
Referat FIAN Norges årsmøte 2021 

Tid: 29. april 2021 

Sted: Zoom 

 

Styreleder Arvid Solheim ønsket velkommen. Møtet ble innledet med et faglig innlegg av 

styremedlem Guisela Mejia Camacho. 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var 13. stemmeberettigede medlemmer til stede ved 

møtestart. Sakliste:  

1.     Valg av møteleder, og to referenter 

2.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2020. 

3.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2020 

4.     Innkommet forslag 

5.     Godkjenning av årsplan og budsjett for 2021. 

6.     Valg 

 

1.     Valg av møteleder, og to referenter 

Styreleder Arvid Solheim ble foreslått som møteleder. Han ble valgt enstemmig. Kristin Kjæret og 

Trond Sæbø Skarpeteig ble foreslått som referenter. Begge ble valgt.  

 

2.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2020 

Møteleder gikk igjennom styrets årsmelding for 2020. Årsmeldingen ble godkjent. 

 

3.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2020 

Møteleder gikk igjennom i gjennomgang regnskapet for 2020, herunder balanserapport 2020 og 

revisors rapport. Regnskapet ble godkjent. Revisors rapport ble tatt til orientering. 

 

4.     Innkommet forslag 

Kristin Kjæret orienterte om innkommet forslag om at FIAN Norge nedlegges. Det har vært svært 

vanskelig å finne nok frivillige til å drifte organisasjonen. Trond Sæbø Skarpeteig, Arvid Solheim og 

Wenche Barth Eide understreket at FIAN Norge har en viktig rolle å spille fremover. Leder av 

valgkomiteen, Elisabeth Ng Langdal, fortalte at valgkomitéens forslag til nytt styre har nok 

mennesker til å drive organisasjonen videre.  

Forslag om nedleggelse må ha 2/3 av stemmene for å bli vedtatt, jf. FIANs statutter. Det var 13 

stemmeberettigede medlemmer til stede på denne saken. Møteleder foreslo å stemme over 

forslaget, og fikk årsmøtets tilslutting til dette. Forslag om nedleggelse fikk 0 av 13 stemmer, og falt.  

 

Årsmøtet fortsatte deretter med følgende saker: 

 

5.     Godkjenning av årsplan og budsjett for 2021 

Styremedlem Trond Sæbø Skarpeteig orienterte om styrets forslag til årsplan og budsjett for 2021. 

Forslaget ble godkjent med et tillegg: FIAN ønsker å følge arbeidet med Declaration on Peasants 

Rights – et initiativ fra FIAN og Via Campesina. 

 

6.     Valg  

 Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer:  



Valgkomite fram til årsmøtet har vært Elisabeth Ng og Siyamali Gananathan. Det er 3 

styremedlemmer som står på valg (Kristin Kjæret, Aksel Tømte og Elisabeth K. Dogan). Valgkomiteen 

presenterte sitt forslag, og det ble gjennomført en presentasjonsrunde:  

 

Arvid Solheim, innstilt som styreleder for to nye år til 2023. 

Siri Damman, styremedlem valgt for to år til 2022 (ikke på valg) 

Trond S Skarpeteig, styremedlem valgt for to år til 2022 (ikke på valg) 

Aksel Tømte, innstilt som styremedlem for to nye år til 2023.  

Guisela Camacho, styremedlem valgt for to år til 2022 (ikke på valg) 

Siyamali Gananathan, innstilt som styremedlem for to nye år til 2023. 

Ida Tidemann Andersen, innstilt som styremedlem for to år til 2023 (ny) 

 

Vilbjørg Meyer, innstilt som varamedlem for to år til 2023 (ny) 

Elisabeth Ng Langdal, varamedlem valgt for to år til 2022 (ikke på valg) 

 

Kristin Kjæret fremmet benkeforslag om Lotte Liegmann (ny) som ny styremedlem for to år til 2023.  

 

Trond Sæbø Skarpeteig foreslo å votere over alle styremedlemmer, og deretter varamedlemmer 

samlet. Årsmøtet sluttet seg til forslaget. Valgkomiteens innstilling til styreleder ble enstemmig 

vedtatt. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer med tillegg om Lotte Liegmann ble enstemmig 

vedtatt. Valgkomiteens innstilling til nytt varamedlem ble enstemmig vedtatt. Årsmøtets vedtak til 

styre i FIAN Norge: 

 

Arvid Solheim, styreleder til 2023 

Siri Damman, styremedlem til 2022 

Trond S Skarpeteig, styremedlem til 2022 

Aksel Tømte, styremedlem til 2023 

Guisela Camacho, styremedlem til 2022 

Siyamali Gananathan, styremedlem til 2023 

Ida Tidemann Andersen, styremedlem til 2023  

Lotte Liegmann styremedlem til 2023 

 

Varamedlemmer:  

Vilbjørg Meyer, til 2023 

Elisabeth Ng Langdal, til 2022 

 

 Delegat til FIAN International-møter:  

Styrets leder ble valgt til representant til FIANs internasjonale organer. 

 

 Revisor:  

Øystein Berg ble gjenvalgt som revisor. 

 

 Valgkomite for 2022:  

Styret gis fullmakt til å nedsett valgkomite i god tid før årsmøtet 2022. 

 

Møtet ble avsluttet med at Kristin Kjæret og Elisabeth K. Dogan ble takket for sin viktige innsats! 


