Aktivitetsplan og budsjett 2022.
Dette er et foreløpig program for aktiviteter og prioriteringer for resten av 2022. Et nytt styre valgt på
årsmøtet, kan selvsagt modifisere programmet og legge til aktiviteter dersom de finner det opportunt.
Prioriteringene ble diskutert og identifisert på strategiseminaret i mars.
Det forutsettes at alle styremedlemmer velger seg hvilke tema/aktivitet de vil arbeide med, og at det
etableres arbeidsgrupper for hvert punkt. Disse gruppene vil selv sette sine kortsiktige mål for arbeidet,
og definere arbeidsform og ansvarsfordeling. Gruppene vil rapportere tilbake til styret på styremøter. De
fleste gruppene vil engasjere seg i policyspørsmål, men det er også behov for å følge opp noen mer
organisasjonsmessige ting.
FIAN Norge har begrenset arbeidskapasitet, og drives kun av idealister som bruker sin fritid på
organisasjonen og sakene. Vi må derfor være påpasselige å ikke bruke for mye tid og krefter på
administrasjon, men la styrets medlemmer og aktivister jobbe med det den enkelte har mest interesse
og engasjement for. . Derfor legger vi oss på et minimalistisk nivå i vår planlegging, og kjøper
administrative tjenester.

Tema:
1. Ernæring på institusjoner med hovedvekt på eldre
- møte med HOD,
- Formidle budskapet fra ØSK-høringen
2. Oppfølging av Regjeringens Handlingsplan for mat, miljø og mennesker
- kronikk/leserbrev
- koordinere med andre organisasjoner gjennom ForUM
3. Oppfølging av CFS og HLPE
- informere styret om utviklingen
- lage informasjonssaker om de nyeste initiativer, inkludert CFS ungdomssatsing
4. Handelspolitikk
-ETOs, SPU…
5. Miljøforkjempere
- Se spesielt på urfolks rettigheter i et matsikkerhetsperspektiv,
6. UNDROPS
- Intern kapasitetsheving;
- nettverksbygging, bl.a NBS

7. ØSK/TP
- kartlegging av prosessen og lage beredskapsplan
8. Økonomistyring
- Gaute skal re lokalisere seg til Mexico, men vil fortsette å føre vårt regnskap inntil
videre. En styrerepresentant bør følge opp regnskapet periodevis.
9. Medlemsverving
10. Mediearbeid.
- Facebook
- andre so-me,
- nettsider
- gjerne gjenbruke/videreformidle saker fra FIAN International og FIAN Sverige
11. Ny og innovativ kampanje for å redde verden
(bestemt på styremøte i januar, innhold og plan for dette er enda ikke utviklet…)

Budsjett 2022
Styrets forslag til budsjett 2022 legger opp til balanse mellom inntekter og utgifter.
FIAN Norges egenkapital vil være på ca. kr 265 000 etter dette.
Driftsinntekter
Medlemskontingenter 42 000
Gaver 22 700
Annet 16 000
Estimerte driftsinntekter 81 000
Estimerte driftskostnader 81 000

