
FIAN Norge - Årsberetning 2018 

 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 8. mai 2018 

 

1. Aksel Tømte for 2 år 

2. Anniken Storbakk for 1 år 

3. Charlotte Kildal for 1 år 

4. Elisabeth Irene Karlsen Dogan for 2 år 

5. Evelyn G. Hoen for 2 år 

6. Mariel Aguilar-Støen for 2 år 

7. Marit Fikke for 2 år 

8. Veslemøy Ask for 2 år 

 Malcolm Langford, 1. vara 

 

Årsmøtet ga styret mandat til å velge leder. 

På et styremøte etter sommeren ble Anniken Storbakk valgt til styreleder. 

Dessverre har styret hatt et stort frafall av styremedlemmer. Evelyn Hoen, Marit 

Fikke, og Veslemøy Ask trakk sine verv, og Mariel Aguilar-Støen har stått som 

passivt styremedlem. Dette har resultert i et lite styre som har justert sin aktivitet 

deretter. Det er gjennomført 11 styremøter i perioden, der noen møter er 

gjennomført med medlemmer på videosamtale.  

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. 

 

Styrets oppdrag i 2018 

Styret har etter oppdrag fra årsmøtet hatt som hovedoppgave å gjennomføre et 

symposium der vi inviterer organisasjoner og representanter fra allierte fagmiljø og 

organisasjoner for å diskutere framtida for arbeidet med retten til mat og for FIAN Norge. 

Symposiet ble holdt 5 mars kl 18-20 på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. Det ble et 

godt oppmøte med deltakere fra blant annet SUM, OsloMet, kreftforeningen, Norges 

Blindeforbund,Health and Human Rights Info, Regnskogfondet, medlemmer i FIAN, og 

flere studenter fra OsloMet samfunnsernæring.  

Styret fikk også oppdrag fra årsmøtet å sammenfatte resultatene, og vi har jobbet i 

perioden med en anbefaling til årsmøtet 2019 om veien videre for FIAN Norge. 

Økonomi og organisasjon  

Driftsinntekter: 298 640 



Driftskostnader: 307 544 

Finansinntekter: 217 

Resultat viser underskudd på: 8 687 

Egenkapital: 239  021 

 

FIAN Norge har i perioden ikke hatt sekretariat eller prosjektmidler. Styret har vurdert det 

som hensiktsmessig å leie ut kontoret og se etter noen som kan ta over kontoret på 

lengre sikt.  

OrgPro har leid 50% av kontoret, og LAG har leid kontoret i 1 mnd. 

 

Vi har jobbet med å finne organisasjoner som kan leie kontoret. For 2019 har vi diskutert 

utleie til flere organisasjoner: La Humla Suse har leiekontrakt fra 1.4.2019 med en 

årsleie på 30 000 kr (ca halvparten av kontorleien). Vi har vært i kontakt med Islamic 

Relief Fund om å ta over kontoret, men den saken er ikke konkludert på nåværende 

tidspunkt. 

 

Medlemstall: 220 (hvorav 188 ordinære medlemmer, 32 honnør/student) 

 

Likestilling og inkludering 

Virksomheten tilstreber å unngå forskjellsbehandling og sørge for inkludering. Det er 

et ønske å ha flere menn som aktive i styret og i organisasjonen. Styret bestod i 

2018 av 4 kvinner og 1 mann. Varamedlem: 1 mann.  

 

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 startet nye prosjekter. Kostnadene er trappet tilsvarende ned nær et 

minimumsnivå som gjør at man er nær budsjettbalanse og slipper forbruk av 

egenkapitalen. 

 

 

Oslo, 17.04.2019  

 

 

Anniken Storbakk, styreleder   Charlotte Kildal, styremedlem 

 

Elisabeth Irene Karlsen Dogan, styremedlem   Aksel Tømte, styremedlem  

 

Mariel Aguilar-Støen, styremedlem 


