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Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet i FIAN Norge 2018 velger et styre som får som hovedoppgave fram til årsmøtet i 

2019: Å invitere organisasjoner og representanter fra allierte fagmiljø og organisasjoner til et 

symposium om framtida for arbeid med retten til mat og for FIAN i Norge. 

2. Styret i FIAN 2018-19 skal sammenfatte resultatene fra symposiet og legge fram en 

anbefaling til årsmøtet i 2019 om veien videre for FIAN Norge. 

 

Bakgrunn 

FIAN Norge har strevd økonomisk i mange år. Styre og sekretariat har de siste par årene lagt 

ned mye tid og krefter for å endre denne situasjonen gjennom søknader til Norad. Samtidig 

har man hatt løpende forpliktelser med rapportering om pågående prosjekter som har vært 

tidkrevende.  

Organisasjonen har ikke lykkes med prosjektsøknader. Årsaken ligger i politiske 

prioriteringer, samtidig som donor har grunngitt avslag med manglende økonomisk 

bærekraft i organisasjonen. Samtidig med at man har mislykkes, har dette krevd kapasitet og 

ressurser, og svekket annen virksomhet slik som politisk påvirkning, organisasjonsutvikling. 

Organisasjonen sitter dermed uten sekretariat og uten prosjektmidler, men også uten de 

forpliktelser som slike prosjektmidler medfører. Dette gir frihet til å vurdere veien videre for 

FIAN i Norge.  

Valgkomiteen har derfor bedt avtroppende styre legge fram en sak for årsmøtet om 

styrearbeidet kommende periode. Forslaget er at påtroppende styre, utover grunnleggende 

drift, gjennomfører og oppsummerer et symposium om veien videre for retten til mat og for 

FIAN i Norge. Således senkes forventningene til styrets engasjement på andre områder. 

Valgkomiteen ber om at symposiet går inn på om det er behov for «(…) FIAN sin ekspertise 

og påverknadskraft for å skapa framgang i arbeidet mot svolt, og viss ja; kva rolle FIAN 

Noreg bør spille i dette arbeidet. Valkomiteen tilrår styret i FIAN å leggja til rette for ein open 

prosess for å drøfta dette, og drøfta i kva grad andre aktørar og institusjonar i Noreg varetar 

desse ambisjonane og i kva grad FIAN Noreg framleis har en viktig rolle å spille for å fremme 

retten til mat spesielt og ØSK- rettar generelt.» 

Budsjettsituasjon og grunnlag for drift 

FIAN Norge fikk ikke tilsagn på søknaden til Norad for å etablere prosjektet "The Right to 

Food and Nutrition in Flood Affected Communities in Nepal" i 2018. Foregående prosjekt, 

"Retten til mat i India og Nepal", ble utfaset i 2017. En sentral del av begrunnelsen for 

avslaget er organisasjonens økonomiske bærekraft. 
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FIAN Norge fikk ikke tilsagn på søknaden om informasjonsstøtte fra Norad for prosjektet 

«Menneskerettigheter som verktøy for å bekjempe feilernæring». Foregående prosjekt ble 

utfaset i 2017. 

FIAN Norge har mottatt midler fra Extrastiftelsen, kr 250 000, for å gjennomføre prosjektet 

«Retten til mat for eldre i Norge». Halvparten av beløpet gikk til aktivitet i 2017, resterende 

inngår i budsjett for 2018. 


