
 

DE OFFISIELLE STATUTTER FOR 
FIAN NORGE 
  

 
 
 

Del I :   Navn  -   formål  -  varighet 
 
§ 1  Organisasjonen heter FIAN-  FoodFirst Information and Action Network - 
avdeling Norge, med offisiell forkortelse FIAN Norge eller FIAN Noreg. FIAN 
Norge er politisk og religiøst uavhengig. 
 
 
§ 2  FIAN Norges kontor er i Oslo. 
 
 
§ 3  FIAN Norges formål er å: 

• bidra til å øke respekten for retten til mat og landrettigheter som er 
garantert i internasjonalt anerkjente menneskerettighetsinstrumenter, 
herunder FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter og FNs 
internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. 

• støtte arbeid som gjøres for å sikre disse rettighetene. 
 

 

For å gjennomføre formålet kan FIAN Norge: 
• Dokumentere overgrep eller brudd på de ovennevnte rettigheter med 

hovedvekt på retten til mat og landrettigheter. 
• Informere opinionen. 
• Gjennomføre egnede aksjoner mot brudd på retten til mat og 

landrettigheter. 
 
 
§ 4  Organisasjonen er opprettet for et ubegrenset tidsrom. Den kan oppløses 
ved vedtak av årsmøtet, etter nærmere spesifiserte saksbehandlingsregler. (se § 
20). 
 
§ 5  Organisasjonen er en del av det internasjonale nettverket FoodFirst 
Information and Action Network (FIAN), og arbeider i henhold til de 
internasjonale statutter. 
 
 



Del II :     Organisasjon  -  medlemskap 
 
§ 6  FIAN Norge kan ha et ubegrenset antall medlemmer oppad. Nedad 
begrenses antallet til tre personer. 
 

§ 7.1  Medlemmer av FIAN Norge er de som har bidratt med minst kr 250 til 
organisasjonen de siste 12 måneder, og har meldt fra at de ønsker å regnes 
som medlem. 
§ 7.2  Medlemmer oppfordres til å danne eller delta i arbeidsgrupper for å 
fremme FIAN Norges formål. 
 

§ 7.3  Medlemskap opphører dersom kontingenten ikke er betalt de siste 12 
mnd, eller ved utmelding. 
 

 
§ 8  Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 
 
 
§ 9  Medlemsskap kan fratas ved opptreden i strid med organisasjonens 
statutter, formål eller etiske retningslinjer. Vedtak om eksklusjon trenger 2/3 
flertall ved behandling på årsmøtet. 
 
 

Del III :    Styrende organer 
 
§ 10 FIAN Norge har følgende organer: 

• FIAN Norges øverste organ er årsmøtet. 
• Mellom årsmøtene ledes FIAN Norge av styret 
• FIAN Norges styre ledes av styreleder. 

 
 

Del IV :   Årsmøtet 
 
§ 11 Årsmøtet har følgende oppgaver: 

• velger årsmøtets ledelse, to referenter og valgkomité 
• vedtar budsjett og godtar regnskap 
• vedtar årsmelding 
• trekker opp prinsipper og langtidsplan for arbeidet; lager retningslinjer for 

FIAN Norges styre arbeid 
• avgjør saker av særlig viktighet for organisasjonen 
• endrer statuttene 
• velger representanter til FIAN Norges styre 
• velger styreleder 
• velger representanter til FIANs internasjonale organer 
• velger revisor 



§ 12.1 Innkalling og sakspapirer til årsmøtet sendes alle medlemmene i FIAN 
Norge senest 15 dager før årsmøtet.  
§ 12.2 Dato for årsmøtet kunngjøres direkte til medlemmene minst 6 uker før.   
§ 12.3 Medlemmer som ønsker å fremme saker for årsmøtet må gjøre det i 
skriftlig kommunikasjon til sekretariatet minst 4 uker før årsmøtet. 
 
 
§ 13 Årsmøtet gjør i alminnelighet sine vedtak ved rent flertall. Vedtak om 
oppløsning av organisasjonen og endring av statuttene skal fattes med 2/3 
flertall. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt.  
 
 
§ 14 Årsmøtets referat er gyldig ved underskrift av referenter og  
styreleder.  
 
 
§ 15  Inntil FIAN Norge består av minst 1000 medlemmer,  kan alle medlemmer 
møte på FIAN Norges årsmøter med tale- og stemmerett  
 
 
§ 16  Valg skjer på årsmøtet. Ethvert medlem av FIAN Norge er valgbar. 
Kandidater til valget fremmes gjennom valgkomitéen. Valg skjer ved alminnelig 
flertall. 
 
 

Del V :   FIAN-styret 
 
§ 17.1  FIAN Norges styre består av minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. 
§ 17.2  Medlem av FIAN Norge som er representant i FIAN-IEC (International 
Executive Committee) er også medlem av FIAN Norges styre under sin 
funksjonstid i IEC. Dette medlemmet kommer i tillegg til de ordinære medlemmer 
av FIAN Norges styre. 
§ 17.3  Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 
to år, og kan gjenvelges to ganger. Etter to år uten styreverv kan et tidligere 
styremedlem velges inn på nytt. 
§ 17.4 Ansatte kan ikke velges til styre   
§ 17.5 FIAN Norge administreres av FIAN Norges styre i henhold til rådende 
behov og økonomi. 
 

 

§ 18  FIAN Norges styre ledes av en styreleder. Styret konstituerer seg selv. 
 
 
 

 

 



§ 19  Om FIAN Norges styre:  
Om styrets ansvarsoppgaver: 
• Styret ansetter daglig leder.  Daglig leder ansettes på åremål, for en 

periode på 5 år som kan fornyes en gang. 
• styreleder er formell arbeidsgiver for ansatte i FIAN Norge/Noreg 
Styrets medlemmer forventes å delta i organisasjonens aktiviteter. 

 
Om styrets fullmakter: 
• Styreleder har fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen på lik linje 

med daglig leder. 
• Prokura for FIAN Norge har styreleder og daglig leder når de signerer 

samtidig. (Prokura er fullmakt til å opprette kontoen og sette 
organisasjonen i gjeld). 

 

FIAN Norges styre er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til 
stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er ansvarlig 
overfor årsmøtet. 
 
 

Del VI :  Endring av statuttene 
§ 20  Statuttene til FIAN Norge kan bare endres av et lovlig innkalt årsmøte, og 
bare med 2/3 av stemmene. Endring av statuttene skal varsles i innkalling, og 
forslag til endringer skal ligge ved innkalling. 
 
 

Del VII :  Oppløsning av FIAN Norge 
 
§ 21  Vedtak om oppløsning av FIAN Norge må gjøres av årsmøtet. Forslag om 
oppløsning må være sendt FIAN Norges medlemmer senest 6 måneder før 
Årsmøtet. Vedtak om oppløsning gjøres med 2/3 flertall. 
Ved oppløsning tilfaller eventuelle aktiva FIAN-Internasjonal. 
 
 

Del VIII :     Godkjennelse 
 
§ 23  Disse statutter må godkjennes av FIANs International Executive 
Committee. 
 
 
Oslo 30. mars 2011 
FIAN Norge 
Kirkegata 5 
0153 Oslo 
tlf. 901 38 264 


