
  

 

FIAN Norge- Årsberetning 2016 

Etter årsmøtet den 10.05.2016 (og ekstraordinært årsmøte den 20.09.2016) har følgende 
styre fungert: 
Leder: Aina Grødahl 
Styremedlemmer: Ann Louise Lie, Elisabeth Irene Karlsen, Gaute Gulliksen, Frida 
Pareus, Marte Haga Stabbetorp, Sabrina Ionata De Oliveira Granheim, Hanna Schancke 
og Jon Magnar Haugen 
Varamedlemmer: Kristine Hansen Vinje og Ida-Martine Nilsen 
 

Virksomhetens art 
FIAN Norge er en menneskerettighetsorganisasjon, som arbeider nasjonalt og 
internasjonalt for å sikre enkeltindividets rett til mat. Dette gjør vi gjennom engasjement i 
enkeltsaker der retten til mat brytes, og gjennom informasjons- og påvirkningsarbeid. 
Blant annet fremmer vi en styrket menneskerettighetstilnærming innen norsk 
utviklingspolitikk, og jobber for at norske myndigheter skal være progressive aktører med 
å styrke retten til mat innen ulike globale fora, slik som FNs matsikkerhetskomité (CFS) 
og FNs menneskerettighetsråd.  
 
FIAN Norge har i 2016 spesielt jobbet med 11 enkeltsaker i India og Nepal, og vi har hatt 
en rekke arrangementer for å drive folkeopplysning om menneskerettigheter og retten til 
mat. Vi har kommet med innspill til norske myndigheter om Norges menneskerettslige 
ansvar ved investeringer i utlandet, om Norges rolle i utformingen av en traktat for 
næringsliv og menneskerettigheter, og om Norges tilslutning til klagemekanismen for 
konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 
 
Vi samarbeider tett med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, nettverk og akademia, 
eksempelvis ForUM (Forum for utvikling og miljø) og FoHRC (Food, Human Rights and 
Corporations).  

Utvikling i resultat og stilling 
FIAN Norges prosjekter i 2016 er i hovedsak med økonomisk støtte fra Norad. 
Anskaffede midler var i 2016 på kr 2 345 000. Årets aktivitetsresultat ble på kr 138 000, 
og balansen viser en formålskapital på 170 000 kr per 31.12.16. 
 
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det 
framlagte årsregnskapet. Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i 
foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt. 

Fortsatt drift 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne 
forutsetningen er tilstede.  
 

 

 
 
 
 
 

For Retten til Mat 
Internasjonal menneskerettighetsorganisasjon for retten til å brødfø seg selv  



  

Organisasjonens økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som svak, men 
styrking av dette har vært et fokusområde i styrets arbeid. Styret har også notert 
endringer i Norads rammeverk for tilskudd, som har til formål å redusere antall støttede 
organisasjoner, og har igangsatt prosesser for a redusere risikoen denne endringen 
medfører. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Organisasjonen driver ikke mer FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i 
regnskapsåret. 

Arbeidsmiljø og personale 
I 2016 hadde vi to stillinger på kontoret; Lovise Ribe, som daglig leder i 100 % og Marit 
Erdal, som informasjonsansvarlig i 50-70 %.  
 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.  
 
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker. Sykefraværet var på 6 
dager. 

Likestilling og inkludering 
Virksomheten tilstreber å unngå forskjellsbehandling og sørge for inkludering. Styret 
bestod i 2016 av 6 kvinner og 2 menn. Varamedlemmer: 2 kvinner. En jevn 
kjønnsfordeling i styret og en jevn kjønnsfordeling i paneler etc. på våre arrangementer 
tilstrebes.   

Miljørapport 
Organisasjonen benytter seg av elektronisk materiale i størst mulig grad, og benytter seg 
av kildesortering. Organisasjonen har begrenset reisevirksomhet.  
 
Oslo den 10.05.2017 
 
 

Aina Grødahl, styreleder  Kristine Hansen Vinje, nestleder 

   
   

 	  Elisabeth Irene Karlsen, styremedlem 	                   Ann Louise Lie, styremedlem 

   
   

 	  Frida Pareus, styremedlem 	 Gaute Gulliksen, styremdelem 

   
   
 	  Hanna Schanke, styremedlem 	 Jon Magnar Haugen, styremedlem 

   
   
 	  Sabrina O. Granheim                                     

	
Lovise Ribe, daglig leder 

                          (permisjon) 


