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

FIAN Norge - Årsberetning 2017
Etter årsmøtet den 10.05.2017 har følgende styre fungert:
Leder: Aina Grødahl
Nestleder: Kristine Hansen Vinje
Styremedlemmer: Ann Louise Lie, Elisabeth Irene Karlsen, Gaute Gulliksen, Frida
Pareus, Marte Haga Stabbetorp, Sabrina Ionata De Oliveira Granheim, Hanna
Schancke, Jon Magnar Haugen
Varamedlemmer: Evelyn Hoen og Malcolm Langford
Evelyn Hoen har i praksis fungert som fullt medlem av styret. Sabrina Ionata Granheim
har hatt permisjon fra styret siden forrige årsmøte

Virksomheten i 2017
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 2017 spesielt jobbet med å fase ut det Norad-støttede prosjektet
«Retten til mat i India og Nepal», som ble påbegynt i 2014. Prosjektet inkluderte 11
enkeltsaker i India og Nepal, der målet har vært å bidra til at lokalsamfunn blir bevisst
sine rettigheter, og at de får støtte i sitt arbeid overfor lokale myndigheter med å løse
enkeltsaker der retten til mat og andre rettigheter blir brutt. Prosjektet ble avsluttet
høsten 2017.
FIAN Norge faset også ut informasjonsprosjektet «Retten til mat: debatt og innflytelse»
ihht til inngått avtale med Norad. I løpet av prosjektperioden i 2017, underviste FIAN
Norge studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus i samfunnsernæring og
menneskerettigheter; deltok i arrangementer for å drive folkeopplysning om
menneskerettigheter og retten til mat; og var med i en felles nettbasert kampanje om
bærekraftsmålene som Forum for utvikling og miljø koordinerte. Vi kom også med
oppfordring til norske myndigheter om at Norges deltar i utformingen av en traktat for
næringsliv og menneskerettigheter, og skrev kronikk til støtte for norsk tilslutning til
klagemekanismen for Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
I 2017, fikk FIAN Norge tilslag fra Extrastiftelsen for å jobbe med prosjektet ”Min
mathistorie”. Prosjektet er i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, og ble
påbegynt høsten 2017. Med prosjektet ønsker FIAN Norge å fremme gode historier om
hvordan retten til mat kan ivaretas på best mulig måte på norske sykehjem, og

tilrettelegge for at sykehjemsbeboernes erfaringer blir lyttet til. Prosjektet avsluttes
sommeren 2018.
Hoen deltok på FIAN Internationals møte i Kathmandu i November 2017. Det ble vedtatt
en ny strategi, som FIAN Norge har bidratt inn i. Det ble vedtatt nedsatt en egen komite
for å avklare FIAN-seksjonenes utestående medlemskontingenter.
Vi samarbeider tett med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, nettverk og akademia,
eksempelvis ForUM (Forum for utvikling og miljø); NGO-forum for menneskerettigheter;
RORG og FoHRC (Food, Human Rights and Corporations).
Utvikling i resultat og stilling
FIAN Norges inntekter i 2017 omfattet økonomisk støtte fra Norad for to prosjekter.
Begge prosjektene har blitt avsluttet i løpet av 2017. FIAN Norge har også startet et
pilotprosjekt i Norge med støtte fra Extrastiftelsen via Norske Kvinners Sanitetsforening.
Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018.
Anskaffede midler var i 2017 på kr 1 963 000. Årets aktivitetsresultat ble på kr 106 000,
og balansen viser en formålskapital på 276 000 kr per 31.12.17.
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.
Organisasjonens økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som svak.
Virksomheten er trappet kraftig ned som følge av at man ikke har lykkes med å skaffe
ekstern finansiering. Kostnadene er trappet tilsvarende ned nær et minimumsnivå som
gjør at man er nær budsjettbalanse og slipper forbruk av egenkapitalen.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Organisasjonen driver ikke mer FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i
regnskapsåret.
Medlemmer
FIAN Norge hadde 146 betalende medlemmer i 2017.
Arbeidsmiljø og personale
I 2017 hadde vi to stillinger på kontoret; Lovise Ribe var daglig leder i 100 % frem til hun
gikk ut i foreldrepermisjon i mai 2017. Marit Erdal var informasjonsansvarlig i 50-70 %
frem til mai. Marit overtok deretter som daglig leder i 50 % stilling frem til 1. desember.
Fra august 2017 jobbet hun i en 20 % stilling som prosjektleder for ”Min mathistorie”,
finansiert av Extrastiftelsen. Fra 1. desember – 31. Desember jobbet Marit i en mindre
stillingsbrøk som daglig leder, og fortsatte i en 20 % stilling som prosjektleder for «Min
mathistorie.
Arbeidsmiljøet var betraktet som godt.

Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker. Sykefraværet var på 6
dager, i tillegg til en 50% sykemelding i 46 dager.
Likestilling og inkludering
Virksomheten tilstreber å unngå forskjellsbehandling og sørge for inkludering. Styret
bestod i 2016 av 8 kvinner og 2 menn. Varamedlemmer: 1 kvinne og 1 mann. 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 08.05.2018

Aina Grødahl, styreleder

Elisabeth Irene Karlsen, styremedlem

Kristine Hansen Vinje, nestleder

Ann Louise Lie, styremedlem

Frida Pareus, styremedlem

Gaute Gulliksen, styremedlem

Hanna Schanke, styremedlem

Jon Magnar Haugen, styremedlem

Sabrina O. Granheim
(permisjon)

Marte Haga Stabbetorp, styremedlem

Evelyn Hoen, varamedlem

