presentasjon av delegater og observatører
Fra vedtektene:
3. Landsmøtets sammensetning
Landsmøtet skal bestå av følgende delegater med stemmerett:
a) 2 representanter fra hvert lokallag med mellom 10 og 400 medlemmer, 3 representanter fra
lokallag som har mer enn 400 medlemmer.
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b) 1 representant for hvert regionlag.
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c) 3 representanter for de ansatte i organisasjonen. Allmøtet for de ansatte velger to
representanter i tillegg til den allmøtevalgte representanten i hovedstyret.
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d) De åtte landsmøtevalgte medlemmene i hovedstyret, og
e) de seks varamedlemmene til hovedstyret.
I tillegg inviteres tidligere ledere av hovedstyret og daglige ledere i organisasjonen som gjester,
med talerett, men uten forslags- og stemmerett.
Ordstyrer går gjennom registrerte delegater.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner delegater som er påmeldt i tråd med vedtektenes bestemmelser.

d) Godkjenning av dagsorden
Forslag til dagsorden:
Sak 1: Åpning
Sak 2: Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av delegater og observatører
d) Godkjenning av dagsorden
e) Godkjenning av kjøreplan
f) Godkjenning av forretningsorden
g) Valg av referenter
h) Valg av redaksjonskomiteer
i) Valg av fullmaktskomité
j) Valg av protokollunderskrivere
k) Valg av tellekorps
Sak 3: Leders tale og generell debatt
a) Leders tale
b) Debatt

Sak 4: Årsberetninger og regnskap
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Godkjenning av årsberetninger og regnskap
Sak 5: Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Sak 6: Toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020
a) Presentasjon
b) Gruppearbeid
c) Debatt
d) Votering
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Sak 7: Lokallagssatsing 2019
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Sak 8: Uttalelser
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Sak 9: Retningslinjer for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Sak 10: Valg
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Sak 11: Avslutning
a) Avtakking avtroppende tillitsvalgte
b) Avsluttende ord ved styreleder og leder

Forslag til vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Styrets innstilling:
Styret innstiller på forslag til vedtak.

e) Godkjenning av kjøreplan
Forslag til kjøreplan legges fram for Landsmøtet ved møtestart.

Forslag til vedtak:
Kjøreplan godkjennes.

Styrets innstilling:
(styret behandler forslag til kjøreplan på styremøte 26. oktober)

f) Godkjenning av forretningsorden
Forslag til forretningsorden:
1. Åpenhet
Landsmøtet er åpent for pressen. Landsmøtet kan vedta å lukke møtet under behandlingen av
enkelte saker.
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2. Landsmøtefunksjonærer
a) Det velges en ordstyrer.
b) Det velges to referenter til å føre møteprotokollen. I møteprotokollen skal det føres inn alle
saker som behandles, alle forslag som settes fram, og vedtak, eventuelt med tall for de
stemmer som er avgitt.
c) Det velges to redaksjonskomitéer. Én bestående av fire personer med ansvar for å behandle
toårsstrategien, og én bestående av tre personer med ansvar for øvrige saker.
d) Det velges tre protokollunderskrivere.
e) Det velges et tellekorps på to personer.
3. Tale-, forslags- og stemmerettigheter
a) Landsmøtedelegatene har tale-, forslags-, og stemmerett. Deltakere med observatørstatus
har tale- og forslagsrett. Inviterte gjester og andre medlemmer har talerett.
b) Delegatene har rett til å ta ordet inntil 3 ganger i samme sak. Observatører og andre kan ta
ordet en gang i hver sak.
c) For hvert innlegg tillates inntil 2 replikker, og en svarreplikk med inntil 1 minutts taletid.
Ordstyrer kan foreslå begrensinger i taletiden og å begrense anledningen til replikker og
svarreplikker. Ordstyrer kan foreslå å sette strek for debatten med de talere som er
inntegnet. Dette vil da gjelde for alle. Når ordstyrer har satt strek etter å ha varslet dette på
forhånd, kan salen oppheve strek med simpelt flertall.
d) Forlanger noen ordet til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden, skal
vedkommende straks gis ordet og få inntil 1 minutts taletid i den enkelte sak.
4. Fremming og behandling av forslag
a) Alle forslag skal framlegges skriftlig til ordstyrer, og være undertegnet med forslagsstillerens
navn og lokallag/delegatstatus.
b) Alle forslag skal fremmes senest innen strek er satt for den debatten forslaget gjelder. Når
strek settes skal alle innkomne forslag i den aktuelle debatten refereres av ordstyrer.
c) Det er ikke anledning til å fremme nye forslag til vedtektsendringer under landsmøtet, da
slike forslag må være sendt hovedstyret seks uker før landsmøtet. Det er imidlertid mulig å
foreslå justeringer på forslag som er sendt inn innen fristen.
d) Framsatte forslag som ikke blir votert over ved avslutning av debatt blir oversendt
redaksjonskomiteen før endelig votering.
e) Redaksjonskomiteen skal vurdere forslagene, og innstille overfor landsmøtet på hvordan de
enkelte forslag bør behandles. Redaksjonskomiteen kan innstille på at forslag vedtas, avvises,
ikke realitetsbehandles, oversendes til styret, eller de kan foreslå å vedta sammenfattede
eller omskrevne varianter av forslagene. Redaksjonskomiteen kan også fremme egne
forslag.
f) Redaksjonskomiteen legger fram sine innstillinger under de aktuelle vedtakspunkter. Dersom
noen ønsker behandling av forslag som ikke er foreslått ivaretatt av redaksjonskomiteen, må
forslagene aktivt opprettholdes etter at redaksjonskomiteen har lagt fram sine innstillinger.
g) Forøvrig gjelder de avstemmingsregler som er fastsatt i vedtektene.
5. Voteringer
Votering skjer ved at en innstilling til vedtak blir lagt til grunn. De som er for innstillingen holder seg i
ro, mens de som er mot viser det med stemmetegn. Ordstyrer kan be om en «kontra» for å være
sikker på resultatet. Da viser alle som er for innstillingen stemmetegn. Ved spørsmål om avholdende,
viser alle som frastår å stemme for eller imot, stemmetegn.
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Ordstyrerbordet fastsetter voteringsorden og kan konferere med forslagstillere om de trenger det.
Dersom det er uenighet om voteringsorden, blir dette lagt fram for landsmøtet til votering.
Voteringer skjer skriftlig hvis minst 1/3 av salen krever det. Ved personvalg er det nok at én person
ber om skriftlig votering. Ved framvisning av stemmeskilt får hver delegat utlevert en stemmeseddel
fra tellekorpset. Dersom ikke annet er angitt i vedtektene gjøres vedtak ved alminnelig flertall.
6. Valg
Styremedlemmene og medlemmer til organisasjonsutvalget for vedtektsendringer velges én for én.
Forslag fremmet under landsmøtet leveres ordstyrer. Kandidaten må ha minst 50 prosent av de
avgitte stemmene for å bli valgt. Dersom ingen kandidat oppnår 50 prosent av stemmene i første
valgomgang, gjennomføres en andre valgomgang der kandidater med mindre enn 20 prosent av de
avgitte stemmene går ut. Dersom ingen av kandidatene får over 20 prosent av stemmene, går de to
som fikk flest stemmer videre.

Forslag til vedtak:
Forretningsorden godkjennes.

Styrets innstilling:
Styret innstiller på forslag til forretningsorden.

g) Valg av referenter
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Styrets innstilling:
Styret fremmer forslag og innstilling på landsmøtet.

h) Valg av redaksjonskomiteer
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Styrets innstilling:
Styret fremmer forslag og innstilling på landsmøtet.

i) Valg av fullmaktskomité
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Styrets innstilling:
Styret fremmer forslag og innstilling på landsmøtet.

j) Valg av protokollunderskrivere
Styrets innstilling:
Styret fremmer forslag og innstilling på landsmøtet.

k) Valg av tellekorps
Styrets innstilling:
Styret fremmer forslag og innstilling på landsmøtet.
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Sak 3 Leders tale og generell debatt

Leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, holder sin hovedtale til landsmøtet etterfulgt
av generell politisk debatt.

a) Leders tale
b) Debatt

Forslag til vedtak:
Ingen forslag til vedtak.

Sak 4 Årsberetning og regnskap
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Sak 4 Årsberetning og regnskap
VEDLEGG:
•
•
•
•

Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Årsberetning 2017
Regnskap 2017

Fra vedtektene:
2. Landsmøtet har følgende oppgaver:
(…)
b) Behandle årsregnskapene og hovedstyrets årsberetninger for landsmøteperioden.

a) Presentasjon
b) Debatt
c) Godkjenning av årsberetninger og regnskap

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner framlagt årsberetning og regnskap.

Styrets innstilling:
Styret innstiller på forslag til vedtak.
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Sak 5 Vedtektsendringer og oppnevning
av vedtektsutvalg
VEDLEGG:
•

Gjeldende vedtekter, vedtatt på landsmøtet i 2016

Fra vedtektene:
5. Gjennomføring av landsmøtet.
(…)
c. Forslag til vedtektsendringer, navneendring eller avvikling av organisasjonen skal
være sendt til hovedstyret senest seks uker før landsmøtet. […] Endring av vedtektene
kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av frammøtte landsmøtedelegater.

a) Presentasjon
Det har foreløpig kommet inn 6 forslag i forbindelse med vedtektsendringer.
Det er tre ulike typer endringsforslag. Forslag til endringer er skrevet i kursiv, strykningsforslag er
streket gjennom, tilleggsforslag er uthevet fet skrift.
Merk at styrets innstilling er skrevet inn i hvert forslag.
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Forslag: 1
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]
Gjelder paragraf: Opprinnelig tekst: Ny tekst: Realiteten i forslaget:
Det nedsettes et utvalg som skal legge fram et helhetlig forslag med eventuelle vedtektsendringer til
styret innen 01.03.2020.
Utvalget skal bestå av:
Leder: en representant fra Hovedstyret
Sekretær: Nestleder i Framtiden i våre hender
Medlem: Ansattes representant eller vararepresentant til hovedstyret (velges blant ansatte)
Medlem: En representant fra et lokallag i Nord-Norge (oppnevnes av landsmøtet)
Medlem: En representant fra et lokallag utenfor Nord-Norge (oppnevnes av landsmøtet)

Begrunnelsen for forslaget: Framtiden i våre henders vedtekter har blitt endret en rekke ganger
siden organisasjonen ble grunnlagt i 1974.
Styret mener det er på tide med en grundig gjennomgang som vurderer hvorvidt formatet for
vedtektene er hensiktsmessig og om det skal gjøres større eller mindre endringer i vedtektene.
Styret foreslår at Landsmøtet 2018 setter ned et organisasjonsutvalg med representasjon fra
Hovedstyret, lokallag og ansatte, som får å oppgave å legge fram et helhetlig endringsforslag til styret
innen 01.03.2020.
Mandat for utvalget
Utvalget skal presentere et helhetlig forslag til samkjørte vedtekter til alle tre nivåer: nasjonalt,
regionalt og lokalt, og i tillegg for tematiske lokallag dersom denne ordningen skal videreføres.
Rammen for utvalgets arbeid er organisasjonens strategi for perioden 2019-2020, men
tidshorisonten for organisasjonsarbeidet har et lenger tidsperspektiv. Utvalget skal derfor legge til
grunn at toårsstrategiens hovedretning blir videreført fram mot 2025.
Utvalget skal vurdere om ordningen med regionlag, som ble innlemmet i vedtektene i 2016, er
hensiktsmessig. Organisasjonen har i dag ett regionlag (FIVH Nord).
Utvalget skal vurdere om ordningen med tematiske lokallag skal videreføres. Organisasjonen har i
dag ingen tematiske lokallag.
Utvalget ta imot innspill direkte fra lokallag og regionlag som ikke er direkte er representert i
utvalget.
Utvalget kan, dersom det finner det hensiktsmessig, legge fram foreløpige konklusjoner til drøfting
med hovedstyret underveis i prosessen.

2

Sak 5 Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg
Landsmøte 2018, Sørmarka
Forslag: 2
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Gjelder paragraf: 1.1
Opprinnelig tekst:
Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag kan benytte organisasjonens
navn og symbol i sin virksomhet.
Ny tekst:
Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag kan benytte organisasjonens
navn og symbol og logo i sin virksomhet.
Realiteten i forslaget: Dette er først og fremst en språklig oppdatering i tråd med at vi gjør en
oppdatering av vår visuelle profil.
Begrunnelsen for forslaget: Framtiden i våre hender har oppdatert vår visuelle profil, og gått vekk
fra å ha et symbol for organisasjonen. Vi har nå kun logo, med navnetrekket vårt. Dermed bør ordet
«symbol» erstattes med «logo» i vedtektene.

Forslag: 3
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 2.4
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Organisasjonens hovedkontor er organisert som et informasjonssenter.
Ny tekst:
Organisasjonens hovedkontor er organisert som et informasjonssenter.
Realiteten i forslaget: Forslaget går ut på å fjerne formuleringen om at hovedkontoret skal
organiseres som et informasjonssenter.
Begrunnelsen for forslaget: Det er ikke uten videre opplagt hvordan et «informasjonssenter» er
organisert. Språkbruken henger igjen fra tidligere, og er ikke dekkende for hvordan hovedkontoret
i Framtiden i våre hender er organisert i dag. I paragraf 2. 3 står det at «alle medlemmer står
tilsluttet Framtiden i våre henders nasjonale organisasjon, med hovedkontor i Oslo». Styret mener
at det er dekkende; vedtektene, politisk plattform og toårsstrategien for organisasjonen legger
føringer for hvordan hovedkontoret skal jobbe og hvordan det skal prioritere.
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Forslag: 4
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 3.2.c
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

[Landsmøtet skal]
Vedta organisasjonens toårsstrategi
Ny tekst:
[Landsmøtet skal]
Vedta organisasjonens toårsstrategi
Realiteten i forslaget: Fjerne føringen på hvor lenge en strategi skal vare. I realiteten blir det
dermed opp til hvert enkelt landsmøte å bestemme hvor lenge en strategi skal vare.
I arbeidet med gjeldende strategi og med forslaget til ny toårsstrategi har vi kommet til at det
hadde vært nyttig med strategiske føringer som varte lenger enn to år. Med gjeldende vedtekter
ville det imidlertid vært vedtektsstridig å vedta en strategi med en annen tidshorisont.

Forslag: 5
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 7.7
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag av FIVH, fordelt via
hovedkontoret.
Ny tekst:
Ved oppløsning av et lokallag eller regionlag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag eller
regionlag av Framtiden i våre henderFIVH, fordelt via hovedkontoret.
Realiteten i forslaget: Språkvask, samt legge til regionlag da oppløsning også kan finne sted her.
Begrunnelsen for forslaget: Være konsekvent i bruken av «Framtiden i våre hender». Vi bruker
ellers ikke FIVH som forkortelse i vedtektene, og styret mener heller ikke at vi bør gjøre det. Her vil
vi også legge til regionlag, siden oppløsning av regionlag også kan forekomme, og organisasjonen
bør ha regler for hvordan det skal håndteres.
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Forslag: 6
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 3.5.a
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Det avholdes landsmøte minst hvert annet år. Når minst 2/3 av lokallagene som oppfyller
bestemmelsene i paragraf 8, 250 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden i våre hender krever
det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
Ny tekst:
Det avholdes landsmøte minst hvert annet år. Når minst 2/3 av lokallagene som oppfyller
bestemmelsene i paragraf 87, 250 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden i våre hender krever
det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
Realiteten i forslaget: Korrigering av feil fra forrige landsmøte. I 2016 føyde landsmøtet til en
ekstra paragraf om regionlag. Dette endret rekkefølgen på paragrafene, slik at denne referansen
nå peker på feil paragraf.
Begrunnelsen for forslaget: Vedtektene bør være internt koherente.

b) Debatt
c) Votering
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Vedlegg til Sak 5
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2016
Vedtekter for Framtiden i våre hender
PARAGRAF 1: GRUNNLAG, MÅL OG VIRKEMIDLER
1. Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag kan benytte
organisasjonens navn og symbol i sin virksomhet.
2. Oppropet "La oss gå inn for en menneskelig samfunnsutvikling" fra 1974, uttrykker
Framtiden i våre henders grunntanker. Framtiden i våre hender begynte som en
folkebevegelse, og er i dag en frivillig medlemsorganisasjon.
3. Det overordnede målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse
og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på
jorda å leve et verdig liv.
4. For å nå det overordnede målet, mener Framtiden i våre hender at:
a. Vi må skape en ny livsstil og en samfunnsutvikling som legger mer vekt på
menneskelige enn materielle verdier.
b. Vi må nå et lavere forbruksnivå i de rikere landene, kombinert med rettferdig
fordeling.
c. Samfunnsborgerne må selv ønske å delta i endringsprosessen.

PARAGRAF 2: OPPBYGGING OG MEDLEMSKAP
1. Framtiden i våre hender er en frivillig medlemsorganisasjon. Organisasjonen er religiøst og
partipolitisk uavhengig.
2. Alle som sympatiserer med Framtiden i våre henders ideer og formål kan bli medlemmer i
organisasjonen. Organisasjonens hovedstyre kan fastsette nærmere bestemmelser om
medlemskap, i tråd med vedtektene for øvrig.
3. Alle medlemmer står tilsluttet Framtiden i våre henders nasjonale organisasjon, med
hovedkontor i Oslo. Medlemmer som ønsker det kan i tillegg være tilsluttet et lokallag. Alle
medlemmer med geografisk tilhørighet til aktive lokallag vil i utgangspunktet bli innmeldt i
lokallaget.
4. Organisasjonens hovedkontor er organisert som et informasjonssenter.

PARAGRAF 3: LANDSMØTET
1. Landsmøtet er Framtiden i våre henders øverste organ.
2. Landsmøtet har følgende oppgaver:
a. Vedta Framtiden i våre henders politiske plattform.
b. Behandle årsregnskapene og hovedstyrets årsberetninger for landsmøteperioden.
1
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c. Vedta organisasjonens toårsstrategi.
d. Velge
▪ åtte medlemmer til hovedstyret, inkludert leder og nestleder.
▪ seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
▪ en valgkomité bestående av 3-5 medlemmer med varamedlemmer, etter
innstilling fra hovedstyret.
▪ revisor
▪ Hovedstyret med varamedlemmer skal settes sammen slik at det har bredest
mulig erfaringsgrunnlag fra organisasjonens arbeidsområder og fra
samfunnslivet. Geografisk fordeling skal tilstrebes og begge kjønn skal ha
minst 40 prosent representasjon. Valgperioden for alle tillitsvalgte er to år.
Hovedstyrets leder og nestleder velges ved særskilte valg.
e. Forvalte organisasjonens navn, herunder å kunne frata de som arbeider klart i strid
med organisasjonens formål retten til å benytte organisasjonens navn (krever 2/3
flertall).
f. Behandle saker som fremmes av hovedstyret, lokallag eller enkeltmedlemmer i
Framtiden i våre hender.
3. Landsmøtets sammensetning
Landsmøtet skal bestå av følgende delegater med stemmerett:
a. 2 representanter fra hvert lokallag med mellom 10 og 400 medlemmer, 3
representanter fra lokallag som har mer enn 400 medlemmer.
b. 1 representant for hvert regionlag.
c. 3 representanter for de ansatte i organisasjonen. Allmøtet for de ansatte velger to
representanter i tillegg til den allmøtevalgte representanten i hovedstyret.
d. De åtte landsmøtevalgte medlemmene i hovedstyret, og
e. de seks varamedlemmene til hovedstyret.
I tillegg inviteres tidligere ledere av hovedstyret og daglige ledere i organisasjonen
som gjester, med talerett, men uten forslags- og stemmerett.
4. Valgbare til landsmøtet er alle medlemmer i Framtiden i våre hender. Ingen kan ha mer enn
én stemme på landsmøtet. For de tre ansatterepresentantene er eneste kriterium for å være
valgbar til landsmøte at de er ansatt i Framtiden i våre hender.
5. Gjennomføring av landsmøtet.
a. Det avholdes landsmøte minst hvert annet år. Når minst 2/3 av lokallagene som
oppfyller bestemmelsene i paragraf 8, 250 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden
i våre hender krever det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
b. Et ordinært landsmøte skal kunngjøres senest tre måneder før møtet.
c. Forslag til vedtektsendringer, navneendring eller avvikling av organisasjonen skal
være sendt til hovedstyret senest seks uker før landsmøtet.
d. Saksliste for landsmøte skal kunngjøres senest én måned før møtet.
e. Landsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. Vedtak fattes med alminnelig flertall så lenge
ikke annet er bestemt. Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, er ikke
stemmeberettiget under behandlingen av hovedstyrets årsmeldinger og årsregnskap,
og ved valg av revisor.
f. Delegatenes reiseutgifter til landsmøtet dekkes av FIVH etter retningslinjer fastsatt
av hovedstyret.
g. Alle medlemmer i organisasjonen som har betalt medlemskontingent for foregående
år, kan få innvilget observatørstatus på landsmøtet med tale- og forslagsrett.
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PARAGRAF 4: HOVEDSTYRET
1. Hovedstyret består av ni medlemmer og seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ett
medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte i organisasjonen. Organisasjonens
leder er hovedstyrets sekretær.
2. Hovedstyret er beslutningsdyktig når fem av medlemmene er til stede og møtet er lovlig
innkalt. Første varamedlem innkalles fast. Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder
dobbeltstemme.
3. Hovedstyret har følgende hovedoppgaver:
a. Være organisasjonens øverste styrende organ mellom landsmøtene.
b. Følge opp landsmøtets vedtak.
c. Forberede sakene til landsmøtet.
d. Vedta årsbudsjettene for FIVH.
e. Ansette leder.

PARAGRAF 5: LANDSSAMLINGEN
1. Landssamling skal avholdes minst hvert annet år. Kunngjøring av tidspunkt skal skje minst to
måneder i forveien. Landssamlingen avholdes vanligvis i de årene det ikke er landsmøte.
2. Landssamlingen skal være en møteplass for politiske og ideologiske debatter og skolering.
Landssamlingen kan vedta uttalelser og komme med forslag til aktiviteter for organisasjonen,
men har utover det ingen besluttende myndighet.
3. Landssamlingen skal være åpen både for medlemmer og andre interesserte. Samtlige
deltakere på landssamlingen har tale- og forslagsrett. Reiseutgifter og opphold dekkes for
organisasjonens medlemmer etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret.

PARAGRAF 6: FIVHs HOVEDKONTOR
Hovedkontorets oppgaver er å:
•
•
•
•

øke oppslutningen om Framtiden i våre henders ideer og verdier
lede organisasjonens informasjonsvirksomhet og være aktiv i samfunnsdebatten for å spre
Framtiden i våre henders synspunkter
være inspirasjonskilde og tilrettelegger for lokallagenes aktiviteter
stå for organisasjonens daglige drift med god oppfølging av tillitsvalgte og medlemmer.

PARAGRAF 7: LOKALLAG I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
1. Lokallag i Framtiden i våre hender kan være geografisk basert eller temabasert.
2. Søknader om godkjenning av nye lokallag behandles av hovedstyret.
3. Ved stiftelse av geografiske lokallag skal invitasjon til stiftelsesmøte bekjentgjøres for alle
medlemmene i det aktuelle geografiske området. Ved stiftelse av temabaserte lokallag
(temagrupper) skal invitasjon til stiftelsesmøtet/deltakelse bekjentgjøres gjennom
organisasjonens sentrale kommunikasjonskanaler.
4. Lokallagene skal avholde årsmøte minst hvert annet år hvor det velges leder, kasserer og
eventuelle styremedlemmer. I tillegg velges en revisor som ikke kan være medlem av styret.
Det stilles ikke krav til formell revisorkompetanse. Årsmøtet skal bekjentgjøres for

3

Sak 5 Vedlegg – eksisterende vedtekter
Landsmøte 2018, Sørmarka
medlemmene med minimum ti dagers varsel. Lokallagets landsmøteutsendinger velges på
årsmøtet, eller på et særskilt møte.
5. Lokallagene plikter, innen utgangen av mai måned hvert år, å sende inn årsberetninger og
revidert regnskap til Framtiden i våre henders hovedkontor.
6. Lokallagene har plikt til å sette seg inn i Framtiden i våre henders politiske plattform,
vedtekter og andre organisatoriske bestemmelser som har betydning for lagets virksomhet.
Lokallagene kan utarbeide egne vedtekter i tråd med Framtiden i våre henders formål og
vedtekter.
7. Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag av FIVH, fordelt via
hovedkontoret.

PARAGRAF 8: REGIONLAG I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
1. Lokallagene i Framtiden i våre hender kan organiseres i regionlag. En region består vanligvis
av ett eller flere fylker, og skal være en sammenhengende geografisk enhet som har minst to
aktive, godkjente lokallag. Hovedstyret godkjenner søknader om opprettelse av regionlag
eller endring av grenser mellom regionlagene.
2. Regionlag skal ha egne vedtekter som blant annet omfatter følgende:
a. Regionlag skal gjennomføre årsmøte minst hvert annet år
b. Hvert lokallag i regionen har en stemme på årsmøtet
3. Årsmøtet skal velge et styre av og blant lokallagene.
4. Regionlagene plikter, innen utgangen av mai måned hvert år, å sende inn årsberetninger og
revidert regnskap til Framtiden i våre henders hovedkontor.
5. Ved oppløsning av et regionlag tilfaller eventuelle eiendeler hovedkontoret.

PARAGRAF 9: AVVIKLING AV ORGANISASJONEN
En eventuell nedleggelse av Framtiden i våre hender må vedtas med 2/3 flertall blant de
frammøtte landsmøtedelegatene på to påfølgende landsmøter. Ved en eventuell nedleggelse
av organisasjonen skal organisasjons eiendeler tilfalle andre organisasjoner som deler
Framtiden i våre henders hovedmål og verdier.

PARAGRAF 10: ENDRING AV VEDTEKTENE
1. Endring av vedtektene kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av frammøtte
landsmøtedelegater.
2. Vedtatte endringer trer i kraft fra landsmøtets slutt.

(Siste endringer vedtatt på landsmøtet 12. november 2016)
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Sak 6 Toårsstrategi for Framtiden i våre
hender 2019-2020
VEDLEGG:
•
•
•

Forslag til Framtiden i våre henders toårsstrategi for 2019-2010
Høringsinnspill til førsteutkastet av toårsstrategien fra Framtiden i våre henders lokallag
Tilbakemelding fra arbeidsgruppa for toårsstrategi på tema som har gått igjen i innspillene til
strategien.

a) Presentasjon
Vedlagt er forslag til ny toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020. Med dette forslaget til
ny toårsstrategi videreføres organisasjonens historiske arv. Alle forslag til satsingsområdene drar på
ulike vis opp koblingen mellom vårt eget og rike lands forbruk, samt dets konsekvenser på miljø og
mennesker. Med strategien vil vi bli en miljøorganisasjon med enda tydeligere forbruksfokus, med et
solid, solidarisk fundert utgangspunkt. Sørfokus er integrert i alle satsingsområdene, og
leverandørkjedeproblematikk står sentralt i 3 av 4 satsinger.
Av sentrale tematiske endringer, så prioriteres nå politiske målsetninger innenfor bærekraftig
oppdrett opp, mot å prioritere ned politiske målsetninger innen kjøttforbruk og produksjon. Det
legges også opp til tydeligere fokus på investeringer i og produksjon av norsk olje- og gass. Å
prioritere opp to av de største og viktigste næringene i Norge betyr også at organisasjonen kan ta en
mer aktiv rolle i den løpende offentlige debatten om næringsutvikling i Norge.
Strategien legger opp til en sterk vekst – organisasjonen skal både vokse i antall medlemmer,
inntekter, aktive frivillige og vi skal få større gjennomslag. Det er mye energi i lokallagene på tiltak og
arbeid for å bygge organisasjon og sterke lokallag. Derfor foreslås et nytt tiltak i
organisasjonskapittelet, nemlig å utvikle en egen lokallagsstrategi i løpet av perioden. Her ønskes en
deltagende prosess hvor lokallagene er med på å definere hvordan vi skal bli enda større og sterkere
som organisasjon, og sikre mer innflytelse lokalt og regionalt gjennom våre lokallag. Det foreslås også
å styrke hovedkontoret på dette området.
I tillegg foreslås det å utvikle en egen vervestrategi i løpet av perioden, og tiltak for å styrke denne
utviklingen. I løpet av strategiperioden vil vi befeste Framtiden i våre henders posisjon som den
største miljø- og solidaritetsorganisasjonen i Norge.

b) Gruppearbeid
c) Debatt
d) Votering
Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar «Toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020»

Styrets innstilling:
Styret innstiller på forslag til vedtak.
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Vedlegg til Sak 6
Framtiden i våre henders toårsstrategi for
2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.Innledning
«Det overordnede målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse og en
løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et
verdig liv» (Politisk plattform for 2017-20201).
Denne toårsstrategien er en konkretisering og operasjonalisering av politisk plattform for perioden.
Strategien skal tydeliggjøre Framtiden i våre henders tematiske satsingsområder og organisatoriske
mål. Hovedstyret er ansvarlig for at strategien blir fulgt, og for eventuelle justeringer av prioriteringer
innenfor rammene av strategien. Toårsstrategien er hele organisasjonens prioriteringer for perioden
og er førende for hovedkontorets ressursbruk og budsjetter. Lokallag og regionlag kan ha egne
stedspesifikke satsingsområder i tillegg.

11
12

2. Vår metode – slik forandrer vi verden

13
14
15
16
17

Innledning
Arbeidet for en mer rettferdig og bærekraftig verden kan foregå på mange ulike måter. Derfor
innleder vi toårsstrategien med vår egen endringsmetode, altså hvordan vi som organisasjon bidrar
til å skape endring. Endringsmetoden ligger til grunn for de andre valgene organisasjonen tar; hvilke
satsingsområder vi velger, og øvrige mål for organisasjonen.

18
19
20
21
22
23
24

Framtiden i våre henders endringsmetode:
Vi jobber for store, varige samfunnsendringer gjennom en kombinasjon av tre elementer: Folkelig
engasjement, en tydelig formulert visjon for hvor vi skal, og konkrete milepæler på veien mot målet.
Folk er ulike, noen motiveres mer av de store visjonene, andre av konkrete aktiviteter og oppnåelige
mål. Framtiden i våre hender skal være en organisasjon som jobber med begge deler. Vi viser
sammenhengen mellom små endringer i hverdagen og større, strukturelle endringer.

1

Framtiden i våre henders politiske plattform for 2017-2020: https://www.framtiden.no/200811022106/omoss/politisk-plattform/politisk-plattform.html
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Skape
engasjement

Jobbe for
konkret og
stegvis endring

Være en
tydelig stemme
i store
spørsmål

25
26
27
28
29

Produsere ny kunnskap

30
31
32
33
34

Aktiv i samfunnsdebatten

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Grønne tips og hverdagsmiljøvern

44
45
46
47
48
49
50
51

Kampanjer

52
53
54
55

Konstruktiv og løsningsorientert dialog- og samarbeidspartner

For å sette dagsorden, påvirke debatten og opinionen, og være synlige for enkeltmennesker og
beslutningstakere, vil vi produsere ny kunnskap og avdekke forhold som er til hinder for rettferdig
fordeling av verdens ressurser, eller fører til miljø- og klimautfordringer.
Framtiden i våre hender skal engasjere og gå i dialog med enkeltmennesker og beslutningstakere
både gjennom tradisjonelle og sosiale medier. Vi vil delta aktivt i den løpende samfunnsdebatten,
særlig på satsingsområdene våre og saker innenfor rammen av politisk plattform. Ressurskrevende
aktiviteter som ikke dekkes av satsingsområdene skal alltid godkjennes av hovedstyret.
Hverdagsmiljøvern handler om hvordan hver enkelt kan gjøre positive endringer i sin hverdag.
Framtiden i våre hender vil gi veiledning til hvordan man kan ta etiske og miljøvennlige valg i
hverdagen gjennom etiske og grønne tips og konkrete samarbeidsprosjekter, innenfor hele bredden
av miljø- og solidaritetsfeltet. Gode valg i hverdagen utgjør i seg selv en forskjell for miljø og
mennesker. De er også viktige fordi de motvirker apati, og skaper et engasjement som vi kan
mobilisere til videre handling og støtte for å nå våre langsiktige mål. Denne typen engasjement kan
også synliggjøre befolkningens vilje til større og strukturelle endringer, og dermed utgjøre et politisk
press i seg selv.
Vi gjennomfører kampanjer når de er et hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå konkrete
gjennomslag i løpet av en tidsavgrenset periode. Gjennom kampanjer skaper vi bevissthet,
engasjement, og et nødvendig press for å oppnå målbare endringer i politikk eller næringsliv. De
større kampanjene våre planlegges over flere måneder, involverer store deler av organisasjonen og
medfører høy ressursbruk og prioritering mens de pågår. Av den grunn gjennomfører vi maksimalt to
slike kampanjer i løpet av ett år. Våre kampanjer skal ha en tydelig definert start og slutt, en klart
formulert problembeskrivelse og foreslå en eller flere løsninger.
For å overbevise beslutningstakere i politikk og næringsliv, går vi i dialog hvor vi presenterer våre
funn, innspill og løsninger. Vi er relevante ved å ha høy kompetanse, å representere mange og å følge
sakene våre helt frem til iverksetting. Vi bygger og opprettholder brede nettverk blant politikere,
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56
57
58

næringsliv og fagforeninger. Vi inngår formelle eller uformelle samarbeid med organisasjoner,
institusjoner og næringslivsaktører på avgrensede områder, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, når
det er i tråd med våre retningslinjer og kan bidra til å oppnå våre mål.

59
60
61
62
63
64

Demokratisk medlemsorganisasjon
Framtiden i våre hender tror at lokalt engasjement kan bidra til å forandre verden. Vi tror at samhold
gir styrke, og at samfunnsendring skapes i fellesskap. Vi tror at løsningene vi jobber fram blir bedre
av å være utviklet i samarbeid, hvor vi tar innover oss ulike ståsted, det være seg kjønn, sosial,
økonomisk eller geografisk tilhørighet. Derfor er vi også en demokratisk medlemsorganisasjon som
etterstreber mangfold og tilstedeværelse av lokallag og frivillige aktivister i hele landet.

65
66

3. Satsingsområder

67
68
69
70
71

Kriterier for valg av satsingsområder
Organisasjonen vil prioritere fire satsingsområder i perioden. Valg av satsingsområder er basert på
fire kriterier. Alle satsingsområdene må ikke treffe fullt ut på alle kriteriene, men ethvert
satsingsområde må treffe på kriterium I. "Vesentlighet":

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

I.

Vesentlighet
a. Det er av avgjørende betydning innenfor miljø- og solidaritetsfeltet.
II. Gjennomslag
a. Det er sannsynlig at vi kan oppnå viktige gjennomslag i løpet av strategiperioden.
III. Kunnskap og eierskap
a. Organisasjonen har solid fagkunnskap og mulighet til sakseierskap.
b. Vår egenart kan tilføre noe som er av avgjørende betydning for gjennomslag.
IV. Folkelig appell
a. Det har potensial til å nå bredt ut i befolkningen.
b. Det begeistrer og engasjerer folk til positiv handling.
Kriteriene ligger også til grunn for valg av kampanjer, og er veiledende i kommunikasjonsarbeid, i
prosjektsammenheng, i gravearbeid og politisk påvirkning. Lokallagene oppfordres til å bruke
kriteriene aktivt i sitt arbeid.

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Hva er et satsingsområde?
Et satsingsområde er et tema utledet av politisk plattform som prioriteres høyt i strategiperioden,
ved at vi bruker ressurser på flere av de følgende punktene:
•
•
•
•
•
•

kunnskapsutvikling
gravearbeid
deltakelse i den faglige og politiske debatten
påvirkning av politikk og næringsliv
dagsordensetting gjennom media og egne kanaler
kampanjevirksomhet
3

Sak 6 Vedlegg – forslag til ny toårsstrategi
Landsmøte 2018, Sørmarka
•
•

96
97

prosjektarbeid
nettverk og samarbeid

98
99
100
101
102

I teksten knyttet til hvert satsingsområde er en problembeskrivelse som peker på hvilke tema
innenfor satsingsområdet vi vil jobbe med i strategiperioden, for eksempel ved å produsere ny
kunnskap. For hvert satsingsområde settes prioriterte mål som organisasjonen mener det er mulig å
oppnå i perioden. Noen delmål vil være relevant for flere satsingsområder, for eksempel vil en
etikkinformasjonslov kunne bidra til måloppnåelse på flere av satsingsområdene.

103
104
105
106

Hovedkontoret utvikler og gjennomfører inntil to større, planlagte kampanjer per år på mål knyttet til
satsingsområdene. På landssamlingen i 2019 og landsmøtet i 2020 skal det velges et satsingsområde
som blir lokallagssatsingen2 det påfølgende året. En av de to årlige kampanjene skal utarbeides ut i
fra temaet til lokallagssatsingen.

107
108

Satsingsområder for 2019-2020:

109
110
111
112
113
114
115
116

Redusert forbruk og bærekraftig produksjon

117
118
119

Nesten alt vi kjøper inneholder plast som ikke brytes ned, som før eller siden blir et problem.
Utvinningen av råvarer og mineraler, og selve produksjonen av varene våre, foregår ofte i land hvor
det foregår systematiske, grove brudd på miljølovgivning og arbeidernes rettigheter.

120
121
122
123

Etisk forsvarlig og bærekraftig produksjon er mulig. Løsningen er at vi forbruker mindre, og at vi
forbruker bedre. Vi må fra en lineær til en sirkulær økonomi. Vi må stille krav til produsenter og
merkevareselskaper om at de må ta ansvar for hele verdikjeden, og vi må gjøre det enklere og mer
attraktivt for forbrukere å handle bærekraftig.

124
125
126

Framtiden i våre henders langsiktige mål er at:

127
128
129
130
131
132
133

Mål 2019-2020:

Flere av de store utfordringene verden står ovenfor henger sammen med vårt høye forbruk av
miljøbelastende varer og tjenester. Nordmenn kjøper om lag 2 millioner mobiltelefoner, en million
smartklokker og 400.000 TV-apparater hvert år, og vi flyr ti ganger mer enn
gjennomsnittseuropeeren. Batterier og avansert elektronikk gjør sitt inntog i stadig flere produkter,
fra mobiltelefoner og verktøy, til fossile og utslippsfrie biler, eller i teknologi for fornybar energi.
Forbruket kommer med både miljømessige og menneskelige kostnader.

Forbruket i Norge skal være på et bærekraftig nivå. Produktene vi kjøper er produsert på en måte som
bidrar positivt til klima og miljø, og til materielle levekår og menneskerettigheter i produsentland.
•
•
•

2

Stortinget vedtar en etikkinformasjonslov som sikrer åpenhet om hvor og hvordan
forbruksvarer er produsert.
Stortinget vedtar tiltak som øker levetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet på produkter,
som for eksempel utvidet reklamasjonsfrist, momsfritak på reparasjoner og utleie, avgifter
på kjøp av klær og elektronikk, produktstandarder eller andre egnede tiltak.
Stortinget vedtar tiltak som gjør det mer attraktivt å leie, dele og gjenbruke.

Les mer om lokallagssatsinger på side 7.
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134
135
136
137
138
139
140
141

•
•
•

Flere produsenter av klær, elektronikk, kosmetikk og andre forbruksvarer til å fase ut
miljøgifter, og øke innsatsen for å beskytte arbeiderne fra skadelige kjemikalier i
produksjonsprosessen.
Flere biblioteker og institusjoner begynner med utlån av ulike typer produkter.
Stortinget vedtar forbud mot unødvendig engangsplast, og/eller andre tiltak som øker
gjenvinning av plast og reduserer mengden plast i naturen.

142
143
144
145
146

Trygg og bærekraftig tekstilindustri

147
148
149
150
151

Samtidig har tekstilindustrien en ressursbelastning planeten ikke tåler. Bomullsdyrking beslaglegger
for eksempel 2,4 prosent av verdens jordbruksareal, men står for 16 prosent av det globale forbruket
av insektmidler. Merkevareselskapene har et ansvar for at produksjonen ivaretar både mennesker og
miljø. Det har også myndigheter i inn- og utland, både gjennom lover og reguleringer, og i sine krav til
offentlige innkjøp.

152
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Framtiden i våre henders langsiktige mål er at:

155
156
157
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Mål 2019-2020:

162
163
164
165
166
167
168

Bærekraftig mat i et globalt perspektiv

169
170

En del av maten vi importerer, både fra Europa og land i Sør, produseres under uforsvarlige miljø-,
helse-, lønns- og arbeidsforhold.

171
172
173

Det er fullt mulig å spise og produsere bærekraftig og etisk mat, men det fordrer lavere kjøttforbruk,
mindre matkasting, mer bærekraftige fôrråvarer og større bevissthet om hvilke land vi importerer
mat fra. For å få til det, trengs både politiske endringer og holdningsendringer.

174
175
176

Framtiden i våre henders langsiktige mål er at:

Nordmenn kjøper omtrent 75.000 tonn klær og 17.000 tonn sko hvert år. Bak de billige merkevarene
finnes mennesker som produserer under forhold ingen i Norge ville akseptert. Arbeidere som ikke
kan organisere seg eller får en lønn å leve av, som presses til å levere til oppkjøpere med korte
tidsfrister, og som jobber på korte kontrakter, i utrygge fabrikker.

Menneskene som produserer tekstilene og skoene vi kjøper skal ha levelønn og trygge arbeidsforhold.
Miljøbelastningen fra tekstilproduksjon og forbruk skal reduseres til et bærekraftig nivå.
•
•
•

Flere selskaper i tekstil- og skobransjen gjennomfører målbare endringer for tryggere
arbeidsforhold og levelønn i sin leverandørkjede.
Flere selskaper i tekstil- og skobransjen gir større innsyn i hvor og under hvilke betingelser
deres varer er produsert under.
Det blir enklere og billigere å reparere, bytte og gjenbruke klær.

Nordmenns matvaner blir stadig mindre bærekraftige. Vi spiser dobbelt så mye kjøtt som i 1960, og
50 prosent mer enn i 1990. Vi kaster mer enn 300.000 tonn spiselig mat hvert år. Vi utnytter ikke de
norske, naturgitte forutsetninger for matproduksjon skikkelig. I tillegg importerer vi over halvparten
av maten, nesten alle forråvarene oppdrettsfisken spiser, og rundt 40 prosent av kraftfôret til husdyr.
Det legger beslag på en uforholdsmessig stor andel av knappe goder som jordbruksareal, ferskvann,
fosfor, villfiskressurser og fossile energikilder.

Alle matvarer skal produseres under forsvarlige lønns- og arbeidsforhold. Matproduksjon og -forbruk
skal være miljø- og klimavennlig i et globalt, solidarisk ressursperspektiv.
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177
178
179
180
181

Mål 2019-2020:

182
183
184
185
186

Etiske og bærekraftige investeringer

187
188
189
190
191
192

For å nå klimamålene og holde oss innenfor planetens tålegrenser, må vi flytte store deler av de
globale finansene fra fossil til fornybar energi, og andre bærekraftige plasseringer. Klimarisiko, altså
den finansielle risikoen som følge av klimaendringer og manglende bærekraft, endrer
forutsetningene for investeringer i de kommende årene. Statens investeringer i og tilrettelegging for
norsk olje- og gassvirksomhet vil ikke være økonomisk bærekraftige i tiden som kommer.
Investeringer i olje- og gassektoren både i Norge og utlandet må reduseres.

193
194

Framtiden i våre henders langsiktige mål er at:

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Mål 2019-2020:

•
•
•

Norge innfører en matkastelov som bidrar til å redusere matsvinnet i Norge.
Flere norske kommuner jobber systematisk for å redusere matsvinn.
Norsk oppdrettsnæring legger mindre beslag på globale ressurser.

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) er verdens største statlige investeringsfond. De aller fleste
nordmenn investerer også i den globale økonomien gjennom sin pensjons- eller lønnskonto. Med det
følger et ansvar – men også store muligheter. Verden har et enormt behov for investeringer i
fornybar energi og morgendagens løsninger. Her spiller finansnæringen en nøkkelrolle.

Bank og finanssektoren er en drivkraft for et mer rettferdig og miljøvennlig samfunn.
•
•
•

•
•

Oljefondet trekker seg helt ut av fossil energi, og får mandat til å investere i unotert
infrastruktur for fornybar energi på en sosialt og miljømessig bærekraftig måte.
Banker, finansinstitusjoner og oljefondet får økt åpenhet, bedre policy og investeringspraksis
på etikk og bærekraft.
Banker, finansinstitusjoner og andre norske institusjoner som universiteter og kommuner
flytter penger ut fra miljø- og etikkverstingselskaper og investerer mer i bærekraftige
løsninger.
Norske aktørers investeringer i energisektoren flyttes fra olje og gass og til i fornybar energi.
Det skal være enkelt for kunder å ta bevisste bankvalg og kreve en mer etisk og bærekraftig
policy og praksis.
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206

3. Organisatoriske mål
Langsiktig mål:
Norge har en sterk folkebevegelse for rettferdighet og miljø.

Hovedmål for strategiperioden:
Framtiden i våre hender skal være det naturlige førstevalget for alle de som vil engasjere seg for et mer
rettferdig og miljøvennlig samfunn.

Delmål 2019-2020:
•
•
•
•
•

Sterkere lokallag og regionlag, bl.a. ved opprettelsen av flere satsingssteder.
Flere aktive lokallag og aktive frivillige.
Mer gjennomslag lokalt og nasjonalt for FIVHs lokallag.
38.000 medlemmer ved utgangen av 2020, og en utvikling mot 50.000 medlemmer innen
Framtiden i våre henders 50-årsjubileum i 2024.
Medlemsinntektene skal vokse med minst ti prosent i året.

207
208
209
210
211
212
213

Et naturlig førstevalg for engasjement

214
215
216
217
218
219
220
221

Sterke lokallag

222
223
224
225
226

Hovedkontoret skal støtte aktivister som ønsker å starte opp lokallag, og sørge for at nye lokallag
både får skolering i FIVHs satsingsområder, og i hvordan lokallagene selv kan utgjøre en forskjell i
dette arbeidet. Vi ønsker geografisk spredning og lokallags tilstedeværelse i store deler av landet.
Hovedkontoret vil i større grad enn tidligere støtte opp om samarbeid mellom lokallag som ligger
geografisk nært, og arbeid med lokale og nasjonale prosjekter i hverdagsmiljøvern.

227
228
229
230

Lokallagssatsinger

Velfungerende og aktive lokallag er Framtiden i våre henders demokratiske grunnlag. Lokallagene
skal være et lærerikt og attraktivt alternativ for de som ønsker å engasjere seg i solidaritets- og
miljøspørsmål i Norge, og være viktige endringsagenter i sine lokalsamfunn. Å være aktiv i et lokallag
i Framtiden i våre hender skal gi en mulighet til å drive aktiviteter og kampanje- og påvirkningsarbeid
lokalt og nasjonalt.
I tillegg til aktivt vervearbeid, er den viktigste prioriteringen for strategiperioden å styrke
eksisterende lokallag og regionlag. I løpet av perioden skal det utvikles en lokallagsstrategi i
samarbeid med lokallagene, med en plan og tiltak for organisasjonsbygging. Hovedkontorets
organisasjonsarbeid skal styrkes, for å sikre at opplæringen av lokallagsledere blir bedre og mer
strømlinjeformet. Det skal utvikles kurs og kompetansehevingsopplegg innen organisasjonsutvikling,
kommunikasjon, påvirkningsarbeid og satsingsområdene. Det skal etableres en brukervennlig digital
kommunikasjonsplattform for lokallagene.

På landssamlingen i 2019 og landsmøtet i 2020 skal det velges et satsingsområde som blir
lokallagssatsingen det påfølgende året. En lokallagssatsing betyr at vi prioriterer skolering og
oppfølging av lokallagsarbeid innenfor dette satsingsområdet. En av de to årlige kampanjene skal
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231
232
233
234
235

utarbeides ut i fra tematikken til lokallagssatsingen. Hovedkontoret har hovedansvar for utforming
og gjennomføring, men lokallag og øvrige ansatte i organisasjonen skal kunne ta del i å utforme
kampanjene. Hovedkontoret skal legge til rette for at lokallagene kan jobbe med tematikken på
hensiktsmessige måter. Den lokale mobiliseringen skal kunne bidra til lokale og nasjonale
gjennomslag.

236
237
238
239
240

Økt deltagelse i beslutningsprosesser

241
242
243
244
245
246
247
248

Flere medlemmer

249
250
251
252

Flere aktive medlemmer

253
254
255
256
257
258

Sterk og samlet miljøbevegelse

I løpet av strategiperioden skal vi styrke lokallagenes deltagelse og innvirkning i organisasjonens
beslutningsprosesser, som i utvikling av aktiviteter, strategier o.l. Det skal nedsettes
referansegrupper med lokallagsdeltagelse ved utarbeidelse av lokallagskampanjer, når det skal
utarbeides nye strategier, organisasjonssamlinger eller landsmøte.
Framtiden i våre hender skal være en organisasjon folk flest ønsker å støtte ved å bli medlem. Å få
større oppslutning om vårt arbeid er en forutsetning for å lykkes. Egne ansatte, godt skolerte og
profesjonelle ververe har vist seg å være bærebjelken i medlemsveksten de siste årene. Flere
medlemmer gir økt legitimitet overfor beslutningstakere, det gir større kraft til våre kampanjer og
krav, og gir mer ressurser til å jobbe med våre satsingsområder. Derfor er det viktig å videreføre
arbeidet for å øke medlemstallet i organisasjonen. Det skal utarbeides en egen vervestrategi, som
peker ut retningen mot 50.000 medlemmer i 2024.
Det er flere som kunne tenke seg å bidra i vårt arbeid dersom de fikk muligheten til det, og flere
aktive medlemmer er viktig for å øke evnen vår til å få gjennomslag. I løpet av perioden vil vi derfor
utvikle nye måter å engasjere seg på, som et supplement til tradisjonell lokallagsorganisering.
I dag er andelen av befolkningen som er med i en miljøorganisasjon lav, og det er særlig viktig at hele
miljøbevegelsen i Norge blir større. Vi vil derfor jobbe for en enda større medlemsmasse i FIVH.
Samtidig skal vi være en drivkraft for mer samarbeid i miljøbevegelsen, slik at miljøsaken vokser og at
miljøbevegelsen samlet sett får større innflytelse. Spesielt i lokallagsarbeid der de fleste er frivillige,
er samarbeid med andre organisasjoner verdifullt.
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Vedlegg til Sak 6
Tilbakemelding fra arbeidsgruppa for ny toårsstrategi
på tema som har gått igjen i innspillene til strategien
Til Landsmøtet
Fra Arbeidsgruppa for ny toårsstrategi
Arbeidsgruppa har bestått av Anja Bakken Riise (leder), Håkon Lindahl (fagrådgiver), Hanna-Marie
Titland Sørensen (markedsavdelingen), Steinar Alsos (fagrådgiver), Ida Thomassen (politisk rådgiver)

Prosess og innspill til strategiarbeidet
Prosessen med å utvikle denne strategien har vært preget av å forankre arbeidet i alle ledd av
organisasjonen. Før skrivearbeidet ble påbegynt ble lokallagene invitert til å gi innspill til hva
strategien burde inneholde. Det har vært nedsatt en lokallagsreferansegruppe som har gitt
tilbakemeldinger underveis. Som del av strategiutviklingen har det også blitt gjennomført
dybdeintervjuer med politikere, næringslivsrepresentanter o.l, samt gjennomført en
medlemsundersøkelse.
Fra 16. mai til 20. juni ble det holdt en åpen høringsrunde, hvor både medlemmer og lokallag har blitt
informert om førsteutkast til strategi. Det har kommet inn 12 høringsinnspill fra lokallag og/eller
enkeltpersoner med lokallagstilknytning. 16 lokallag har vært representert på tre åpne høringsmøter.
Vedlagt denne saken er en sammenstilling av lokallagenes og enkeltpersoners høringsinnspill til
førsteutkastet på ny toårsstrategi.
Her er en kort oversikt over innspill som har gått igjen, og hvordan arbeidsgruppa for toårsstrategien
har behandlet disse i forslaget til ny strategi. Merk at alle forslag til nye satsingsområder er vurdert
opp mot de fire kriteriene (vesentlighet, mulighet til gjennomslag, kunnskap/eierskap og folkelig
appell). Spesielt de to første av disse kommer ofte i konflikt med hverandre, og da har vi prøvd å
finne en god balanse. Vi har selvsagt også gjort en helhetlig vurdering av den totale arbeidsmengden
den nye strategien vil medføre, og forsøkt å finne en balanse mellom noe å strekke oss etter, samt
hvor mye organisasjonen har kapasitet til å håndtere de neste to årene.

Forbruk og systemkritikk
De kanskje tydeligste innspillene til toårsstrategien, både før og underveis i skrivearbeidet, har vært
ønsket om et tydeligere forbruksfokus samt mer systemkritikk. I løpet av høringsrunden har det
kommet særs positive tilbakemeldinger på at «redusert forbruk og bærekraftig produksjon» er et av
satsingsområdene, og det har kommet gode innspill til hvordan denne dele kunne bli enda bedre.
Mye er innarbeidet. Mange innspill har også gått på at Framtiden i våre hender skal «tørre å ta
debatten», at vi må være «mer systemkritiske», og løfte de «store visjonene». Det er et rimelig klart
ønske fra mange om at vi må prøve å koble de nære og mindre sakene, til de store strukturene. Når
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vi klarer det, får vi også en god balanse mellom kriteriene om vesentlighet og mulighet til
gjennomslag. Dette har vi forsøkt å innarbeide flere steder, både i kapittelet om endringsmetoden
vår og i satsingsområdene. Dernest er det viktig å minne om at toårsstrategien er en
operasjonalisering og konkretisering av politisk plattform. I plattformen bruker vi mer plass på de
store visjonene, mens i toårsstrategien vier vi mest plass til hva vi skal prioritere og bruke ressurser
på å få realisert i løpet av de neste to årene. Plattformen skal revideres neste gang på landsmøtet i
2020.

Livskvalitet
Livskvalitet er noe som flere i organisasjonen drar opp, og det pekes blant annet til at ved Framtiden i
våre henders opprettelse i 1974 var livskvalitet en av tre hovedpilarer, sammen med miljøvern og
rettferdig fordeling. Flere ønsker at vi skal være en viktig stemme for andre samfunnsmål enn BNP,
og alternativer til vekst. Vi har etterstrebet å inkludere noen av disse perspektivene i
endringsmetoden vår. Målt opp mot kriteriene for satsingsområder, mener vi at Livskvalitet ikke når
opp som eget satsingsområde, men at Framtiden i våre hender bør stille spørsmål rundt livskvalitetrelaterte tema når vi jobber med satsingsområdet «redusert forbruk og bærekraftig produksjon».
Noe av det vi mener er vanskelig med å ha livskvalitet som et eget satsingsområde, er blant annet at
det et vidt begrep som betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Vi stiller spørsmål ved om
dette er et tema som treffer godt hos tradisjonelle FIVH’ere og de som allerede er enige med oss,
men hvor godt treffer det hos nye/andre grupper? Når vi ønsker flest mulig med på laget, vil vi være
forsiktige med å definere hva som gir gode liv, fordi det kan være veldig forskjellig for ulike folk, ikke
minst fra ulike samfunnslag. Livskvalitet er ikke nødvendigvis miljøvennlig. For noen vil en sydentur gi
enorme utslag på livskvalitet. Vi støtter likevel intensjonen om å være en motstemme til kjøpepress,
overforbruk og usunne idealer. Vi vil gjerne bruke konkrete saker til å løfte dette, for eksempel
gjennom å jobbe med matsvinn, overforbruk av klær osv., til å påpeke at vi trenger både strukturelle
og individuell endring i adferd.

Transport/reiseliv
Det har kommet inn flere forslag til å ha transport som satsingsområde, enten med fokus på fly og
flyreiser, arbeidsreiser og hverdagsreiser, sykkel eller lyntog. Målt opp mot kriteriene vi har lagt til
grunn for valg av satsingsområder treffer transport/reiseliv særs godt på vesentlighet, og litt variert
opp mot de øvrige kriteriene. Ta for eksempel kriteriet om gjennomslag: Det vil nok være mulig med
noen gjennomslag ila strategiperioden, men neppe de store trafikkreduserende tiltakene som
behøves. Målt opp mot kunnskap og eierskap, har vi som organisasjon potensielt en egenart som kan
tilføre noe nytt til saken (hvis vi for eksempel fokuserer på feriereiser i Norge eller elsykkel), men
mye av feltet er allerede godt dekket av andre. Målt opp mot kriteriet om folkelig appell scorer den
cirka midt på treet: transport vekker massivt engasjement, men kan potensielt også være veldig
splittende. Etter en grundig vurdering vil vi ikke anbefale transport som eget satsingsområde. Vi skal
og må følge saker over tid for å klare å oppnå endring. Transport er et svært stort tema, som krever
mye ressurser hvis vi skal jobbe skikkelig med det. I dag jobber Naturvernforbundet og Zero godt
med transport på hvert sitt vis. Likevel mener vi at det skal være rom for mobilitetsprosjekter i
lokallag, regionlag eller i arbeidet med hverdagsmiljø. Vi kan og bør jobbe med det på grønne tipsnivå, men vi mener altså at det ikke bør løftes opp som et eget satsingsområde nå.
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Forbud/redusert reklame inn som eget mål i forbrukssatsingen
Det har kommet mange gode innspill til potensielle tiltak og mål som skal nås innenfor
satsingsområdet «redusert forbruk og bærekraftig produksjon». En gjenganger er å prøve å redusere
reklametrykket i Norge. Arbeidsgruppa har ikke noe prinsipielt imot dette forslaget, men veid opp
mot de andre forslagene, mener vi at dette forslaget er noe mindre viktig og vanskeligere å få
gjennomslag for. Det er nå ganske mange forslag til mål under denne satsingen, og vi mener mål om
redusert reklametrykk bør prioriteres ned i møte med de øvrige.

Økonomisk alternativ til kapitalismen
Det har kommet enkelte innspill som ønsker mer fokus på et økonomisk alternativ til kapitalismen.
Som overordnet tema er det vanskelig å ha som satsingsområde. Det treffer ikke veldig godt på
kriteriene om folkelig appell og mulighet for gjennomslag. Samtidig gir strategien rom for å delta i de
overordnede samfunnsdebattene som denne, og vi vil for eksempel fortsette å stille spørsmål knyttet
til arbeidstid og hvilke mål vi har for samfunnsutviklingen. Det er også elementer fra denne
tematikken som vi vil løfte opp i de allerede foreslåtte satsingsområdene, for eksempel ved å
utfordre produksjonsmodellene i dagens bruk- og kast-økonomi.

Ta plast og/eller mikroplast inn i strategien
Fra høringsrunden, fra møter med ansatte og med styret, er det tydelig energi i organisasjonen på
plast. Det har likevel ikke kommet helhetlig endringsforslag med dette som eget satsingsområde, og
flertallet synes tilsynelatende det vil være positivt om vi klarer å koble plast-problematikken til
forbruksspørsmål. I utgangspunktet mener vi at organisasjonen skal være forsiktige med å utvide
forbrukssatsingen ytterligere, men med det eksisterende engasjementet i befolkningen og
organisasjonen, den politiske interessen og muligheten for ytterligere ressurser, tenker vi at det bør
være en åpning i strategien for å jobbe mer med plast. Derfor har vi i større grad en tidligere en
åpning for dette i det nye forslaget til toårsstrategi.
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Vedlegg til Sak 6
Innspill fra lokallagene til høringsutkastet
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Innspill på høringsmøtet med representanter fra lokallagene: Alta,
Lofoten, Tromsø og Sogndal, samt FIVH Nord
•
•
•
•

Savner noe på reiseliv/transport
På organisatoriske mål ønskes det av noen at det burde være et mål å få flere regionlag, få på
plass flere nasjonale prosjekter.
Ville ha plast som tema
Mer fokus på hvordan vi skal redusere forbruket

Innspill fra høringsmøtet med representanter for lokallagene: Oslo,
Innlandet, Nedre Østfold og Sandefjord
Konkrete innspill punkt for punkt:
Endringsteori:
• Endringspraksis: Utforme festlige kritikker. Når noen kommer med åpenbart tøvete
kommunikasjon – presentere på en morsom måte, ha ressurser til dette.
• Ser bra ut – modellen. Konkretisering av milepæler og hvor viktig det er. Enighet om dette.
• Det å utvikle kunnskap for å få solid faglig basis for kampanjene er bra
Satsingsområder
Redusert forbruk og bærekraftig produksjon:
• Få inn reklamekritikk er viktig
• Hvor viktig det er at vi er den stemmen som snakker om redusert forbruk. Bruke ordet, tørre
å snakke om det. Ønsket om store medlemstall må ikke gå på bekostning av å tørre å snakke om
dette.
• Det langsiktige målet er veldig helhetlig og bra
• Knytte forbrukskritikk opp til det gode liv med mindre forbruk og å klare seg med mindre
• Forbruk – er det bare nykjøp? Hva med økt forbruk av tjenester? Materielt forbruk?
• Krever energi å tilby kommersielle tjenester også. Alt i alt bør vel totale mengden ned
• Reparasjonskampanjen er det flere som ønsker å følge opp
Trygg og bærekraftig tekstilindustri:
• Bra sak. Brukte 1. mai til å synliggjøre dette – ble veldig synlig. Her har vi eierskap.
• Positiv til å bygge videre og tar inn miljøperspektivet også.
• En dame som sa på stand at hun ville ha liste på hvem man ikke bør handle hos. Folk ønsker
tydelige svar. Kan vi komme med dette?
• Mange aktører virker som de er mer bevisste helt ut i salgsledd enn tidligere
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Bærekraftig mat:
• Mye som er bra, men en ting som er savnet - økologisk landbruk og at dette ikke er nevnt i
det hele tatt. Er det at det ikke passer inn i en toårsplan eller er det noen annen grunn? Kommer
stort sett bedre ut og er noe vi bør fronte. Ta vare på kvaliteten av matjorda. Men er det vår
sak?
• Langsiktig mål: enig i det som står, men syns vi skal ha like detaljert som på de andre
temaene, og dermed legge til at produksjonen skal styrke biologisk mangfold, verne om matjord,
og også ha med miljøgiftperspektivet. Vise at vi er bevisste rundt disse tingene også.
• Bærekraftige matproduksjonssystemer, kanskje vi kan åpne for mer samarbeid med
landbruksorganisasjoner - være den miljøorg som knytter dette mer sammen? Strekke ut en
hånd, bli bedre på samarbeid. Sender inn forslag på dette.
• Mål og globalt perspektiv – i kommunen snakker de om å utnytte arealer/blant annet urbant
landbruk- noe å jobbe med?
Investeringer:
• Veldig viktig å videreføre arbeid opp mot kommunale pensjonskasser – her får vi
gjennomslag!
• Spennende punkt, går utover det mange andre miljøorg jobber med, internasjonalt
perspektiv
• Viktig å være fantasifull og kreativ - større visjoner og trekke inn verdier og
holdningskampanjer?
• Oljefondet og unotert infrastruktur – bruke noe av overskuddet til å investere i annen
infrastruktur og andre miljøtiltak - tenke bredere
• Konfliktpunkter på utbygging av fornybar kraft vs naturvern
Organisasjon:
• Fint at det med sterk og samlet miljøbevegelse er med, styrke samarbeid og allianser. Tenke
det enda videre enn miljøbevegelse - f eks landbruksorganisasjoner. Synliggjøre.
• På lokalt nivå blir det fort litt mer konkurranse enn på sentralt nivå. Sett standarden for
samarbeid og å styrke hverandre
• Utfylle hverandre best mulig – ikke ha for like profiler, men samtidig ikke motarbeide
hverandre. Ideologisk kan vi stå fra hverandre, men ikke motarbeide hverandre.

Innspill på høringsmøtet med representanter fra lokallagene: Berge,
Levanger, Trondheim Studentlag og Trondheim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livskvalitet
Hva vil vi med oppdrett?
Kan strategien konkretisere mer lokallagsnivået?
Andre problemer fra oppdrettsnæringen?
Hva kan lokallagene forvente av HK?
Mer plast (inn i strategien)
Andre problemer i oppdrettsnæringen også inkludert?
Flere ansatte lokalt
Mer systemkritikk
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Sogndal
Transport
Savner reiseliv/ transport i strategien. Mener det er mange gode grunner til å ta det med: turisme er
verdens raskest voksende næring, men få tør å ta tak i problemet med selve reisen. Selve reisen
er knapt nok problematisert i siste St.meld om reiseliv, der påpekes det at reisen med flytog fra Oslo
til Gardermoen er blant verdens mest klimavennlige, uten at flytrafikken diskuteres. Mer
miljøvennlig fuel har liten effekt da det samlede utslippet fra fly stadig stiger pga flere gjennomførte
reiser. Vet folk flest dette? Samme St.meld nevner ordet ‘klima’ 17 ganger og ‘vekst’ 94 ganger.
Videre skriver de: «Globalt diskuteres det hvorvidt transport skal og kan inkluderes i en vurdering av
reiselivets bærekraft.» Bærekraftig reiseliv får stadig mer oppmerksomhet i media, og dette mener
jeg FiVH bør henge seg på. Særlig viktig mtp ‘vesentlighet’ – dette er virkelig et tiltak som monner!
Vi ønsker også at FiVH skal ha fokus på jobbreiser – store statlige organisasjoner gjennomgår
sammenslåinger og flere blir det. Dette fører til økt reising i landet. NTNU og Høgskulen på
Vestlandet er eksempler. Jobbreiser ‘måles’ som regel ikke i pris pr billett, men i timer brukt. Det
rynkes på nesen om man vil reise saktere, men å bruke flere tusen på flybilletter er i stor grad
akseptert. Hvordan kan FiVH utfordre dette?

Organisasjon
behov for noe materiell for sårbare lokallag

Robert Stenersen (Sandefjord)
Tekstil
Mattilsynet har hatt smilefjesordningen sin siden 2016, hadde dette også fungert
for kleskjedene?, ved å f.eks gå inn for å opprette et egen gruppe eller organisasjon, gjerne statlig,
som går rundt til klesbutikker og kjeder å henger opp lignende bevis på bakgrunn
av f.eks arbeidsrettigheter til den og den kleskjeden?

Organisasjon
Mål om antall medlemmer er sikkert fint og det er veldig moro at mange støtter oss, men det kan
kanskje bli litt som med naturistforbundet, med få medlemmer på et nasjonalt nivå, men likevel er
det kanskje halvparten av Norges befolkning som kler av seg helt på ferie, hytta osv når de skal bade
eller sole seg...hvorfor betale for å være medlem på en måte når man likevel kan gjøre ting for
miljøet gratis?
Det med at medlemsinntekter også skal vokse smelter på en måte litt sammen med det over, og en
optimal framtid anser jeg som en pengeløs framtid, og vi av alle bør ha framtiden i tankene og i
visjonen vår. Jeg føler på en måte at et langsiktig mål for oss bør være å ha dette litt i bakhodet. I
tillegg er det noe som bekymrer meg med dette "jaget" etter nye medlemmer (ikke bare hos oss,
men også andre organisasjoner) og spesielt dette med å prøve å fiske større summer ut av
eksisterende medlemmer, verving av nye fra eksisterende medlemmer eller gateverving. Jeg føler det
blir et lite press fra en organisasjon som JEG anser som et åpent, varmt og inkluderende samfunn. Vi
er basert på frivillighet og ønsker å framstå solidarisk, så på en måte bør vi være en mer åpen
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organisasjon kanskje?, og finnes det ikke organisasjoner i dag som får økonomisk støtte utifra antall
medlemmer de har?

Mat – økologisk
Samarbeid med andre, dette kan være lurt av oss å gjøre, noen tanker jeg har gjort rundt det
er f.eks Debio, Oikos, meierier, kjøttprodusenter og sjokoladeprodusenter for å påvirke dem
til å satse mer økologisk?, samarbeid om vern av jordbruk og få de til å gi økonomisk støtte
for økt økologisk produksjon?, siden det visstnok koster mer å være øko-bonde, men det
burde bli mer attraktivt blant norske bønder...se bare hva som skjedde med elbil-salget her i
landet når staten ga alle de fordelene.
Tine har jo i dag bl.a økologisk melk og fløte, med bilder av forhåpentligvis glade kuer og
gode ord om dette, tenk bare på hva Freia kan gjøre om de reklamerer for det samme på de
gule pakningene deres, at det ikke bare er Freia Premium som er økologisk, men kanskje
også to store symboler på Norge, Melkesjokoladen og Kvikk-lunsjen.

Etiske investeringer
Utvide etisk guide til å også gjelde forsikringsselskap

Natanael Waage i Oslolaget
Metode
forbruk
jeg biter meg merke i at det ser ut som mesteparten av fokuset synes å være på å få satt ut i livet
bestemte politiske vedtak. Det er selvsagt viktig å sørge for at disse blir satt ut i livet. Men samtidig er
det også andre viktige aspekter som lett glemmes, hvis man blir for ensidig i fokuset på politiske
vedtak, også aspekter som indirekte faktisk kan gjøre det lettere å få gjennomført politiske vedtak. Et
slikt aspekt som jeg skulle likt å se et større fokus på, er folks holdninger, både blant «vanlige» folk og
politikere og det som skaper disse holdningene. En måte å sette dette fokuset ut i livet på kan være
gjennom holdningskampanjer, men kanskje vel så interessant kan det være å rette fokuset mot
måter holdninger vi må kjempe mot skapes. Og av alle de måtene disse holdningen skapes, tenker
jeg at reklame nok er den aller viktigste å rette fokus mot. En av de største motstanderne til FIVH er
selve "bruk og kast"-mentaliteten som er så utbredt i samfunnet og reklame har spilt en viktig rolle
både i å skape kjøpepress og andre holdninger og strukturer som har vært med å skape og styrke
denne mentaliteten. Reklamekritikk og gjerne også kampanjer som er rettet mot reklame (enten
generelt eller spesielle typer reklame) mener jeg derfor er et område som i langt større grad bør tas
med i FIVHs strategier, taktikk og fokusområder enn det blir i dag. Moderne reklame ble jo i stor
grad utviklet for å få folk til å kjøpe og forbruke mer og å punkt om reklamekritikk og konkrete
kampanjer mot reklame (enten generelt eller bestemte reklamer og reklamekampanjer) tenker jeg
burde passe som hånd i hanske for satsningsområdet redusert forbruk og bærekraftig produksjon.
Men jeg tenker også at et større fokus på reklamekritikk kan være nyttig i det hele tatt, siden
reklamen i så stor grad er med på å forme folks holdninger.
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Profil
Jeg vil også si at jeg tenker det vil være en stor fordel for FIVH om vi har en profil som ikke ligner for
mye på andre miljøorganisasjoner. Både slik at det er lettere for interesserte å se hva som gjør FIVH
unike og slik trekke til seg et større spekter av medlemmer og fordi at det at hver
miljøvernorganisasjon har profiler som skiller seg fra hverandre, utfyller de også hverandre bedre.
Samtidig er det også viktig å sørge for å ha et godt samarbeid med andre miljøorganisasjoner i saker
hvor vi ikke er prinsipielt uenige med dem og gjerne også at vi er flinke til å pleie kontakt med dem.
Men det er en god ting om forskjellige miljøorganisasjoner har forskjellige sterke sider, så kan vi
lettere trekke veksler på hverandre når det virkelig gjelder. Begge disse momentene tenker jeg at vil
være viktig å ta med seg videre i det videre arbeidet med strategiplanen.

Visjon
Jeg hadde også likt å se et større fokus på de store linjene og mer fokus på visjoner, holdninger og
tanker om "det gode liv" enn det som står i dokumentet. I innledningen trekkes både å ha en visjon
og å være en tydelig stemme i store spørsmål som viktig og også hvordan noen motiveres mer av
store visjoner enn av konkrete aktiviteter og oppnåelig mål. I hva som konkret nevnes i utkastet,
virker det imidlertid som om det er ganske få spor av visjoner, spesielt av det store slaget, utenom
det å få politisk gjennomslag for det som står i planen. Jeg savner litt større vyer og visjoner i planen
og i hvert fall at den presenteres på en måte som gir mer rom for også de store vyene og visjonene.
At man kan gå mer inn på hvorfor disse forskjellige sakene er viktige, hvilke prinsipper som er i spill
og forholdet mellom dem og hvilket samfunn vi ønsker å ha. Ikke bare det, selvsagt, men mer plass til
det enn det er nå. Og jeg mener det er fint om FIVH kan bruke mer tid på å snakke om dette også
utad. Det er jo lett for miljøvernorganisasjoner å bli betraktet som dommedagsprofeter, men hvis
FIVH bruker mer tid på å fortelle hvorfor vi mener det vil være bra for samfunnet og mennesker om
tiltakene vi foreslår blir en virkelighet og samfunnet blir nærmere slik vi ønsker det, kan vi kanskje
også lettere skape positive holdninger til oss og våre saker hos flere mennesker. «Å redde verden fra
undergangen» kan nok være en effektiv motivasjon for å finne støtte hos en del mennesker, men for
mange tror jeg nok det å fokusere på de gode tingene (i seg selv) som det å støtte opp under våre
saker kan føre med seg, kan gi bedre motivasjon for å engasjere seg.

Livskvalitet
I tilknytning til det savner jeg at livskvalitet nevnes. Da FIVH startet var det en av de tre
bærebjelkene for organisasjonen, men i dag synes det å nevnes svært sjelden. Livskvalitet kan
knyttes opp til både miljø og fordeling og ved å knytte dem opp til disse styrker man også «hvorforet» for at man skal engasjere seg i disse sakene. Som f. eks at det å ha et miljøvennlig samfunn
skaper et samfunn hvor folk har høyere livskvalitet, altså er lykkeligere og på samme måte med
bedre fordeling av ressursene. Slik kan man skape mer engasjement for disse temaene og kan også
gjøre FIVH mer attraktivt for de som er mer interessert i de store visjonene og/eller de store
spørsmålene enn konkrete aktiviteter. Og det trenger ikke nødvendigvis å være eget
satsningsområde, men å få det inn som perspektiv i de forskjellige satsningsområdene og i arbeidet
generelt, tror jeg vil styrke både FIVH generelt og arbeidet med hvert enkelt satsningsområde
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Moss lokallag
Livsstil
Grønn, enkel livsstil. Vise de positive sidene ved å leve mer miljøvennlig. Mer fritid framfor å jobbe
mer, gleden ved et enklere liv, peke på alternativer, vise eksempler innen jobb, bolig, transport, ferie,
forbruk, fritid osv.

Systemkritikk
Ta de store debattene om kapitalisme, vekst, grønn makt, rettferdig fordeling osv.

Levanger Lokallag
Systemkritikk
Vi ønsker et tydeligere økonomisk alternativ til kapitalismen slik vi kjenner den. Sirkulær økonomi er
nevnt i strategien, men vi ønsker konkrete forslag for hvordan man skal nå dette dersom det er noe
FVIH jobber mot. Vi ønsker også en utredning i forhold til andre alternativer til en bærekraftig
økonomisk modell med tanke på den norske velferdsstaten. Hvordan kan denne opprettholdes til
tross for et redusert forbruk? Vi synes dette ble litt for vagt i strategien og kjenner behovet for å
kunne tilby bedre alternativer, dersom vi skal få gjennomslag for de andre målene i forhold til
økonomi og bli tatt seriøst av politiske aktører.

Organisasjon
Vi ønsker oss mer kunnskap og bedre opplæring, men dette må ikke nødvendigvis komme fra HK.
Dette kan være en fin innfallsvinkel med tanke på samarbeid på tvers av lokallagene. Her kan vi bruke
de ressursene som finnes i lokallagene rundt om i nærområdet. Vi setter stor pris på at dette er et
fokus-område og ønsker å legge vekt på viktigheten av dette i likhet med utvidede stillinger i
lokallagene. Flere stillinger lokalt!

Lars Vatnaland, fra Oslolaget
jeg/vi savner mer fokus på de bakenforliggende årsakene til miljø- og solidaritetsproblemene
(markedsøkonomi, reklame) samt på livskvalitet som sentralt «nav» for FIVHs arbeid. Jeg har også
påpekt at kriteriene for valg av satsingsområder blir for konserverende ved at FIVHs eksisterende
kunnskap om en sak tillegges vekt i valg av hvilke saker man skal skaffe mer kunnskap om.
Nye aspekter jeg vil trekke frem er at jeg savner omtale av direktepåvirkning av beslutningstakere
(god gammeldags lobbyvirksomhet), samt strategisk bruk av media i kapittel 2. Jeg mener at vi ikke
kan/bør omtale hvilke saker som kan være aktuelle kandidater for dette, men at virkemidlene bør
omtales i en strategi.

Oslo studentlag
•
•
•
•
•

Tettere samarbeid med kommunene angående leie, deling, gjenbruk
Mer om plast
Større fokus på å prøve å redusere kjøttforbruket i Norge
Et organisatorisk mål om å være enda mer tilstede i den offentlig debatten?
Systemkritikk bør tydeligere fram
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Kristin Føyn Føyn, fra Oslolaget
Bærekraftig mat
Angående det langsiktige målet for satsningsområdet: Bærekraftig mat i et global perspektiv:
Her savner jeg et like helhetlig og omfattende perspektiv som på satsingsområdet for
redusert forbruk. Foreslår at vi legger til følgende punkter: biologisk mangfold, vern og
jordbygging, og/evt. miljøgift.
Produksjonen styrker biologisk mangold mer enn den ødelegger, verner om matjorda og
bygger opp fruktbar jord, (heller enn å være årsak til erosjon og forringelse av
jordkvalitet). (og tar miljøgifter ut av naturen heller enn å forgifte.
Viktig at vi har med disse punktene under den langsiktige målsettinga selv om vi ikke jobber
konkret med dette i perioden. Viser at vi er klar over situasjonen og har det med oss. Vi kan
med fordel også på lang sikt tenke at vi skal være den miljøorganisasjonen som i større grad
strekker ut hånda til landbruksorganisasjonene. På samme måte som vi har tatt på oss rollen
som forsvarer av etisk klesproduksjon og har gode samarbeidspartnere her, kan vi også
bygge organisasjonen på lang sikt til å skape gode samarbeidsforhold til norske
landbruksorganisasjoner. Tradisjonelt sett har det vært lite kommunikasjon mellom miljø og
landbruk, men internt jobber de mye med miljø, og jeg tror det kan være strategisk lurt, og
ikke minst veldig viktig (og på tide) at vi begynner å snakke mer med disse. Særlig også fordi
vi i fivh har hatt en tendens til å overforenkle matproduksjon til å handle kun om tall og
klimagassutslipp, noe som ikke har bidratt positivt til dette forholdet. Vi må jobbe mot en
mer helhetlig tilnærming som også favner om produksjonsmetode og form, med særlig fokus
på jordkvalitet og biologisk mangfold (i, så vel som utenom, produksjon). Stikkord: allsidig
småskala drift. Mitt forslag: se særlig til det som skjer innenfor agroøkologimiljøet,
jordkarbonprosjekter og regenerativt landbruk.

Trondheim Lokallag
Organisasjon
Dette er ein god strategi for fivh, men den er mest relevant for hovedkontoret (korleis det skal jobbe
og korleis det skal forholde seg til lokallaga). Med litt endringar kan den i større grad vere ein strategi
for både hovedkontor og lokallag, ved å synleggjere at hovedkontor og lokallag både jobber med
ulike saker, og benytter ulike metoder. Samt at den konkretiserer tydeligare korleis hovedkontoret
kan bidra til sterkare lokallag som oppnår resultat lokalt, og kanskje spesielt kva lokallaga kan
forvente av hovedkontoret.
Trenger eit eige oppklarende punkt som synleggjer at hovedkontor og lokallag både jobber med ulike
saker, og benytter ulike metodar – og at det er både greit og positivt for organisjonen med to ulike
nivå av synlegheit og saksoppnåelse.
Det er enklare for folk å engasjere seg i lokale saker enn nasjonale/internasjonale saker. Korleis kan
det i større grad støtte lokallag sitt arbeid med lokale saker?
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Er ein del av aktivitetane i kampanjane for aksjonsprega og kanskje retta meir mot unge
folk? Mangler det eit alternativ for dei som er meir faglig/politisk innretta? Kanskje det kunne vert
utarbeida ein handlingsplan for ein lokal vinkling (som ikkje kun er demonstrasjon eller fbaksjon). F.eks Kampanjer på Ikea og Kid. – Kanskje man kunne fått ‘oppskrift’ på å ta kontakt med
innkjøpsordning for f.eks uniformer, i din kommune. Eller krav til
lokalpolitikarar. Eller hovedkontoret kunne kjøpt rettigheiter til ein god film på temaet som kunne
blitt vist på filmkveld.
Tilleggsforslag under sterke lokallag: «Hovedkontoret skal prioritere å legge til rette for lokallagene
sin egenutvikling og lokalt prosjektsarbeid og det skal lages klare organisatoriske retningslinjer for
avtaler med samarbeidspartnere og prosjektstillinger. Hovedkontoret skal vise frem arbeidet som blir
gjort ulike steder i landet i både interne og eksterne kanaler.»
Noko av det vi kommenterer kom tyrdeligare fram i powerpointen til Steinar under høringsmøtet,
kan dette tas med her? «Styrking av lokallag: bedre, mer strømlinjeformet opplæring, digital
ressursbank. Geografisk samarbeid. Prosjektarbeid og hverdagsmiljø – der det er hensiktsmessig».
Vårt inntrykk er at svært mange av dei som blir aktive i fivh har stor kunnskap frå før, mange og med
relevant utdanning/jobb. I dag er det i tillegg enkelt å lese seg til kunnskap på nett, bøker, foredrag
osv. Vi føler at det ville vert ein riktigare prioritering å styrke lokallaga med stillingar (faste eller
prosjekt). Det som er foreslått her vil uansett kreve fleire ansatte/større stillingar sentralt. Desse
midla burde da heller brukes på større stillingar knytta til lokalt organisasjonsarbeid (ikkje
verving) eller prosjektarbeid. Vår erfaring er at lokallaget står sterkare med ein 20% ved at
kapasiteten til dei frivillige blir størrre, og jo meir prosenten blir heva, jo meir vil lokallaget bli
sterkare, meir robust og oppnå større resultat. I tillegg bør materiale, rapporter, kilder og
lister ressurspersoner gjøres meir tilgjengelig for lokallagene, slik at de meir effektivt kan benytte seg
av dette i arbeidet sitt og meir tid frigjøres til gjennomføring)

Endringsmetode
Vi føler at det er tid for å øke fokuset på koblingen mellom små endringer i hverdagen og større
strukturelle endringer. Handlingsendring før holdningsendring passa godt for fem år siden, men
tidene har endra seg og folk er modne for å dra større linjer. Våre nye styremedlemmer blei spurt om
kva inntrykk dei hadde av fivh – og svarte grøn forbruksguide, og at systemkritikk ikkje var tydelig.
Det treng ikkje vere store greiene, men f.eks ein setning som kan vere eit vedheng i alle saker – ein
positiv setning som binder alt sammen. – à la «Men husk- det aller viktigste er å redusere forbruket
ditt»)

Plast
Med den enorme utfordringen plast er, bør det nevnes spesifikt under satsningsområdet: Redusert
forbruk og bærekraftig produksjon. Det mangler ei stemme som taler om fleirbruk i debatten, og den
bør fivh ta. Under mål, er det derfor positivt at dette blir nevnt.

Mat
Burde det nevnes lokale miljøproblem i forhold til oppdrettsnæring. Hovedkontoret kjem
kanskje ikkje til å fokusere spesifikt på det, men dei lokallaga som kjem til å arbeide med
satsningssaken kjem garantert til å berøre dette, og då er det hold for at det kan nevnes i strategien
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Innlandet lokallag
Forbruk
Jeg har jobbet som håndverker, litt mindre nå og har brukt en del småverktøy oppigjennom årene og
gremmes over utviklingen. Det lages så mye elendig verktøy og forbruksdeler som slites fort og ikke
lagervare. «Maskin forretninger blir mer og mer en godte butikk på lik linje med bensinstasjoner hvor
du før fikk hjelp til bilen men ikke nå lengre» Det blir derfor billigere å kjøpe på Chlas Olson/ Biltema
o.l. til korttidsforbruk. Dyre slipepapir detter av før de er slitt….pga dårlig feste og skiver
Vi lager hvitevarer som ryker rett etter garantidato. Det viser det seg at fabrikken monterer ett eller
annet for at det skal skje. Teknologien tilsier de skal være bedre nå men hvitevarer før i tiden varte jo
i 30 -40 år, var så å si uslitelig. Det er ikke tvil om hvilke krefter som rår…..Vi kan ikke bare sette fokus
på forbrukerne og deres vilje.
Viktig å rette søkelyset på småhåndverksbedrifter som må ha bedre forutsetninger skattemessig og
moms betingelser samt enklere regnskap. Moms og regnskapsgrensa bør være på 300.000,- Da kan
vi få tilbake en del enkeltmannsforetak på plass igjen. Det er horribelt at små håndverks
utsalgssteder skal ha dyre kassaapparater og dyre regnskapsførere. Kravene var allerede en hemsko
tidligere og nå har det strammet seg til enda mer.
Plast bør mer inn, spesielt mikroplast.

Lokallag
Angående verving så hadde det vært fint med samme info/ kursing som til de dere sender ut hver
sommer. Lage en liten vervehåndbok f.eks. til lokallagene.

Ås lokallag
Vi er opptatt av korte verdikjeder og lokale grønnsaker, som jeg ikke så i utkastet.
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Sak 7 Lokallagssatsing 2019
VEDLEGG:
•

Konseptskisse: Eksempler på hvordan lokallagssatsingene kan utformes på de ulike
satsingsområdene.

a) Presentasjon
På Framtiden i våre henders Landsmøte i 2018 skal organisasjonen for første gang vedta en
lokallagssatsing for det påfølgende året. I utkastet til toårsstrategi er lokallagssatsing beskrevet på
følgende måte: «På landssamlingen i 2019 og landsmøtet i 2020 skal det velges et satsingsområde
som blir lokallagssatsingen det påfølgende året. En lokallagssatsing betyr at vi prioriterer skolering og
oppfølging av lokallagsarbeid innenfor dette satsingsområdet. En av de to årlige kampanjene skal
utarbeides ut i fra tematikken til lokallagssatsingen. Hovedkontoret har hovedansvar for utforming
og gjennomføring, men lokallag og øvrige ansatte i organisasjonen skal kunne ta del i å utforme
kampanjene. Hovedkontoret skal legge til rette for at lokallagene kan jobbe med tematikken på
hensiktsmessige måter. Den lokale mobiliseringen skal kunne bidra til lokale og nasjonale
gjennomslag.»
Landsmøtet skal altså velge ett av satsingsområdene fra strategien som lokallagsatsing, noe som
innebærer at temaet er:
•
•
•

Hovedprioritet i skolering og lokallag/regionlagsoppfølging, for eksempel på samlinger
Hovedprioritet utarbeiding av materiell o.l. til lokallag og regionlag
Utgangspunkt for lokallagskampanjen (dvs. én av de to kampanjene Framtiden i våre hender
skal gjennomføre i 2019)

Hva er en lokallagskampanje?
Framtiden i våre hender har i en årrekke jobbet med kampanje over en tidsavgrenset periode som en
viktig metode for å oppnå endring blant forbrukere, næringsliv og politikere. Når vi kaller det en
lokallagskampanje, handler det om at lokallagene skal ha tatt del i utformingen av kampanjen (av
tema, budskap og virkemidler), og at lokallagene også er med på gjennomføringen (enten gjennom å
bidra med kommunikasjonsarbeid, i sosiale medier, å ha stand, å drive politisk påvirkning, aksjoner,
eller ulike aktiviteter som er mest egnet i det aktuelle lokallaget).
Innen utgangen av 2018 skal det nedsettes en referansegruppe til lokallagskampanjen, med bred
representasjon fra Framtiden i våre henders lokallag, som skal ta del i utformingen av kampanjen.

Tidspunkt for lokallagskampanjen?
Vi ønsker at lokallagskampanjen skal være en kampanje som mer eller mindre hele organisasjonen
tar del i. Men felles front og felles budskap og press i et bestemt tidsrom, har vi en større mulighet
for å påvirke og bli hørt. Av erfaring trenger vi cirka ett år på å planlegge en god kampanje som hele
organisasjonen har eierskap til og kan ta aktivt del i når den igangsettes. Av den grunn foreslår
hovedkontoret at lokallagskampanjen legges til høsten. Da får vi god tid til en inkluderende
planleggingsprosess, god skolering, og fastsette timing som passer for en stor del av organisasjonen.
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Da kan vi få en kampanje hvor stortingspolitikere blir utfordret lokalt av våre lokallag samtidig som
videosnutter tar av på sosiale medier og aktivister over hele landet utfordrer næringsaktører på
deres Facebook-sider.
Med utgangspunkt i forslag til toårsstrategi for 2019-2020, kan landsmøte velge en av fire tema som
lokallagssatsing:
A.
B.
C.
D.

Redusert forbruk og bærekraftig produksjon
Trygg og bærekraftig tekstilindustri
Bærekraftig mat i et globalt perspektiv
Etiske og bærekraftige investeringer

b) Debatt
c) Votering
Forslag til vedtak:
Landsmøtet velger sak [ ] som lokallagssatsing for 2019.

Styrets innstilling:
Styret innstiller på at Landsmøtet velger lokallagssatsing for 2019.
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Vedlegg til Sak 7 Lokallagssatsing 2019
HVORDAN KAN EN LOKALLAGSATSING I 2019 UTFORMES, BASERT PÅ DE ULIKE
STASINGSOMRÅDENE?
Dette er ment som inspirasjon til hvordan en lokallagssatsing kan bli seende ut i 2019, avhengig av
hvilket satsingsområde landsmøtet velger som lokallagssatsing. Dette er kun ment å gi ideer, det er
ikke førende på noe vis. Som nevnt i sakspapiret, innebærer en lokallagssatsing bl.a. hovedprioritet i
skolering og lokallag/regionlagsoppfølging, for eksempel på samlinger. Hovedprioritet utarbeiding av
materiell o.l. til lokallag og regionlag. Utgangspunkt for lokallagskampanjen (dvs. én av de to
kampanjene Framtiden i våre hender skal gjennomføre i 2019). Dermed vil satsingen innebære at
lokallagene og hovedkontoret jobber sammen for å definere når og hva skolering skal bestå av, hva
som skal bli tema for en kampanje, politiske krav og eventuelt materiell til lokallagene.
Lokallagssatsing 2019: Redusert forbruk og bærekraftig produksjon
Noen muligheter:
• Hovedkontoret bidrar med informasjonsmateriell, og utarbeider en mal for hvordan lokallag
kan jobbe for at lokale institusjoner (bibliotek o.l.) etablerer faste utlånsbibliotek for for
eksempel verktøy eller idrettsutstyr. Vi produserer en video med bilder fra alle sentralene
FIVH-lokallag allerede har vært med på å etablere.
• Hovedkontoret bistår lokallag med å jobbe politisk opp mot kommune eller universitet for å
få på plass bedre innkjøpsrutiner, som for eksempel fokuserer på å kjøpe brukt.
• Vi inngår et samarbeid med Restarters for å ha «fiksefester» sammen med lokallag over hele
landet. Hovedkontoret bistår med faglige innledninger, og design av materiell (facebookbanner, osv).
Lokallagssatsing 2019: Trygg og bærekraftig tekstilindustri
Noen muligheter:
• Hovedkontoret utarbeider fysisk og digitalt materiell til promotering og informasjon, og
lokallag deltar på den nasjonale klesbyttedagen med Naturvernforbundet, eller lignende
arrangementer med for eksempel DNT eller POW.
• Vi gjennomfører nasjonal aksjonsdag for å få IKEA m.fl. til å signere sikkerhetsavtalen for
Bangladesh. Hovedkontoret bistår med medietrening, vi skriver felles avisinnlegg over
hele landet, og fysisk og digitalt materiell.
Lokallagssatsing 2019: Bærekraftig mat i et globalt perspektiv
Noen muligheter:
• Vi lager dumpster dining-arrangementer over hele landet for å sette fokus på matsvinn.
Hovedkontoret bistår med utforming av fysisk og digitalt materiell og faglig innledning for de
som ønsker.
• Vi gjennomfører koordinerte matinnsamlingsaksjoner over hele landet, i samarbeid med
veldedige organisasjoner og/eller TooGoodToGo.
Lokallagssatsing 2019: Etiske og bærekraftige investeringer
Noen muligheter:
• Hovedkontoret bistår med å kartlegge pensjonssparing i kommunene eller ved
universitetene hvor lokallagene er, for å sette søkelys på hvordan pensjonene investeres og
sparke opp til politisk debatt. Vi gjennomfører felles aksjonsdag for fossilfrie/fornybare
investeringer.
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Sak 8 Uttalelser
a)

Presentasjon

Framtiden i våre henders landsmøte for 2018 har anledning til å komme med uttalelser på vegne av
organisasjonen. Det er spesielt relevant om det er områder organisasjonen mangler politikk på, eller i
dagsaktuelle saker.
For at forslag til uttalelser skal behandles og eventuelt innstilles på av hovedstyret før Landsmøtet,
må forslag sendes til hovedkontoret (steinar@framtiden.no) innen mandag 15. oktober.

b)

Debatt

c)

Votering

Forslag til vedtak:
Styrets innstilling:
Styret legger fram sin innstilling til uttalelser på Landsmøtet.
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Sak 9 Retningslinjer for forebygging og
håndtering av seksuell trakassering
VEDLEGG:
•

Forslag til retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering

a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar «Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering».

Styrets innstilling:
Styret innstiller på at Landsmøtet vedtar «Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell
trakassering».

1

Sak 9 Vedlegg – Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering
Landsmøte 2018, Sørmarka

Vedlegg til Sak 9
Retningslinjer for å forebygge og
håndtere seksuell trakassering
1
2
3
4
5
6
7
8

Formål
Disse retningslinjene har tre formål
1. å øke bevisstheten om at seksuell trakassering og overgrep også kan forekomme i vår
organisasjon.
2. å ansvarliggjøre tillitsvalgte om egen og andres opptreden
3. å etablere en profesjonell og tillitvekkende mekanisme for behandling av meldinger om
seksuell trakassering og overgrep.

9
10
11
12
13
14
15

Organisasjonens mål

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Generelle føringer og avklaringer

Seksuell trakassering skal ikke forekomme i Framtiden i våre hender. Som organisasjon har alle
medlemmer et selvstendig ansvar for å forebygge og bidra til å hindre dette. I tråd med
organisasjonens retningslinjer for god organisasjonskultur skal dette så langt det er mulig løses og
forebygges lokalt.

Framtiden i våre hender skal i møte med meldinger om overgrep og trakassering legge til rette for at
begge parter opplever å bli tatt på alvor.
I en organisasjon som Framtiden i våre hender, som er sammensatt av personer med ulik bakgrunn,
alder og kjønn, er det svært viktig at alle som kommer i kontakt med organisasjonen kan føle
trygghet for egen sikkerhet og for fravær av trakassering og overgrep.
Framtiden i våre hender, i likhet med andre organisasjoner, må erkjenne at så vel seksuell som annen
trakassering forekommer både privat, i organisasjoner og i arbeidslivet.
Seksuell trakassering defineres som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som
formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller
plagsom» (Kilde: Likestillings- og diskrimineringsloven).
Behandling av slike saker krever forsiktighet, innlevelse og innsikt. Det er viktig med rettferdig og
konsekvent behandling. Organisasjonens leder har øverste ansvar for at disse retningslinjene følges.

34
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Retningslinjer for sakshåndtering
a) Rapportering. Dersom et medlem i organisasjonen får opplysninger om seksuelle overgrep
eller krenkelser i organisasjonen, skal dette rapporteres til verneombud, et medlem i
ledergruppa, et medlem av hovedstyret eller et medlem av klubbstyret.
b) Intern varslingsplikt. Ledende tillitsvalgte og ansatte pålegges et særskilt ansvar i form av en
intern varslingsplikt for forhold de måtte bli kjent med i organisasjonen. Denne interne
varslingsplikten pålegges følgende tillitsvalgte/ansatte:
a. Lokallagsledere
b. Alle medlemmer av hovedstyret
c. Alle fast ansatte i organisasjonen
Dokumenterte brudd på intern varslingsplikt kan medføre sanksjoner.
c) Krav til oppfølging. Alle konkrete meldinger om seksuelle overgrep eller krenkelser skal tas
alvorlig og føre til konkret handling.
d) Ansvar. Ledergruppa har ansvar for å saksbehandle og følge opp organisasjonens håndtering
av meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering. Ved varsler om overgrep eller
trakassering, setter ledergruppa ned et utvalg som behandler saken og kommer med forslag
til løsning som så legges fram for ledergruppa for behandling. Hvis saken gjelder et medlem
av ledergruppa, skal hovedstyret utpeke utvalget som så legger fram saken for behandling i
hovedstyret.
e) Utvalg. I utvalget, som enten er nedsatt av ledergruppa eller hovedstyret, skal følgende
personer sitte: leder, et styremedlem og en representant for klubben (valgt av klubben selv).
I tillegg skal man inkludere en representant for lokallag eller lokallagsansvarlig hvis saken
handler om medlemmer i lokallagene.
f)

Anonymitet. Informasjon om identiteten til den som har varslet, den varselet gjelder og
detaljer om varselets innhold skal kun utvalget ha tilgang til. Ledergruppa og/eller
hovedstyret skal kun ha den informasjonen som er nødvendig for å vurdere
utvalgsmedlemmers habilitet.

g) Krav til dokumentasjon og fortrolighet. Utvalget skal ved behandlingen av saker etter dette
regelverket sørge for dokumentasjon av organisasjonens håndtering og handlinger i saken.
Denne dokumentasjonen skal ved behov og på forespørsel overleveres politi/påtalemyndighet. Fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med respekt.
h) Separate møter. Utvalget skal sørge for at det gjennomføres møte med fornærmede og den
anklagede hver for seg. Dersom den fornærmede eller anklagede er under 18 år skal
foreldre/foresatte delta på møtet. Dersom den fornærmede eller anklagede motsetter seg
dette, skal vedkommende ha med seg en annen person til møtet. Det skal føres referat fra
møtet. Referatet signeres av alle møtedeltakerne.
I møtet skal det orienteres om organisasjonens regelverk. Det skal også orienteres om at
foreldre/foresatte vil bli varslet om saken dersom vedkommende er under 18 år.
Det skal orienteres om at organisasjonen bistår fornærmede/foresatte med å komme i
kontakt med offentlig hjelpeapparat dersom det er ønske om det.
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i)

Anmeldelse: Som hovedregel vil organisasjonen anbefale at påstått straffbare forhold
anmeldes. Om ønskelig skal det gis nødvendig bistand ved slik anmeldelse.

j) Avslutning. Når en sak er ferdig behandlet av ledergruppa eller hovedstyret, enten fordi saken
har fått en løsning, er meldt til politiet av fornærmede, eller fordi en ikke kommer videre i
saken, skal det gjøres klart for begge parter at organisasjonen er ferdige med behandlingen
av den.
k) Medieomtale. Dersom en konkret sak får medieomtale skal organisasjonen gjennom leder
opplyse hvorvidt det er behandlet en varslingssak etter dette regelverket og om resultatet av
den, uten å bidra til at de involverte identifiseres. Dersom saken er oversendt til politiet skal
det opplyses om dette, og organisasjonen må unngå å uttale seg videre om saken.
l) Etterlevelse og lederansvar. Det er et ledelsesansvar i det enkelte ledd av organisasjonen at
disse retningslinjene og hensikten med dem blir etterlevd. Dette ansvaret kan ikke delegeres
til andre tillitsvalgte eller ansatte.
m) Tap av tillitsverv. Hvis en ansatt blir dømt for seksuelle overgrep skal det følges ordinære
prosedyrer for behandling av personalsaker. Tillitsvalgte som blir dømt for seksuelle overgrep
mister automatisk sine tillitsverv.

107
108
109
110
111
112
113

Tilgjengelighet
Disse retningslinjene skal
- være offentlig tilgjengelige på www.framtiden.no
- forelegges og undertegnes av alle som har et spesielt ansvar; ansatte, styremedlemmer og
lokallagsledere.
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Sak 10 Valg
VEDLEGG
•

Nærmere presentasjon av kandidatene til nytt hovedstyre.

a) Presentasjon
Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, ny valgkomité, to lokallagsrepresentanter til vedtektsutvalget
(for mer informasjon se sak. 5) og revisor.

Valg av nytt hovedstyre i Framtiden i våre hender

Valgkomiteens innstilling
Styreleder:
Nestleder:

Elin Enge
Erik Lunde

Kolsås, Akershus
Oslo

Ny
Ny

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Vivi Marie Lademoe Storsletten
Jonas Vevatne
Irene Aasen Wolla
Aysha Hussein
Eivind Solbrækken Danielsen
Dag Nagoda

Bodø, Nordland
Asker, Akershus
Oslo
Oslo
Kristiansand
Ås, Akershus

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Opprykk fra 1. vara
Opprykk fra 4. vara
Ny

Haugesund
Bergen
Oslo
Oslo
Moss
Trondheim

Opprykk fra 2. vara
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

1. Varamedlem: Nini Hæggernes
2. Varamedlem: Sturle Sandvik
3. Varamedlem: Perolina Klanderud
4. Varamedlem: Hans Erik Møller
5. Varamedlem: Jan Fritjof Knudsen
6. Varamedlem: Line Skåland Gilberg

Valgkomiteen har bestått av Hanna Kristensen Husabø, Ås, Tor Mikalsen, Kåfjord, Jenny Skagestad,
Oslo og Ingeborg Gjærum, Oslo. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
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To lokallagsrepresentanter til vedtektsutvalget
Forslag fremmes på landsmøtet. For mer informasjon, se sak 5.

Styrets innstilling til ny valgkomité
Styrets forslag til ny valgkomite legges fram på landsmøtet.

Styrets innstilling til ny revisor
Styrets forslag til revisor legges fram på landsmøtet.

b) Debatt
c) Votering
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Vedlegg til Sak 10 Valg
Mer om kandidatene:
Elin Enge (f. 1952)
Enge har arbeidet for bærekraftig utvikling gjennom over 35 år. Etter flere år med
internasjonalt arbeid i Folkehøgskolen, etterfulgt av et par år som informasjonssjef i
Redd Barna, var hun med i opprettelsen av Felleskampanjen for jordas miljø og
utvikling, en paraplyorganisasjon for over 100 norske miljø og
utviklingsorganisasjoner og deretter første daglige leder for ForUM. Hun har jobbet
som leder av Utviklingsfondet og miljørådgiver i Norsk Folkehjelp før hun igjen tiltrådte som leder av
ForUM. Hun har gjennom 10 år vært styreleder for Sofieprisen og hatt flere internasjonale verv, blant
annet i WEDO (Women for Environment and Development), ANPED (Alliance of Northern People for
Environment and Development). Hun var med i den regjeringsoppnevnte nord/sør-kommisjonen og
har hatt styreverv i mange norske organisasjoner, herunder SUM (Senter for utvikling og miljø),
Idegruppen nord/sør og klimaforskningssenteret Cicero.

Erik Lunde (f. 1979)
Sitter i Oslo bystyre for Krf og er 1.vara til sentralstyret til Krf. Han har studert blant
annet teologi, statsvitenskap og ledelse. Forfatter og skribent. Han har jobbet som
rådgiver på Stortinget og i Miljøstiftelsen ZERO.

Vivi Marie Lademoe Storsletten (f. 1976)
Kom inn styret som vara i 2012 og vært styremedlem siden 2016. Aktiv i lokallaget i
Bodø. Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Har doktorgrad i
økologisk økonomi.

Jonas Vevatne (f. 1973)
Jobber som miljørådgiver i Statsbygg. Statsviter og politisk økonom. Har jobbet
blant annet for Cicero, SUM, Utenriks- og Miljøverndepartementet og Rambøll. Er
styremedlem på NILU og Asker Elveforum. Tidligere aktiv i Venstre og vært
nestleder i Unge Venstre. Har vært styremedlem i Akershus Energi AS.

Irene Aasen Wolla (f. 1990)
Kom inn i styret i 2016. Har hatt flere verv i Oslo studentlag. Er utdannet lektor,
studerer økologisk landbruk og jobber i renovasjonsetaten.
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Aysha Hussain (f. 1984)
Kom inn i styret som vara i 2016. Jobber i Bufdir som seniorrådgiver og
redaksjonsmedarbeider i ung.no. Utdannet som ernæringsfysiolog, med en Phd i
medisin fra Gøteborg. Har vært aktiv i lokallagsarbeid i Ap blant annet som leder
av kvinnegruppa i internasjonalt forum.

Eyvind Solbrækken Danielsen (f. 1976)
Har vært vara til styret siden 2014, og har tidligere hatt fast plass i styret. Leder
lokallaget i Kristiansand og er tidligere leder av Blindern lokallag. Utdannet
naturforvalter, jobber nå med geodata som rådgiver i Songdalen kommune.
Pendler med sykkel drøye 5000 km i året.

Dag Nagoda (f.1974)
Jobber i Utenriksdepartementet. Begynner i ny jobb i oktober, som norsk
spesialrepresentant for fredsprosessen i Colombia. Har mastergrad i
naturressursforvaltning og utviklingsstudier. Har bl.a. jobbet i utenrikstjenesten i
Nepal og på Cuba, i WWF sitt Arktisprogram og som forskningskoordinator i FIVH
(2001-2002).

Varamedlemmer:
1. Ninni Hæggernes (f. 1969)
Har vært vara siden 2012. Tidligere leder i lokallaget på Haugalandet. Selvstendig
næringsdrivende som jobber med miljøkommunikasjon og grønne prosjekter. Er
skribent og spaltist i FIVH sitt medlemsblad Framtiden. Er bystyrerepresentant og
styreleder for MDG i Haugesund og politisk representant i Haugalandet
interkommunale miljønettverk.

2. Sturle Sandvik (f. 1993)
Bor i Bergen, kommer fra Fjaler. Leder i Bergen Lokallag. Jobber som
kontoransatt i Bergen Studentlag og på SFO. Studerer BA i musikk og
pedagogikk.

3. Perolina Klanderud (f. 1989)
Har tidligere vært leder i lokallaget i Bergen og kontoransatt i lokallaget i Oslo.
Har BA i Kulturvitenskap og har studert ved Senter for utvikling og miljø, UiO.
Jobber som prosjektleder i Områdeløft Lindeberg som er en del av
Groruddalssatsningen. Sitter i styret til Norges sosiale forum.
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4. Hans Erik Møller (f. 1992)
Er aktiv i Oslo studentlag som lokallagsleder. Utdannet emballasjedesigner,
studerer nå Bachelor i grafisk design på Høyskolen Kristiania. Tidligere engasjert i
Natur og Ungdom.

5. Jan Fritjof Knudsen (f. 1956)
Leder for lokallaget i Moss siden 2006. Utdannet bygg- og anleggsingeniør.
Jobber nå som hovedverneombud i Statens vegvesen Region øst.

6. Line Skåland Gilberg (f. 1994)
Er styremedlem i Trondheim studentlag. Studerer ved lektorutdanningen. Har
jobbet deltid som foredragsholder i prosjektet "Aksjonsforskning og bærekraft folkehøgskolen for framtiden" og tatt foredragsoppdrag for FIVH i prosjektet
"Klimakloke folkehøgskoler".

Ansattes representant og vararepresentant
I tillegg til styremedlemmene valgt på landsmøtet har også de ansatte en representant med
stemmerett i hovedstyret. Ansatterepresentanten velges på allmøte blant de ansatte. For den
kommende landsmøteperioden har de ansatte valgt Ida Thomassen som fast representant og Astrid
Bjerke som vararepresentant.

Fast: Ida Thomassen (f 1986)
Politisk ansvarlig i Framtiden i våre hender, og jobber med å påvirke
hovedsakelig regjeringen og Stortinget på sakene Framtiden i våre hender
jobber med. Hun har jobbet i organisasjonen siden februar 2016, og har
bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker.

Vara: Astrid Bjerke (f. 1959)
Utdannet elektriker og elkraftingeniør. Har også master i Økologisk økonomi.
Jobbet med miljø fra 1998, først i Grønn Hverdag til 2014 og fra 1. januar 2014 i
Framtiden i våre hender med hverdagsmiljø og prosjekter.
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Sak 11 Avslutning

a)

Avtakking av avtroppende tillitsvalgte

b)

Avsluttende ord ved styreleder og leder
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