
Velkommen til SAIHs årsmøte i 2014 

 

Dato: 25.-26. oktober 

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 (auditorium 3), Oslo  

Tid: Oppmøte kl.09.30 på lørdag, møteslutt kl.16.00 på søndag. 

 

Påmeldingsfrist 9. oktober 

 

Kjære alle lokallag og medlemmer av SAIH, 

 

Her kommer innkallingen til SAIH sitt årsmøte i 2014. Vedlagt følger innkallingsbrev, 

årsmøtepapirer og fullmaktsskjema. Lokallag i SAIH bes i tillegg om å fylle ut 

standardskjema for årsrapport og sende dette inn seneste én uke før årsmøtet. Møtet vil 

foregå på norsk, men det vil bli tilrettelagt for oversettelse til engelsk. 

 

Huskeliste før møtet: 

 Frist 9. oktober: Påmeldingsfrist, samt frist for å sende inn forslag til resolusjoner og 

politisk tema (kampanjetema) som Styret vil innstille på til Årsmøtet. 

 Medlemmer må velge én delegat, og lokallagene to delegater, som får stemmerett og 

representerer dere på årsmøtet. 

 Delegater må sende inn fullmaktsskjema med signatur (se vedlegg). 

 Velg observatør(er). 

 Nominér kandidater til valg (send epost til valnemnd@gmail.com) 

 

Ny på årsmøtet? 

For de som aldri har vært på årsmøte i SAIH før, kan man delta på «forberedende årsmøte» 

fredag 24. oktober, kl.16.30, i årsmøtelokalet. Her vil man kunne forberede seg på noen 

utvalgte årsmøtesaker, jobbe med å snakke foran en forsamling, og lære seg hvordan 

diskusjon og votering vil foregå på årsmøtet. 

 

 

Praktisk informasjon: 

  

Påmelding: 

Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk skjema og sende inn fullmaktsskjema. Det 

elektroniske påmeldingsskjemaet finner du her, mens fullmaktsskjema ligger vedlagt. 

Sistnevnte skjema må fylles inn og signeres av leder/ansvarlig i organisasjonen/lokallaget. 

Skann det ferdig utfylte skjemaet og send det til leder@saih.no. Alternativt kan du sende det 

per post til SAIH, Storgata 11, 0155 Oslo. 

  

Finne fram 

Ta trikk 17 eller 18 til Dalsbergstien. Gå nedover (til høyre om du kommer fra Jernbanetorget 

og går av trikken) til HiOA og inn den store porten, ta til venstre og gå inn i bygget som 

heter Pilestredet 52. Det vil være plakater og folk som viser vei til møterommet (aud. 3). 

https://docs.google.com/forms/d/1VKVolCqANguYjlqikFUC3clr2pd8fluI6xxprOsoZ70/viewform
mailto:leder@saih.no
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser/Pilestredet-52-P52


  

Reise 

SAIH dekker billigste reisemåte for alle delegater, alle med sentrale verv i organisasjonen og 

alle som stiller til valg. Reiseutgifter kan refunderes i etterkant mot innlevering av 

reiseregning. NB, vær tidlig ute med bestilling og husk å ta vare på boardingkort om du 

reiser med fly. SAIH dekker ikke reiseutgifter for observatører. 

  

Overnatting 

For å minimere kostnader, ønsker vi at alle som kan ordne privat innlosjering i Oslo denne 

helgen gjør det. Trenger du hjelp til å skaffe overnatting, er fristen for å melde dette også 9. 

oktober. 

  

Observatører 

Alle medlemsorganisasjoner og lokallag kan sende flere observatører som kan innvilges tale- 

og forslagsrett. Disse må også meldes på innen fristen 9. oktober. 

  

Årsmøtefest 

Lørdag blir det årsmøtefest. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. 

  

Forslag og endringsforslag 

Det vil være til stor hjelp for den praktiske gjennomføringen av møtet om flest mulig forslag 

og endringsforslag til sakspapir, resolusjoner, politisk tema eller annet, blir sendt inn 

innen mandag 20. oktober kl. 12:00. Det er selvfølgelig også mulig å fremme forslag etter 

dette, men dersom du vil at forslaget ditt skal distribueres på møtet, er det en fordel om du 

sender det inn innen fristen. 

  

Redaksjonskomiteer, tellekorps, fullmaktskomité og referenter 

Årsmøtet er SAIH sin største og viktigste møteplass. Det er mange roller som må fylles for at 

det skal bli et bra møte. Vi trenger årsmøtedeltakere til å sitte i redaksjonskomiteer for 

handlingsprogrammet, informasjonsstrategien, akademikerstrategien, resolusjoner og 

politisk tema, samt tellekorps, fullmaktskomité og referenter. Vi oppfordrer alle til å melde 

seg til noe av dette! Ring oss gjerne på telefon 21 06 34 74 eller send en e-post 

til leder@saih.no. 

 

Vel møtt på årsmøte i SAIH! 

 

På vegne av styret, 

Jørn Wichne Pedersen 

Leder i SAIH 

  

mailto:leder@saih.no
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Sak 1  Åpning 
 

Vedlegg: 

 Styret sitt forslag til forretningsorden. 
 

1.a Valg av ordstyrere 

 

Forslag til vedtak: 

Espen Evjenth og Axel Fjeldavli velges som ordstyrere. 

 

 

1.b Godkjenning av innkalling  

 

Endelig innkalling med dagsorden og sakspapir ble i tråd med Statuttene sendt ut 24. 

september, en måned før Årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkalling. 

 

 

1.c Godkjenning av dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 

Styret sin innstilling: 

Styret innstiller på forslaget til dagsorden. 

 

  

1.d Godkjenning av nye medlemmer 

 

Fra Statuttene:  

§ 3.1 Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner innmelding 

ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte med en gang etter 

vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for utsendelse av endelig 

innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs lokallag skal ha en SAIH‐

kontaktperson. 

 

Innmelding i SAIH skal godkjennes av Årsmøtet før eventuelle nye medlemmer får 

stemmerett.  

 SAIH-Bodø vedtok å melde seg inn i SAIH i 2014 

 SAIH-Stavanger vedtok å melde seg inn i SAIH i 2014 

 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet godkjenner SAIH-Bodø som medlem av SAIH 

2. Årsmøtet godkjenner SAIH-Stavanger som medlem av SAIH 
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Styret sin innstilling: 

Styret innstiller på vedtaksforslag 1 og 2. 

 

 

1.e Godkjenning av Forretningsorden  

 

Forslag til forretningsorden ligger vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar forretningsorden for 2014. 
 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslaget til forretningsorden. 
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Forretningsorden for SAIH sitt ÅRSMØTE 2014, 25.-26. oktober 

 

1) STEMME-, FORSLAGS- OG TALERETT  

Valgte representanter fra de ulike medlemskategoriene beskrevet i SAIH sine statutter har 

stemmerett ved Årsmøtet. Alle lokallag kan stille med to delegater hver. Alle andre 

medlemsorganisasjoner kan stille med en delegat hver.  

 

A. Høyeste studentorgan ved universiteter og høgskoler i Norge. 

Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet 

Norges Handelshøyskoles Studentforening 

Studentforeningen ved Høgskolen i Hedmark 

Studentforeningen ved Høgskolen i Lillehammer 

Studentforeningen ved Høgskolen i Telemark 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Nordland  

Studentparlamentet i Narvik 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Harstad 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold 

Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund 

Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen 

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske Universitet 

Studentparlamentet ved Universitetet i Agder 

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger 

Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole 

Studentstyret ved Samisk Høyskole 

Studenttinget ved Høgskolen i Molde 

Studenttinget ved Høgskolen i Volda 

Studenttinget ved NMBU i Ås 

Studenttinget ved NTNU 

 

B. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler i 

Norge. 

International Students’ Union of Norway 

Norsk Studentorganisasjon 

Pedagogstudentene 

  

C. Styret ved universiteter og høgskoler i Norge. 

Norges Miljø- og Bioteknologiske Universitet 

Norsk Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim 
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UiT Norges arktiske Universitet 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

 

D. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge.  

Akademikerne 

Fellesorganisasjonen (FO) 

Forskerforbundet 

Norsk Tjenestemannslag  

Samfunnsviterne 

UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)  

Utdanningsforbundet 

  

E. Lokallag av SAIH 

SAIH-Bergen 

SAIH-Bislet 

SAIH-Blindern 

SAIH-Kristiansand   

SAIH-Lillehammer 

SAIH-Tromsø 

SAIH-Trondheim 

SAIH-Ås 

 

Dersom Årsmøtet godkjenner de følgende som nye medlemmer, vil også disse legges til i 

forretningsorden:  

SAIH-Bodø 

SAIH-Stavanger 

 

Høyeste mulige tall på delegater med stemmerett (uten nye medlemmer) er: 59 

 

Høyeste mulige tall på delegater med stemmerett (inkludert nye medlemmer) er: 63 

 

Styret, Landsrådet og Sekretariatet har observatørstatus med tale- og forslagsrett. Andre 

gjester kan også gis observatørstatus med tale- og forslagsrett. Styrerepresentanter kan ikke 

stille som delegater på Årsmøtet. 

Dersom delegater med stemmerett forlater lokalet skal de levere inn stemmekortet sitt til 

fullmaktskomiteen.  

 

2) FULLMAKTSKOMITEEN 

Fullmaktskomiteen skal ha oversyn over tallet på delegater med stemmerett i rommet til 

enhver tid. Fullmaktskomiteen skal hjelpe ordstyrerne med å telle stemmer når dette er 

nødvendig. Fullmaktskomiteen blir valgt av Årsmøtet etter innstilling fra styret. 

Fullmaktskomiteen kan suppleres med tellekorps dersom ordstyrerne ser det som nødvendig. 

Fullmaktskomiteen har ansvaret for at alle delegaters ankomst og reise fra saker blir loggført. 

Alle forslag og vedtak skal også bli loggført i egen loggbok. 
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3) DEBATT 

Etter hvert innlegg er det mulig å komme med 2 replikker og 1 svarreplikk. Replikken må 

forholde seg til det foregående innlegget. Støttereplikker eller replikk på replikk er ikke tillatt. 

 

Rettledende taletid: Innlegg – 3 minutt 

   Replikk – 1 minutt 

   Svarreplikk – 1 minutt 

 

Ordstyrer kan foreslå endringer i debattregler, taletid og mulighet for replikkveksling. Slike 

forslag kan vedtas med alminnelig flertall. Ordstyrer setter strek for debatten. Vedtak om å 

oppheve strek, overprøve ordstyrer eller andre avvik fra debattreglene krever alminnelig 

flertall. 

 

Påmelding til talerlista skjer ved å rekke nummerkortet i været og samtidig vise tegn for 

innlegg (en finger) eller replikk (to fingre).  

 

For å få ordet til forretningsorden (hvordan en sak blir behandlet), saksopplysning, eller 

voteringsorden (hvordan votering skal foregå) viser en flat hånd over nummerkortet. Den som 

ber om ordet til forretningsorden, saksopplysning eller voteringsorden får ordet umiddelbart, 

før andre på talerlista. 

 

4) FORSLAG 

Alle nye forslag til vedtak skal meldes fra talerstolen før strek er satt, slik at forslaget skal 

kunne debatteres. Forslaget må også leveres skriftlig til ordstyrerbordet med navn og delegat-

/observatørnummer før saken blir lukket.  

 

5) VOTERING 

Votering skjer normalt ved håndsopprekking. Personvalg blir gjennomført med skriftlig 

votering dersom minst en delegat krever det. Skriftlig votering kan benyttes dersom minst ti 

delegater krev det. 

 

Det er ikke tillatt å forlate eller komme inn i lokalet mens votering pågår. 
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5a) GENERELL VOTERINGSORDEN 

 

Votering skjer ved at en innstilling til vedtak blir lagt til grunn. De som er for innstillingen 

holder seg i ro, mens de som er mot viser det med stemmetegn. Ordstyrer kan be om en 

”kontra” for å være sikker på resultatet. Da viser alle som er for innstillinga stemmetegn. Ved 

spørsmål om avholdende, viser alle avholdende stemmetegn. 

 

Ved flere forslag skal en benytte følgende prosedyre: Først voterer en over utsettelsesforslag. 

Så tar en avvisingsforslag opp til avstemming, før en behandler de andre forslagene. 

Voteringen skjer da ved at de mest ytterliggående forslagene blir satt opp mot innstillingen 

først. Dersom det ikke er formålstjenlig å organisere stemmerekkefølgen ut ifra hvilket forslag 

som er mest ytterliggående, stemmer en over alle forslagene samtidig. Vedtak krever da 

alminnelig flertall. Dersom ingen av alternativene får alminnelig flertall, setter en de to 

alternativene som har fått flest stemmer opp mot hverandre. 

 

Ordstyrerbordet fastsetter voteringsorden og kan konferere med forslagstillere om de trenger 

det. Dersom det er uenighet om voteringsorden, blir dette lagt fram for årsmøtet til votering.  

 

Årsmøtet kan ved simpelt flertall utsette voteringen i en sak til et seinere tidspunkt på 

sakslisten, slik at redaksjonskomiteen kan få mulighet til å se på innkomne forslag. 

 

Votering over Handlingsprogram, Resolusjoner, Politisk tema, Informasjonsstrategi og 

Akademikerstrategi: 

Under votering i de enkelte sakene, legger redaksjonskomiteen fram sin innstilling. Det skal 

ikke åpnes for debatt, men årsmøtet kan stille oppklarende spørsmål til redaksjonskomiteen. 

Redaksjonskomiteens innstilling ligger til grunn for voteringen.  Politisk tema skal velges ved 

alminnelig flertall, og med preferansevalg. 

Ulike former for flertall 

 Alminnelig flertall betyr mer enn halvparten av alle stemmene som er gitt (uten å 

telle med blanke/avholdende stemmer). De fleste vedtak krever alminnelig flertall. 

 

 Absolutt flertall krever mer enn halvparten av alle stemmer, inkludert 

blanke/avholdende.  

 

 2/3 flertall krever 2/3 av alle stemmer, inkludert blanke og avholdende. Endring av 

statutter krever 2/3 flertall. 

 

 Simpelt flertall betyr flere stemmer enn andre alternativer, men mindre enn 50% 

avgitte stemmer 

 

Dersom det ikke er mulig å komme fram til et flertall i et valg eller en votering, vil 

innstillingen som ligger til grunn for voteringen bli vedtatt. I saker uten innstilling vil en 

da avgjøre saken ved loddtrekning. 
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5b) VOTERING VED PERSONVALG 

Ved personvalg med mer enn en kandidat skal valget skje skriftlig. Personvalg skjer ved 

alminnelig flertall. Ved likt resultat etter to valgrunder, skal det avgjøres ved loddtrekking. 

Samtlige personvalg skal skje ved preferansevalg. 

 

Nestlederne blir valgt hver for seg, organisatorisk nestleder blir valgt først, deretter politisk 

nestleder. Om det er flere enn to kandidater til ett nestlederverv, og ingen har oppnådd 

alminnelig flertall etter første runde, eliminerer en den kandidaten med færrest stemmer før 

neste valgrunde. Dersom to kandidater står igjen med likt stemmetall etter to runder, skal 

valget avgjøres ved loddtrekking. 

 

Ved valg til frie plasser i Styret og frie plasser i Landsrådet, Informasjonskomiteen og andre 

komiteer skal valget skje kollektivt, det vil si at en stemmer over alle kandidatene samtidig, og 

at de med flest stemmer blir valgt. Dersom to kandidater står igjen med likt stemmetall etter 

to runder, skal valget avgjøres ved loddtrekking. 

 

6) BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT 

Årsmøtet kan godta eller forkaste en årsrapport, men ikke endre den. Deltakere med 

forslagsrett kan fremme merknader til rapporten. Eventuelle merknader blir lagt ved 

Årsmøteprotokollen uten avstemming, med mindre dette blir krevet. Etter en eventuell 

avstemming blir merknaden lagt ved Årsmøteprotokollen med stemmetall for og mot. 

 

7) RESOLUSJONER 

Frist for innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før lukking av debatt under saken 

om resolusjoner. 

 

8) REDAKSJONSKOMITEENE 

Redaksjonskomiteene kan redigere forslag til vedtak ut i fra forslag som er overlevert 

komiteen før strek er satt i debatten om handlingsprogram, resolusjoner og politisk tema. 

 

Redaksjonskomiteene skal gå gjennom alle forslag, systematisere og nummerere de og levere 

en innstilling («vedta», «avvises» eller «er innbakt i X»). De har fullmakt til å komme med nye 

forslag der meningsinnholdet er i tråd med ett eller flere eksisterende forslag. De skal se på 

helheten i det endelige dokumentet.  

 

Komiteen skal gjøre greie for konsekvenser av vedtak i sammenheng med helheten og avvise 

forslag som står i strid med allerede vedtatte forslag. Dersom redaksjonskomiteen ikke 

kommer fram til en enighet om innstilling, kan komiteen legge fram delt innstilling. Flertallet 

grunngir kort sin innstilling, det samme gjør mindretallet. Flertallet sin innstilling blir lagt til 

grunn for avstemming. 

 

8a) Innstilling til handlingsprogram: Styret sin innstilling ligger til grunn. Alle tilleggs- og 

endringsforslag som er komme inn skal merkes med fete typer. Alle ord og setninger en 

foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om hvert forslag 

skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget er ivaretatt av et 

annet forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme med forslag de 

mener kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere.  
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8b) Innstilling til resolusjoner: Det originale forslaget til resolusjon ligg til grunn. Alle tilleggs- 

og endringsforslag som er kommet inn skal merkes med fete typer. Alle ord og setninger en 

foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om hvert forslag 

skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget ivaretatt av et annet 

forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme med forslag de mener 

kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere. Redaksjonskomiteen skal også innstille 

på om de enkelte resolusjonene skal vedtas eller avvises. 

 

8c) Innstilling til politisk tema: Alle innkomne forslag til politisk tema skal behandles av 

Årsmøtet. I tillegg kan delegater komme med tilleggs- endrings- og strykingsforslag. Alle 

tilleggs- og endringsforslag som er kommet inn skal merkes med fete typer. Alle ord og 

setninger en foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om 

hvert forslag skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget 

ivaretatt av et annet forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme 

med forslag de mener kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere. 

Redaksjonskomiteen skal også innstille på hvilket forslag Årsmøtet skal vedta. Komiteen står 

også fritt til å komme med en annen innstilling enn Styret. Redaksjonskomiteen sine 

innstillinger ligger til grunn ved votering.   

 

8d) Innstilling til Informasjonsstrategi: Styret sin innstilling ligger til grunn. Alle tilleggs- og 

endringsforslag som er komme inn skal merkes med fete typer. Alle ord og setninger en 

foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om hvert forslag 

skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget er ivaretatt av et 

annet forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme med forslag de 

mener kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere. 

 

8e) Innstilling til Akademikerstrategi: Styret sin innstilling ligger til grunn. Alle tilleggs- og 

endringsforslag som er komme inn skal merkes med fete typer. Alle ord og setninger en 

foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om hvert forslag 

skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget er ivaretatt av et 

annet forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme med forslag de 

mener kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere. 

 

 

9) PROTOKOLLTILFØRINGER 

Protokolltilføringer må leveres skriftlig før Årsmøtet blir hevet. Det er bare delegater og 

årsmøtegodkjente observatører som kan kreve protokolltilføringer. 

 

 

10)  SLUTTBESTEMMELSER 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden skal plenum avgjøre med 

simpelt flertall hvilken praksis som skal gjelde. Plenum kan med simpelt flertall fravike denne 

forretningsorden.  2/3 flertall av delegatene kan vedta endring av forretningsorden under 

møtets gang. 
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Sak 2  Konstituering 
 

2.a   Godkjenning og presentasjon av delegatene 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner delegater som er påmeldt innen fristen, registrert og har fullmakt fra en 

av SAIHs medlemmer til å representere organisasjonen.  

 

Styrets innstilling: 

Styret fremmer sin innstilling til delegatliste på Årsmøtet. 

 

2.b   Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps 

 

Styrets innstilling: 

 

2.b.1 Styrets innstilling på referenter blir presentert på ÅM2014. 

 

2.b.2 Styrets innstilling på fullmaktskomité blir presentert på ÅM2014. 

 

2.b.3 Styrets innstilling på protokollunderskrivere blir presentert på ÅM2014. 

 

 

 

2.c   Valg av redaksjonskomiteer for handlingsprogram, resolusjoner, 

prinsipprogram og politisk tema 

 

Styrets innstilling: 

 

2.c.1 Styrets innstilling på redaksjonskomité for Handlingsprogram 2014 blir presentert på ÅM2014. 

 

2.c.2 Styrets innstilling på redaksjonskomité for resolusjoner blir presentert på ÅM2014. 

 

2.c.3 Styrets innstilling på som redaksjonskomité for Informasjonsstrategien 2014-2017 blir presentert 

på ÅM2014. 

 

2.c.4 Styrets innstilling på redaksjonskomité for politisk tema 2014 blir presentert på ÅM2014. 

 

2.c.5 Styrets innstilling på redaksjonskomite for Akademikerstrategien 2014-2017 blir presentert på 

ÅM2014. 
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Sak 3  Årsrapport fra lokallagene 
 

Vedlegg: 

 Standardskjema for årsrapport (som vedlegg til sakspapirene)  

  Foreløpig årsrapport fra lokallagene blir utdelt på Årsmøtet. 

 

 

3.a  Presentasjon av foreløpig årsrapport fra lokallagene 

Formålet med denne saken er å orientere Årsmøtet om aktivitetene i SAIH sine lokallag. 

Hvert lokallag velger seg ut to ulike aktiviteter som de presenterer for Årsmøtet. Dette kan 

være fra kampanjen eller fra andre aktiviteter igjennom året og det oppfordres til å vise 

bilder. Hvert lokallag får 4 minutter til presentasjon. 

  

Fra SAIH sine interne retningslinjer for Frifond: 

 

Årsmøte (senest siste helg i oktober): 

Lokallagene presenterer foreløpig årsrapport muntlig for Årsmøtet, og oversender den skriftlig 

i standardskjema for Årsmøterapport til sentralt en uke før Årsmøtet.  

 

20. desember:  

Frist for lokallagene til å sende endelig årsrapport og endelig regnskap til sentralt.  

 

Lokallagene er den viktigste ressursen i SAIH sitt informasjonsarbeid. De jobber aktivt opp 

mot studenter og akademikere som er SAIH sine viktigste målgrupper. Lokallagene sprer 

informasjon om tierordningen og SAIH sitt arbeid, samt ulike former for informasjon om 

globale utviklingsspørsmål. Samtidig er lokallagene viktige i arbeidet for politisk påvirkning, 

særlig igjennom den årlige politiske kampanjen. Noen eksempler på aktiviteter er: seminar, 

debatter, stunt, stand, skoleringsmøter, kampanjeuke og arrangementer med besøk fra 

partnere og lignende. 

 

Lokallagene sitt aktivitetsnivå for 2014 har vært høyt, og mange spennende arrangementer 

har blitt gjennomført. I tillegg har de to nye lokallagene SAIH-Bodø og SAIH-Stavanger blitt 

opprettet. SAIH har nå lokallag ved åtte universiteter og på to høyskoler.  
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Sak 4  Årsmelding 2013 
 

Vedlegg: 

 Årsmelding for 2013 

 

4.a  Presentasjon av Årsmelding 2013 

AU og sekretariatet presenterer Årsmeldingen. 

 

Årsmeldingen er Styrets rapport fra foregående år. Ifølge statuttene skal Landsrådet 

foreløpig godkjenne Årsmeldinger. 

 

Årsmeldingen for 2013 ble foreløpig godkjent av LR01-14. Årsmeldingen er styrets 

årsrapport fra det foregående året, og dermed kan ikke Årsmøtet gjøre endringer i 

meningsinnholdet.  

 

 

4.b  Debatt 

Årsmøtet kan bare godkjenne eller forkaste Årsmeldingen. 

 

 

4.c Votering 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner Årsmeldinga for 2013. 
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Årsmelding 2013 

 

Leder 

«Student activism goes beyond the mere desire to change university administrative procedures and 

policies. Such platforms provide students the opportunity to question the political direction of the 

country, its adherence to basic norms in human rights and its approach towards an inclusive political 

plurality”        Ayaba Cho Lucas 

 

Etter å ha jobbet i en årrekke med studentbevegelser som jobber for demokrati og 

menneskerettigheter i Zimbabwe og Colombia, begynte SAIH i 2012 for alvor arbeidet med å 

opprette en prøveordning for politisk utviste studenter. Dette arbeidet ble videreført i 2013, 

og i august kom beskjeden fra Utenriksdepartementet om at ordningen «Students at Risk» 

vil opprettes.  

 

Dette er et av de største politiske gjennomslagene SAIH har hatt. Ayaba Cho Lucas som er 

sitert ovenfor, ble utvist, fengslet og forfulgt, og måtte tilslutt flykte fra Sør-Kamerun. Det tok 

Lucas 12 år fra han ble utvist til han kunne fortsette med studiene sine. Nå ser det ut til at 

studentaktivister som Lucas allerede neste år vil få mulighet til å komme til Norge og 

fullføre studiene sine, fremfor å bli utsatt for forfølgelse, fengsling og et liv på flukt.  
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I 2013 har SAIH endelig hatt en større kampanje på Open Access. Vi ønsker å minske det 

urettferdige gapet mellom hvem som får tilgang til de nyeste forskningsresultatene og 

akademiske utgivelsene. Så langt har SAIH fått sterk støtte og gjennomslag for vårt arbeid 

med Open Access, og tiden vil vise om vårt mål med et finansieringsfond for Open Access 

blir realisert. At SAIH har gjort en solid stykke politisk håndverk for å oppnå det, hersker det 

ingen tvil om.  

 

Også i år har SAIH opprettholdt fokuset på kreativt og annerledes informasjonsarbeid, ikke 

minst med den lille store valgkampanjen «Tenk Større!», og oppfølgingen av Radi-Aid: 

Africa for Norway. SAIH fortsetter å sette viktige tematikker på dagsorden – med en litt 

annerledes vri.    

 

Og ikke minst har 2013 vært året da SAIH startet opp bistandssamarbeid i Colombia. Vi er nå 

med på å støtte student- og elevorganisasjoner som kjemper for sine rettigheter i et samfunn 

hvor organisasjons- og ytringsfriheten er sterkt svekket. Vi støtter organisasjoner av og for 

urfolk- og afroetterkommere som sørger for at barn og unge på landsbygda får et alternativ, - 

fra borgerkrig og vold, til utdanning og en verdig framtid.   

SAIH er en organisasjon i vekst, med større budsjett og større medlemsmasse enn noen gang. 

Dette inspirerer. Vi håper at 2013 for fremtiden vil stå som året da SAIH tok steget videre ut 

fra norske læresteder, og forsterket vår rolle som en nyskapende informasjonskaper og en 

viktig aktør i å forme norsk utviklingspolitikk.  

 

Kjære leser, vi håper du gleder deg over gjennomslagene og engasjementet som råder i 

SAIH, og ikke minst at du vil bli med videre og sørge for at årene som kommer vil være like 

gode SAIH-år. 

 

 

Anja Bakken Riise 

Leder i SAIH 
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1.0 Informasjonsarbeid 

1.1 Større informasjonsaktiviteter 

Kampanjen 2013  

Årets SAIH-kampanje handler om å gjøre tilgang til kunnskap gratis alle. I dag er det slik at 

læresteder må betale i store summer for å få tilgang til vitenskapelige artikler basert på 

forskning betalt av det offentlige. Dette systemet hindrer tilgang til ny kunnskap for 

studenter og akademikere som studerer og jobber på læresteder med dårligere økonomi, 

særlig i utviklingsland. Denne praksisen er urettferdig og forhindrer utvikling. Løsningen 

heter Open Access. I Open Access-tidsskrifter blir forskningsartiklene gratis tilgjengelig på 

internett for alle. Fordi det koster penger for et lærested å skulle publisere i Open Access-

tidsskrifter, mener vi det er nødvendig å sørge for økonomiske insentiver slik at forskerne 

utgir sin forskning i Open Access som hovedregel, ikke som unntak. Derfor er vårt politiske 

hovedmål for kampanjen: 

1. Opprettelse av et nasjonalt publiseringsfond for Open Access. 

Kampanjeutvalget har jobbet med å spisse budskapet til kampanjen, å utforme plakat, 

materiell og video, og å sørge for god skolering av organisasjonen. Kampanjens kreative 

utforming er vinklet til at forskere har mye å lære av bloggere. For i motsetning til forskere, 

er bloggere er kjent for å dele sin kunnskap - hele tiden.  

SAIH har vært i møte med det statlige organet for promotering av Open Access, Cristin, 

Norges forskningsråd, Forskerforbundet, med bibliotekutvalget til Universitets- og 

høgskolerådet, arbeiderpartidelegasjonen i Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen, og 

lederen for Unge Venstre. SAIH har gjennom året samarbeidet tett med 

studentdemokratiene og NSO for å promotere Open Access. 

Kampanjeutvalget har bestått av: Nestleder Mats Molland Haug, programrådgiver Alberto 

Valiente Thoresen, informasjonsrådgiver Sindre Olav Edland-Gryt, lokallagsaktivist Live 

Øverlier, Informasjonskomite(IK)-medlem Almaz Asfaha, Jørn Wichne Pedersen, Silje 

Kjørholt og Norsk Studentorganisasjon(NSO)-representant Nils Magne Killingberg. Utvalget 

har samarbeidet med reklamebyrået Super Natural. 

ISFiT / Studentenes Fredspris 

Fredag den 15. februar ble studentenes fredspris tildelt en fraværende Majid Tavakoli. 

Tavakoli er en iransk studentaktivist som for tiden soner en ni år lang fengselsstraff for sin 

kritikk av det iranske regimet og sin kamp for demokratisering og menneskerettigheter 

gjennom taler og publikasjoner. 14. februar holdt SAIH appell under åpningen av Walk of 
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Peace, mens fjorårets styreleder i SAIH og leder for komiteen for studentenes fredspris, Erik 

Schreiner Evans, avholdt overrekkelsestalen på utdelingsseremonien.  

LNU-Utveksling 

I 2012 fikk SAIH midler fra LNU (Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) til å arrangere 

en trepartsutveksling med to frivillige fra SAIH, to fra SAIHs partner CEADL i Bolivia, og to 

fra JENH-CEDECHA i Nicaragua. Utvekslingen startet i august 2012, og ved starten av 2013 

var alle de seks deltagerne i Nicaragua. I slutten av februar dro deltagerne til sine hjemland, 

og de to norske deltagerne Tiril Tveiten (SAIH-Bislet) og Johanne Vaagland (SAIH-Bergen) 

kom til Norge den 1. mars og startet etterarbeidet på SAIH sitt kontor i Oslo. Tiril og Johanne 

laget så en informasjonspakke som de brukte da de besøkte syv av SAIHs lokallag, de har 

også skrevet tekster fra utvekslingen for SAIH-bloggen. De to har skolert organisasjonen i 

urfolksrettigheter og samfunnsutvikling i Bolivia og Nicaragua, ikke minst gjennom et 

spennende skoleringsopplegg for alle som deltok på Vårsamlinga til SAIH. Det har i 

etterkant av hjemkomsten også blitt opprettet en temagruppe på afroetterkommere og urfolk 

sine rettigheter, som Tiril leder. 

Radi-Aid 2013        

På begynnelsen av året søkte SAIH Norad om støtte til oppfølging av Radi-Aid: Africa for 

Norway, og fikk innvilget 150.000 kr til prosjektet. Som med Africa for Norway i 2012 har vi i 

2013 ønsket å sette et kritisk blikk på fremstillingen av utviklingsland og særlig det 

afrikanske kontinentet. Dette gjøres ved en ny video, man bruker også i denne verktøy som 

humor for å få budskapet ut.  I tillegg tilbyr oppfølgingen et handlingsalternativ som kan 

skape endring i denne formen for fremstilling, som gjøres ved å ha en nettbasert prisutdeling 

hvor man får en bred deltagelse. Dette går ut på at verste og beste kampanjer blir nominert, 

stemt frem og vinner.  

 

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utforme kampanjen har bestått av: Magnhild Bøgseth 

(AU), Sindre Olav Edland-Gryt (informasjonsrådgiver), Emilie Larsen Ørneseidet (IK), 

Jorunn Bakke Johannesen (IK), Nicklas Poulsen (Styret), Nina Gausdal (SAIH-Bislet), 

Kristoffer Kinge (Landsrådet og SAIH-Bislet) og Emilie Wesche Guttormsen (SAIH-

Blindern). I tillegg har Stig Norderhaug (Supernatural reklamebyrå) og Erlend Seilskjær 

(Bretton Woods) vært bidragsytere. 

Operasjon Dagsverk  

SAIH søkte i 2012 om OD med prosjektet «Elev eller Mamma?» og kom videre som et av tre 

prosjekter. Prosjektet SAIH deltok med tok sikte på å forbedre tilgang til utdanning for unge 

urfolk- og afroetterkommere i Bolivia og Nicaragua. På elevtinget den 7. mars ble det holdt 

avstemming, og dessverre var det ikke SAIH som fikk OD 2013, det gjorde Redd Barna med 

prosjektet «Voldsfrie skoler».  
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Tenk større!1  

Til tross for at norsk utviklingspolitikk berører millioner av mennesker i verden, har 

utviklingspolitikk ikke vært et stort tema i valgkampen i 2013. Dette ønsket SAIH å gjøre noe 

med, derfor inviterte vi ungdomsorganisasjonene med på en kampanje hvor vi oppfordret 

partiene til å tenke større! Ved hjelp av 4000 legofigurer og samarbeidsvillige lokallag i 

Tromsø, Trondheim, Bergen, Lillehammer, Oslo, Kristiansand og Stavanger, fikk vi i SAIH, 

Press, Changemaker, Norsk Solidaritetsungdom, Røde kors Ungdom, LNU, Operasjon 

Dagsverk og Spire, spredd det glade budskap.   

 

 
 

Kampanjen endte med en demonstrasjon foran stortinget søndag 1. september, hvor 

representanter fra alle partiene på stortinget var invitert, samt Rødt og Miljøpartiet de 

Grønne. Utviklingsminister Heikki Holmås fikk æren av å avslutte arrangementet, og brukte 

tiden på å love 150 millioner mer til utdanningsbistand over statsbudsjettet for 2014.  

 

                       

 

1 SAIH mottok støtte fra CAF Global Development Advocacy Fund for å gjennomføre dette tiltaket. 
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1.2 Enkeltaktiviteter i 2013 

«The University's global Social responsibility» 

Den 14. mai arrangerte SAIH i samarbeid med UiO et seminar om universiteter sitt globale 

samfunnsansvar. SAIH snakket her om «Building Democracy with Innovation» og tok opp 

viktigheten av virkemidler som Open Access og etiske retningslinjer, mens blant annet 

rektor Ole Petter Ottersen og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås var tilskuere.  

«Å måle kvalitet i utdanning» 

Forum for Utdanning og Utvikling arrangerte et åpent seminar den 29.mai. Tema for 

seminaret var måling av kvalitet i utdanning. SAIH deltok i panelet sammen med blant 

annet PLAN Norge, NORAD, og Redd Barna. Vi delte våre og samarbeidspartnernes 

erfaringer fra å jobbe for kvalitet i utdanningen og hvordan vi har målt og dokumenterer 

dette arbeidet.    

 

I See rainbows  

SAIH, FOKUS og LLH bidro til at den sørafrikanske kunstneren Zanele Muholi fikk vist sine 

bilder fra serien ”Faces and Phases” på utstillingen «I See Rainbows» på Kunstplass 5, under 

Skeive Dager i Oslo. Muholi var tilstede under åpningen, og deltok også på seminaret ” 

Queer art and activism” som SAIH var med på å arrangere. På åpningen kom også 

kronprinsesse Mette-Marit, som via Twitter oppfordret andre til å få med seg utstillingen. 
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U-landsseminar:  

 

 «Open Access i et utviklingspolitisk perspektiv» 

Den 19. mars arrangerte SAIH sentralt og NSO et felles U-landsseminar som tok for seg om 

forskning som er finansiert av det offentlige skal være gratis tilgjengelig for alle. For 

kunnskapsministeren stilte stortingsrepresentant Mari Lund Arnem (SV), i tillegg deltok 

programrådgiver Alberto Valiente Thoresen, Peter M. Haugan fra den norske UNESCO- 

kommisjonen og Olav Torvund fra Forskerforbundet. Ordstyrer var Magnus Malnes, leder 

av Internasjonal Komité i NSO. 

 

 «Valgdebatt om bistand til Latin-Amerika» 

Seminaret ble holdt 27.august på Blindern, og var en valgdebatt angående bistand til Latin-

Amerika. Unni Berge, politisk rådgiver for SV i Utenriksdepartementet og Mudassar Kapur, 

5. plass på Stortingslista til Høyre i Oslo og Marit Kristine Vea fra Venstre deltok. Som 

Moderator deltok Roy Krøvel, Professor i journalistikk ved HiOA. Det ble gode diskusjoner 

og var et solid oppmøte med rundt 75 personer i publikum. 
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Besøk fra UESARIO 

I mars hadde SAIH besøk av Ahmed Abdi Lehbib og Saleh Mohamed Sidmustafa, to 

representanter fra UESARIO (The Saharawi Union of Students). I løpet av fire dager besøkte 

de seks av SAIH sine lokallag. De to representantene fra UESARIO snakket om historikken 

bak okkupasjonen av Vest-Sahara, UESARIO sitt arbeid og utdanning i en saharawisk 

kontekst.  De understreket viktigheten av å bevisstgjøre den marokkanske befolkningen om 

disse tematikkene, og beskrev hvordan de gjorde dette gjennom informasjonsarbeid og 

demonstrasjoner på universiteter.  

 

Forbidden Science Monologues 

 

Også i 2013 har SAIH vært med i styringsgruppen til den norske seksjonen av Scholars at 

Risk-nettverket. I 2013 har styringsgruppen i samarbeid med SAIHs lokallag organisert en 

teaterturné med stykket «Forbidden Science Monologues», som er basert på historiene til 

forfulgte forskere. De lokale arrangementene fant sted i Kristiansand, Tromsø, Bergen og 

Oslo.  
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1.3 Tematisk fokus i informasjonsarbeidet  

Students at Risk- oppfølging av SAIHs kampanje fra 2012 

(se også punkt 2.0) 

Fokuset på studenters kamp for menneskerettigheter og demokrati har vært en rød tråd i 

mye av informasjonsarbeidet også i 2013. På begynnelsen av året kom studentaktivist Ayaba 

Cho Lucas fra Sør-Kamerun på kveldsnytt på NRK for å snakke om studentsituasjonen og 

prøveordningen Students at Risk, og SAIH har ble intervjuet av både klassekampen og 

Universitas om prøveordningen. 

 

I august ble det klart at Utenriksdepartementet vil opprette prøveordningen, og den 3. 

september ble dette lansert av SAIH og NSO. Her deltok Utviklingsminister Heikki Holmås, 

Utenriksminister Espen Barth Eide, rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, studentaktivist 

Ayaba Cho Lucas, samt leder av NSO Ola Magnusson Rydje og leder av SAIH, Anja Bakken 

Riise. Markeringen ble dekket av Uniforum, Universitas, NTB, m.fl, og kunne derfor leses 

om i et flertall av landets aviser i dagene som fulgte. 

  

 

 

Studentsituasjonen i Vest-Sahara 

I over førti år har menneskene i Vest-Sahara ventet på at løftene om selvbestemmelse skal 

innfris, likevel hører folk flest lite om Vest-Sahara i hverdagen. SAIH har et håp om at dette 

er i ferd med å endre seg. I 2012 og 2013 synes det å ha vært en økning i oppmerksomheten i 

Norge rundt konflikten, og SAIH tror at dette har mye med økt deltagelse og interesse fra 

ungdomsorganisasjoner og partier. Mange av disse har som SAIH vært med Støttekomiteen 

for Vest-Sahara til Marokko og de okkuperte områdene.  I 2013 har SAIH bidratt til å gi ut et 

informasjonshefte om situasjonen i Vest-Sahara sammen med støttekomiteen og 

ungdomsorganisasjonene, vi har arrangert egne arrangementer med Vest-Sahara-fokus, og 

vært aktive i å forme debatten i blogger og på sosiale medier. 

     

1. 4 Media og sosiale media   

I 2012 lagde SAIH «Africa for Norway: Radi-Aid» -kampanjen, og i skrivende stund har 

videoen blitt vist over 2.260.000 ganger på Youtube, mens Facebook-siden til prosjektet har 

rundt 18.000 følgere. Globalt har SAIH fått 365 mediesaker om prosjektet og et hundretalls 

blogger tar for seg tematikken. Også i 2013 har Radi-Aid fortsatt vært et hett tema, og første 

del av året var det fortsatt en del henvendelser og media knyttet til dette, blant annet 

inkluderte dette et radiointervju med BBC.  Videoen ble også vist på hovedkonferansen til 

TED Global, og redaktøren i The Spectator kalte den «one of Europe’s most successful 
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political videos». En konsekvens av videoen var også at informasjonsrådgiver ble invitert til 

å blogge for The Guardian global Development Professional Network i juni.  

 

 
 

Ellers er det spesielt to hendelser som er verdt å trekke frem. Valgkampanjen #TenkStørre og 

lanseringen av Students at Risk. 

 
 

Tenk Større kampanjen (omtalt på side 5 og 6) skapte en sosiale medier-bølge.  Med Twitter 

og Instagram som hovedarenaer «trendet» kampanjen på lanseringsdagen som nummer tre 

mest populære «emneknaggene» nasjonalt.   

 

 
Hovedspredningen skjedde gjennom at enkeltpersoner og organisasjonene som var med i 

initiativet spredte kampanjen i sosiale medier. I tillegg fikk vi etter hvert drahjelp fra folk 

med mange følgere på Twitter, blant dem: Martine Aurdal med 25 500 følgere. Eskil 

Pedersen 23 000 følgere, Heikki Homås med 17 000 følgere. Høyre med 14000, Miljøpartiet de 

Grønne med 10 000, Venstre 18 000 og mange flere.  
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Mediedekning i tradisjonelle medier fikk vi også: Bergens tidene, NRK Trøndelag og 

Rogaland. Ås Avis, Bergensavisen og VGTV plukket opp kampanjen på lanseringsdagen. 

Mens NTB, Dagsavisen , Klassekampen mfl. dekket  Utviklingsministerens budsjettlekkasje 

på demonstrasjonsdagen. 

 

Students at Risk 

Students at Risk-lanseringen skapte også noe medieoppmerksomhet: NTB-melding ble sent 

ut og plukket opp av diverse norske aviser som blant annet Morgenbladet. Internasjonalt 

fikk lanseringen dekning av World University News. Diverse student- og universitetsaviser 

dekket lanseringen, blant annet Universitas og Under Dusken.   

 
Saken fikk også god spredning i sosiale medier ved hjelp av ministre, UD og UiO som 

spredte oppdateringer til mange følgere. 
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SAIH.no 

Vi jobber med å fullføre en total oppdatering av nettsidene som kommer i høst.  I skrivende 

stund ligger vi nokså likt som vi gjorde i 2012 med litt over 1000 besøk i uka. 

Facebook 

Facebook-siden til SAIH har 3080 likes, det vil si rundt 400 mer enn ved utgangen av 2012. 

Høyeste rekkevidde så langt i 2013 var under Tenk Større-kampanjen, hvor vi nådde ut til 16 

000 per uke, fordi bildene og postene vi la ut ble godt delt. 

 

Twitter  

På Twitter har vi per 9. september 2083 følgere, dermed har vi gått opp med cirka 500 følgere 

siden januar. 

 

 

 

Instagram 

I 2013 har SAIH fått seg instagramkonto! Her legger vi ut bilder fra kampanjer, samlinger, og 

andre aktuelle hendelser. Se: http://instagram.com/saih_org  

 

 

http://instagram.com/saih_org
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2.0 Politisk påvirkning 

Ordning for utviste studenter 

Utvisning av politisk aktive studenter brukes i utstrakt grad mot studenter i store deler av 

verden. Derfor lanserte SAIH og NSO i fjor en kampanje med hovedmål om at 

Utenriksdepartementet skal opprette en prøveordning hvor studenter som har blitt utvist fra 

universitetet på grunn av sitt engasjement for menneskeretter og demokrati, skal få 

muligheten til å komme til Norge på studentvisum og fullføre studiene sine her.  

I 2013 har Utenriksdepartementet fulgt oppfordringen vår, og gått inn for å opprette en 

pilotordning hvor 20 studenter får komme til Norge over de neste 4 årene. Ordningen er 

forventet å koste 23.5 millioner kroner.  

Dette er et enormt gjennomslag for SAIH og NSO. Både student- og 

akademikerorganisasjoner, universitetsstyrer og særlig Universitetet i Oslo, 

ungdomspartiene, enkeltpolitikere og moderpartiene, fagforeninger og mange flere, har vært 

veldig viktige i realiseringen av dette initiativet. SAIH er veldig takknemlig for all støtte og 

hjelp fra ulike krefter i denne saken.  

SAIH håper at pilotordninga Students at Risk vil se dagens lys allerede i 2014, og ser frem til 

å følge den opp, både fra sentralt og via lokallagene. 

Ungdomsdelegat for LNU 

SAIHs nestleder Magnhild Bøgseth ble i slutten av februar valgt ut som LNU sin 

ungdomsdelegat på seksuell reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Dermed skal 

Magnhild representere LNU i fora som er relevante for politikkutvikling på ungdom sin 

tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter.  

 

I slutten av mai deltok Magnhild på Women Deliver-konferansen, hvor hun blant annet 

holdt en presentasjon for Kronprinsesse Mette Marit på temaer som tilgang til 

seksualundervisning, prevensjon, seksuelle rettigheter, definisjon av familie, utdanning og 
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særlig høyere utdanning. Som ungdomsdelegat på Women Deliver konferansen har 

hovedstrategien vært å få fokus på hvordan man skal få Bali-Deklarasjonen som fokuserer på 

unges rettigheter inn i den nye utviklingsagendaen. 

I juli deltok Magnhild på regiongjennomgangen av ICPD prosessen, sammen med andre 

ungdomsdelegater hadde de et formøte hvor de forberedte innlegg for alle de tre temaene 

som sto på agendaen. Da møteleder oppsummerte møtet kom unges rettigheter med i flere 

deler av dokumentet.  

Commission on the Status of Women, FN 

Programrådgiver I SAIH, Kjersti Augland, var en av flere sivilsamfunnsdeltagere som deltok 

på det årlige møtet i FNs kvinnekommisjon i New York i februar. To av SAIHs partnere, 1in9 

Campaign fra Sør Afrika og Katswe Sistahood fra Zimbabwe var også til stede. Kjersti deltok 

i strategisk påvirkningsarbeid sammen med andre internasjonale organisasjoner i forhold til 

seksuell orientering og kjønnsidentitet og kvinnelige menneskerettighetsaktivister. På 

frokostmøte med Inga Marte Thorkildsen (barne-, likestillings- og inkluderingsminister) og 

den norske delegasjonen ble strategiske anbefalinger på disse områdene spilt inn til 

delegasjonen. Dessverre, men ikke uventet, ble ingen av forslagene på inkludering av 

seksuell orientering og kjønnsidentitet stående i sluttdokumentet.  

 

2.1 Nasjonal Politikk                                                              

SAIH har levert høringsinnspill til: 

 SVs forberedende arbeid til statsbudsjettet 2014 

 Stortingsmelding nr. 25 «Å dele er å skape» 

 Barne- og Ungdomsprogrammet, BUP. 

 Resolusjon i Barne- og ungdomstinget (LNUs Årsmøte) om mangfold og inkludering 

i ungdomsorganisasjoner. 

 NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige spørsmål ved alvorlige 

smittsomme sykdommer 

 UD sin Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og 

utviklingspolitikken 

 

 Gambit sin gjennomgang av Norads informasjonsstøtte 
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SAIH har bidratt til: 

 Rapporten til st.meld. 11 Global Helse i utenriks- og utviklingspolitikken 

Tilslutning til andre politiske initiativ      

 Brev til FNs sikkerhetsråd om styrket mandat til MINURSO 

 Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Espen Barth Eide om å tale Vest-Saharas 

sak i FN. 

 Brev fra ZEN (Zimbabwean European Network) til den zimbabwiske regjeringen og 

andre interessenter: CSO`s joint statement on the criminalization of CSO`s and their 

work in Zimbabwe. 

 Brev til norske FN organisasjoner sammen med resten av SRHR nettverket om 

utkastet til FN sin Generalsekretær om hans rapport på den nye utviklingsagendaen 

 

 Brev til FN sin Generalsekretær om å få seksuelle og reproduktive rettigheter inn i 

den nye utviklingsagendaen 

SAIH har i 2013 stilt seg bak: 

 Fremtidsombud-kampanjen til Spire 

3.0 Organisasjon 

Styret        

Styret har hatt sju ordinære styremøter og seks ekstraordinære (noen møter og noen e-

postvedtak) i 2013. Styret har hatt et seminar på begynnelsen av året om styrets ansvar, og i 

ett felles seminar med Landsrådet med særlig fokus på organisasjonsidentitet og 

merkevarebygging. Siste styremøte var et overlappingsstyremøte med det nyvalgte styret for 

2014. Styret har i 2013 særlig jobbet med oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport fra 

2012, og sett nærmere på hvordan SAIH skal jobbe med politisk påvirkning. (Se styrets 

sammensetning i slutten av statusrapporten.) 

Landsråd 

LR01-13 

Landsrådets første møte ble arrangert i 16. og 17. februar i Trondheim med stor hjelp fra 

lokallaget, den samme helgen som Studentenes Fredspris gikk av stabelen. Landsrådet ga 

blant annet innspill til Valgkomiteen, ga råd til oppfølging av Radi-Aid, kampanjen for 2013 

og vedtok mandat for nye temagrupper. (Se Landsrådets sammensetning i slutten av 

Årsmeldingen) 
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LR02-13 

Møtet ble avholdt 8. og 9. juni i Oslo. Kampanjen 2013, forslag til neste års politisk kampanje, 

medlemskap i The Right to Research Coalition, Prinsipprogrammet og samarbeid med lokale 

studentdemokratier ble diskutert. AU fikk også innspill på prioriteringene og fremgangen i 

forhold til Handlingsprogrammet. 

LR03-13 

Møtet ble avholdt 15.september på Strandheim leirsted i Nærsnes. Kampanjen 2013, 

Handlingsprogrammet 2014, Radi-Aid og forslag til politisk kampanje 2014 ble diskutert. I 

tillegg ble det vedtatt nye kompetansemål for noen lokallagsverv som skal settes inn i 

lokallagshåndboka. 

Lokallagene 

Eksempel på aktiviteter lokallagene har gjennomført i 2013: 

 Den 24. januar arrangerte lokallaget i Trondheim et Cafe Nord Sør seminar om Open 

Access. Her deltok blant annet Alberto Valiente Thoresen (programrådgiver for 

Bolivia i SAIH, og medlem i kampanjeutvalget). Det var god interesse for temaet og 

arrangementet fikk frem flere interessante synspunkter og meninger. 

 Den 9. februar arrangerte lokallaget på Blindern filmvisning av filmen Gulabi Gang 

med påfølgende debatt og servering av indisk mat, i samarbeid med Human Rights 

Human Wrongs-festivalen. Til paneldebatten deltok Mala Wang-Naveen (Journalist i 

Aftenposten), Eldrid Mageli (Historiker på UiO), Gro Lindstad (Daglig leder i 

FOKUS) og med Anette Remme (SAIH) som ordstyrer. Det var en vellykket dag med 

nesten 150 oppmøtte.  

 Den 14. februar hadde lokallaget i Tromsø et seminar på ytringsfrihet i Iran, i 

forbindelse med utdelingen av Studentenes Fredspris til den iranske aktivisten Majid 

Tavakoli. 

 I februar hadde lokallaget i Lillehammer debatt i forbindelse med UKA. Temaet var 

Carl Ivars-kampanjen, og Ayaba Cho Lucas var med og fortalte sin historie om utvist 

hvordan han ble utvist på grunn av sin aktivisme. 

 Den 8. mars feiret lokallaget på Ås kvinnedagen og stemmerettighetsjubileet. De 

hadde stand hvor de delte ut cupcakes, og ble besøkt av mange studenter. De som 

kom innom kunne trekke lapper for å lese om fakta fra kampen for kvinnerettigheter. 
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 Den 10. april viste lokallaget på Bislet filmen ”A love to hide”, som setter fokus på 

hvordan homofile ble behandlet under andre verdenskrig. Det ble også servert pizza 

og gitt innledning til tematikken før filmen startet. 

 Den 21. mai hadde lokallaget i Bergen en forestilling på «The Forbidden Science 

Monologues» i samarbeid med Scholars at Risk. Dette er en dramatisering av 

forfulgte akademikere sine historier. 

 Den 9. april viste SAIH-Kristiansand filmen «Bringing down a dictator», om 

studentbevegelsens medvirkning i å ende Slobodan Milosevics regime i Serbia. 

 

3.1 Medlemmer      

 Norsk Tjenestemannslag, NTL, har vedtatt at de ønsker å melde seg inn i 

SAIH. 

 Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høyskole, SR-DMMH, har vedtatt 

at de vil melde seg inn i SAIH. 

 Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold, SpHiØ, har vedtatt at de vil 

melde seg inn i SAIH. 

 Allmøtet ved det Teologiske Menighetsfakultetet, MF, har vedtatt at de vil 

melde seg inn i SAIH. 

Tierordninger 

 Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har vedtatt å øke tierne sine fra 

30 til 40 kroner i semesteret fra høsten 2013. Dette betyr ca. 500 000 i økte 

inntekter for SAIH. 

 Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold, Sp HiØ, har vedtatt at de vil 

innføre tierordning ved skolen. De har vedtatt at studentene skal få 

muligheten til å bidra til SAIH med 10 kroner gjennom semesteravgiften fra 

høsten 2013. 

 Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høyskole, Sr DMMH, har vedtatt at 

de vil innføre tierordning ved skolen. 

 Studentdemokratiet ved det Teologiske Menighetsfakultetet, MF, har vedtatt 

at de vil innføre tierordning ved skolen på 10 kroner i semesteret fra høsten 

2013. 
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 Studenttinget ved NTNU har vedtatt at å øke tierne fra 20 til 40 kroner i 

semesteret fra våren 2013. Dette betyr ca. 800 000 i økte inntekter for SAIH. 

3.2 Samlinger 

Vårsamling  

Vårsamlingen 2013 ble arrangert helgen 19.-21.april på Oksnøen i Råde i Østfold. 56 

lokallagsaktivister fikk oppleve et variert og tett program med mye moro. Deltagerne 

ble blant annet introdusert for Open Access og kampanjetematikken for 2013, SAIHs 

nye rapport om studentopprørene i Canada, Colombia, Chile og Spania ble lansert. 

Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara snakket om internasjonal 

lobbyvirksomhet i forbindelse med Vest-Sahara saken, mens Programrådgiver Kjersti 

Koffeld innledet om Colombia og våre nye partnere der. To studentaktivister fortalte 

om sin trepartsutveksling mellom SAIH og våre partnere i Bolivia og Nicaragua.

  

Høstsamling 

Høstsamlinga 2013 fant sted på Strandheim leirsted i Nærsnes den 13. – 15. 

september. Rundt 60 aktivister fikk en innføring i kampanjetemaet Open Access av 

Nick Shockey fra The Right to Research Coalition. I tillegg til opplæring i 

kampanjetemaet fikk aktivistene lære om lokallagsstyring og årsmøtetrening. På 

lørdagskvelden feiret vi gjennomslaget for innføringen av Students at Risk med en 

real dansebandfest! 

 

3. 3 Komiteer og utvalg 

Informasjonskomiteen   

Informasjonskomiteen i SAIH jobber bortimot en dag i uken, har i 2013 hatt særlig ansvar for 

oppdatering av SAIH-bloggen, organisering av besøk fra Vest-Sahara og planlegging og 

gjennomføring av Vårsamlinga. IK sitter dessuten i diverse utvalg som for eksempel 

kampanjeutvalget og arbeidsgruppa på akademikeroppfølging. IK har i 2013 vært en enorm 
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ressurs for AU. IK har bestått av Emilie Larsen Ørneseidet, Almaz Asfaha, Jorunn Bakke 

Johannesen (fram til august 2013), og Silje Viki Simonsen (fra og med august 2013). 

Kvinne- og Likestillingsutvalget (KLU)  

I 2013 vil hovedfokuset til KLU være oppfølging av programrådgiverne i SAIH sitt arbeid 

med kjønn og likestilling. Blant annet har KLU og programrådgiverne gått gjennom de 

verktøyene som finnes for å rapportere på kvinne deltagelse og likestilling på prosjekt. KLU 

har i 2013 bestått av Kjersti Augland, Kjersti Koffeld og Magnhild Bøgseth.   

Arbeidsgruppe på Akademikerstrategien 

Arbeidsgruppen jobber med konkrete tiltak for å følge opp akademikerstrategien til SAIH, 

blant annet ved å verve tidligere SAIH-medlemmer til lønnstrekkordning, opprettelsen av 

avtalegiro og utarbeiding av informasjonsskriv om SAIH tilpasset akademikere og 

akademikerorganisasjoner. Gruppen har bestått av daglig leder Ragnhild Nordvik som 

leder, nestleder Mats Molland Haug, styremedlem Nicklas Poulsen, styremedlem Bodil 

Kildahl Rosseland og IK-medlem Jorunn Bakke Johannessen. Nicklas Poulsen ble supplert 

inn på det tredje møtet. 

Prinsipprogram-gjennomgang 

Prinsipprogramutvalget ble nedsatt av Landsrådet 16. februar, med hensikt å utarbeide 

forslag til nytt Prinsipprogram for SAIH for 2014-2017. Utvalget har hentet innspill fra 

Landsrådet og Styret og møttes tre ganger i løpet av perioden. Et forslag basert på 

Prinsipprogramutvalgets og Landsrådets innspill ble sendt til alle medlemmene på høring i 

august. Nytt Prinsipprogram ble vedtatt av Årsmøtet 2013.  

Prinsipprogramutvalget har bestått av nestleder Mats Molland Haug, Maria Gulseth Roaas, 

SAIH-Bislet aktivist Kristoffer Kinge og ansattrepresentant Hermund Tvilde. 

 

3.4 Temagrupper 

Temagruppene fikk sitt tekniske mandat av Landsrådet 01-13. I tillegg har de laget sine egne 

faglige mandater. Mandatet fra Landsrådet skiller seg litt fra tidligere år på at deres 

opprettelse er direkte knyttet opp mot at de skal utarbeide egne forslag til politisk tema som 

ble lagt frem for Årsmøtet 2013.  
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Temagruppen Urfolk og afro-etterkommere i Latin Amerika 

Temagruppen ble nedsatt 26.mars 2013. De har utarbeidet en aktivitetsplan, faglig mandat 

og budsjett. De leverte et forslag til politisk tema som årsmøtet valgte som politisk tema for 

2014. 

Medlemmer: Kristoffer Kinge, Ashish Singh, Anette Hexeberg Hammerstad, Waithira 

Dingmeijok, Rakel Fasting, Petter Asplin Sørlie, Inga Marie Nymo Riseth, Stine Solvoll 

Navarsete, Maritza Bode, Raxy Richard Gomes og Tiril Tveiten.   

Temagruppen studentrettigheter i Hviterussland 

Temagruppen ble nedsatt 26.mars 2013. De har utarbeidet et faglig mandat. 

Medlemmer: Kris Amundsen, Jonas Mathisen, Nikolai Holm, Tine Bergli, Vladimir 

Mihajlovic, Bernhard Siebert. 

 

3.5 Eksempel på annen representasjon      

Høynivå konferanse på Menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet, 

Oslo, 15.-16. april 

Programrådgiver i SAIH, Kjersti Augland, deltok som observatør på konferansen der 88 

stater var representert i tillegg til sivilsamfunnsrepresentanter fra alle kontinentene. 

Konferansen var ledet av Norge og Sør-Afrika for å videreføre arbeidet med seksuell 

orientering og kjønnsidentitet (SOGI) innen FN systemet. Resultatet ble en ganske tydelig 

konklusjon om å styrke arbeidet, men utfordringen er å ta dette videre i 

Menneskerettighetsrådet. Sivilt samfunn i Afrika hadde litt andre anbefalinger enn det 

Norge og flere andre ønsket. SAIH har i etterkant vært i dialog med Utenriksdepartementet 

og representanter fra sivilt samfunn i sørlige Afrika for å tilrettelegge for en bedre forståelse 

og dialog rundt dette.  

Arendalsuka  

SAIH hadde ikke noe eget arrangement på Arendalsuka, men daglig leder var ordstyrer på 

en paneldebatt om «Likestilling i utviklings- og utenrikspolitikken», som ble arrangert av 

foreningen Sex og Politikk. I panelet satt representanter fra alle politiske parti på Stortinget, 

pluss Miljøpartiet de Grønne og Rødt. Utviklingsminister Heikki Holmås var blant 

paneldeltakerne.  

 

Generalforsamling i Right to Research 

Styremedlemmene Mats Molland Haug og Jørn Wichne Pedersen dro til Budapest på 

generalforsamlingen til Right to Research den 2. til 4. august. Right to Research er en 
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internasjonal nettverksorganisasjon for studenter som jobber for promotering av Open 

Access. På generalforsamlingen var ca. 20 deltakere fra Europa, USA og Australia samlet for 

å lære om Open Access, lobbyarbeid og av hverandres arbeid.  

 

Digital Participation Camp  

I midten av juli var AU-medlem Magnhild Bøgseth og IK-medlem Emilie Larsen Ørneseidet 

på Digital Participation Camp i Tyskland, som SAIH ble invitert til på grunn av arbeidet vårt 

med Africa for Norway-kampanjen i 2012. På DPC møttes 70 deltagere fra 20 nasjoner, som 

hadde til felles at de har jobbet med digitale prosjekter som har rettet seg mot ett av temaene 

innenfor tusenårsmålene. Her jobbet deltagerne med prosjektutvikling på ulikt nivå, fra 

idéfasen til utføring og implementering.  

 

4.0 Bistand 

SAIH har i 2013 bistandssamarbeid i Bolivia, Nicaragua, Colombia, Sør-Afrika, Zambia og 

Zimbabwe. I tillegg har vi et regionalt universitetssamarbeid i det sørlige Afrika. Colombia 

er et nytt programland for SAIH fra 2013. 

SAIH har i 2013 inngått en ny samarbeidsavtale med Norad, for perioden 2013-2017. Her har 

vi fått en betydelig økning fra den forrige avtalen. Begynnelsen av 2013 gikk med til å 

signere nye avtaler med alle partnerne, og ferdigstille planene for de første tre årene av 

programperioden. Alle programmene kom godt i gang i løpet av året.   

Partnerskap og program 

SAIH driver ingen egne prosjekter i land i Sør, men samarbeider med partnerorganisasjoner. 

Partnerne har ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektene, og vi legger vekt på å ha 

en tett dialog med partnerorganisasjon og målgruppene gjennom hele prosjektperioden. 

SAIH skal være en reell partner, og ikke bare en økonomisk bidragsyter. Dette innebærer at 

vi ønsker å ha programmer og partnere der SAIH kan utgjøre en forskjell og bidra med mer 

enn økonomisk støtte. Noe av det SAIH bidrar med til partnerne er kontakt med nettverk i 

Norge, blant annet med SAIHs medlemsorganisasjoner og lokallag. I 2013 har vi fullført 

utvekslingsprosjektet som vi har fått støtte til fra LNU, der aktivister fra SAIH, CEADL 

(Bolivia) og CEDEHCA/JENH (Nicaragua) har deltatt.  

SAIH sitt bistandsarbeid er delt inn i tematiske bolker som vi kaller program. Alle prosjekter 

som SAIH støtter skal passe inn i et overordnet program med felles målsetninger og 

forventede resultater. SAIH har i 2013 totalt åtte programmer.  

 

SAIH sine norske donorer 

2012 var det siste året av den fireårige samarbeidsavtalen med Norad på bistandsarbeidet, og 

vi har nå inngått en ny femårig avtale for 2013-2017. Samarbeidsavtalen med Norad er en 

rammeavtale, som innebærer at SAIH har utarbeidet en langtidsplan med overordnede 
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målsetninger og forventede resultater innenfor de programmene som Norad er med og 

finansierer. Innenfor programmene og landene som er nevnt i søknaden står SAIH relativt 

fritt til selv å velge ut prosjekter og samarbeidspartnere for å oppnå målsetningene i 

langtidsplanen. I tillegg til samarbeidsavtalen så har SAIH også støtte fra Norad til et 

prosjekt i Bolivia som er finansiert av Olje for utvikling.  

 

I tillegg til støtten fra Norad så søkte SAIH også i 2013 Utenriksdepartementet (UD) om 

støtte til programmet «Skeive ungdommers rettigheter og ikke-diskriminering», som har 

prosjekter i det sørlige Afrika. UD ga et positivt svar på søknaden, og økte beløpet til SAIH 

fra tidligere år.  

 

SAIH er medlem av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), og SAIH kan 

derfor få støtte fra FOKUS til kvinnerettede prosjekter/programmer. SAIH har i 2013 fått 

fornyet avtalen med FOKUS om støtte til et program i Sør-Afrika, med tre prosjekter. Vi har 

fått en økning på rundt 500 000 fra avtalen i 2012 til dette programmet. Norad varslet i 2013 

om at organisasjoner som har egen samarbeidsavtale med Norad ikke vil kunne motta støtte 

gjennom FOKUS etter 2014. 

 

Korrupsjon og mislighold 

SAIH jobbet i 2013 med tre ulike saker der korrupsjonsanklager eller mistanker om 

mislighold ble reist mot personer i organisasjoner som vi samarbeider med. Alle sakene var i 

Zimbabwe. To av sakene var saker som dukket opp i 2012. Norad ble varslet i den ene saken, 

der SAIH stoppet støtten i juni 2012 etter at vi mottok korrupsjonsanklager mot daværende 

daglig leder. Vi leide også inn en revisor i Zimbabwe til å ta en fullstendig gjennomgang av 

organisasjonens økonomi og alle regnskapsbilag for 2012. Revisjonen fant ikke mislighold, 

men konkluderte med at en bærbar pc var kjøpt inn utenfor budsjett og daglig leder måtte 

tilbakebetale kostnadene for denne. Den andre saken fra 2012 gjald et anonymt brev som ble 

distribuert på en partner sitt årsmøte, med en rekke anklager som involverte uryddige 

personalforhold, seksuell trakassering av praktikanter og vage anklager om en uryddig 

økonomistyring. SAIH fulgte opp saken gjennom møter med organisasjonen, samtaler med 

andre fra medlemsorganisasjonene dens og kommunikasjon med styreleder. Anklagene var 

svært vage, og situasjonen var preget av interessekonflikter og personkonflikter. SAIH 

avsluttet samarbeidet med organisasjonen i 2013. Den siste saken ble varslet inn av en 

partner i Zimbabwe i 2013. De informerte om at en ansatt var blitt oppsagt fordi det var blitt 

rettet anklager om underslag av midler mot denne personen. Pengene som var involvert var 

ikke fra SAIHs prosjekter, og SAIH varslet derfor ikke Norad. SAIH vil nevne sakene i den 

årlige rapporten til Norad for 2013.  

 

Det var i 2013 ingen korrupsjonsanklager eller – varsler som omfattet SAIHs arbeid i Norge.  
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SAIHs partnere 2013

Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaragua 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) 

Jobbar for styrking av interkulturelt universitet på den karibiske kysten, som styrkar autonomi og urfolk og afroetterkomarar 

sine rettar.  

 

Centro de Estudios e Información de la Mujer Mulitétnica (CEIMM)  

Kvinneforskingssenteret på universitetet URACCAN arbeider for å styrke kjennskapen til og haldningane rundt kvinne- og 

kjønnsspørsmål i den fleirkulturelle samanhengen på Atlanterhavskysten i Nicaragua 

 

Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) 

Lærarutdanning for ufaglærte lærarar i den sørlege autonome regionen. Støtte til senter for yrkesutdanning i berekraftig 

forvaltning av regnskogen for ungdom. 

 

Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA)  

Leiartrening for ungdom med fokus på kulturell identitet og seksuelle og reproduktive rettar. 

Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia 

Centro de Desarollo Integral de la Mujer Aymara, Amuyt’a (CDIMA) 

Opplæring og politisk bevisstgjøring for å styrke urfolkskvinners deltakelse i lokale maktstrukturer.  

Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) 

CEADL jobber for å øke den politiske deltakelsen av ungdom og for å styrke deres rettigheter. De samarbeider med et bredt 

nettverk av organisasjoner i det sivile samfunn nasjonalt i Bolivia.  

Centro de Formación Superior en Educación Superior Bilingüe - Escoma (CEFOS EIB – Escoma)  

Gir videreutdanning i interkulturell tospråklig opplæring til lærere. Utdanningen blir gitt i samarbeid med det offentlige 

universitetet i Cochabamba og er det eneste videreutdanningstilbudet for lærerne i området. 

 

Federacion Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia - FENATRAHOB 

FENATRAHOB er fagbevegelsen til hushjelpene i Bolivia. Organisasjonen jobber for respekt for deres individuelle og kollektive 

rettigheter, og politisk påvirkning.  

Fé y Alegría 

Organisasjonen tilbyr videreutdanning i flerspråklig interkulturell utdanning (EIB) til direktører, rektorer og lærere i 

bolivianske offentlige skoler.     

 

FUNPROEIB Andes  

Forsking og utdanning innenfor tospråklig interkulturell utdanning (EIB), og urfolks deltakelse i utdanningssektoren. 
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Instituto de Terapia e Investigacion (ITEI) 

Gir ledertrening til urfolksungdom i semi-urbane og rurale områder på høysletta i Bolivia, med fokus på politisk deltakelse og 

påvirkning på egne liv og samfunn. 

 

Pilotprogram – Ungdoms rettigheter i Colombia 

Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) 

Urfolksorganisasjon som jobber for urfolks rettigheter, Fokus på interkulturell flerspråklig utdanning (EIB), og har sitt eget 

urfolksuniversitet. 

Proceso de las Comunidades Negras (PCN) 

Jobber for afrocolombianeres rettigheter, politiske lederskoler for ungdom med fokus på blant annet ungdoms rolle i en fredfull 

løsning på konflikten i Colombia. 

Unge kvinners rettigheter og likestilling i sørlige Afrika 

Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training (ADAPT) 

Jobber for å forebygge vold mot kvinner i Alexandra township Johannesburg, gjennom opplæring og bevisstgjøring av 

skoleungdom og lærere, og gjennom ledertrening for unge kvinner.  

1in9-Campaign (1in9) 

Jobber for å bekjempe vold mot kvinner i Sør Afrika gjennom ledertrening for unge kvinner, kampanjer og bruk av media rettet 

mot myndigheter, undersøkelser i tillegg til å gi juridisk og sosial støtte til kvinner som har vært utsett for vold.  

Katswe Sistahood (tidligere YOWLI) 

Har som mål å få unge kvinner til å oppsøke seksuelle helsetjenester, og at kvinner setter egne grenser for sikker sex og 

prevensjon. 

Youth Empowernment Transformation Trust (YETT) 

Jobber i skoler med bevisstgjøring av unge kvinner og opprette et rapporteringssystem for seksuell trakasseringa og vold.  

Youth Vision Zambia (YVZ) 

Har som mål at unge kvinner deltar i lokale og nasjonale beslutningsprosesser og har kunnskap om seksuelle og reproduktive 

rettigheter 

Zambia National Women’s Lobby (ZNWL) 

Jobber for å styrke unge kvinners deltakelse i beslutningsprosesser gjennom lederopplæring 

Young Women in Action (YWA) 

Gir unge jenter lederopplæring og kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter for å delta i beslutningsprosesser i 

lokalsamfunn.  

Generation Alive (GA) 

 

En bevegelse av unge feminister som arbeider for å fremme kvinners rettigheter. De fokuser på å bygge unge feministers 

kollektive stemme og meningsfulle deltagelse i beslutningsprosesser. 

 

 

Seksuelle og reproduktive rettigheter i høyere utdanning i sørlige Afrika 
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Centre for the Study of AIDS (CSA), University of Pretoria 

Arbeider med å forebygge spredning av hiv, skape et positivt læringsmiljø for hivpositive studentar og utdanne ledere med ei 

bevisst holdning til de utfordringene et samfunn som skal ta vare på hivpositive står overfor.  

Students and Youth Working on reproductive Health Action Team (SAYWHAT) 

Jobber for økt kunnskap om seksuelle og reproduktive rettaigheter blant ungdom og studenter 

Public Health and HIV/AIDS Programme Office, Copperbelt University Zambia (CBU) 

Jobber for en integrert respons i forebygging av hiv mellom studenter og ansatte på universitetet. 

University of Zambia HIV and AIDS Response Unit (UNZA)  

Jobber for en integrert respons i forebygging av hiv blant studenter og ansatte på universitetet. 

Utdanning for frigjøring – kapasitetsbygging og metodeutvikling 

Civic Education Network Trust (CIVNET) 

Opplæring til ungdom i godt styresett og utvikling. Bygge kapasitet og utvikle metoder sammen med SAIH partnere. 

Radio Dialogue 

Har som hovedmål å formidle alternative synspunkt og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker. 

Curriculum Development Project (CDP) 

Jobber for å bekjempe vold mot kvinner gjennom opplæring av kvinner i kreative metoder til bruk i kampanjer, i støttetiltak for 

kvinner som har vært utsatt for vold og som inntektsgenerering. Bygge kapasitet og videreutvikle kreative metoder for andre 

SAIH partnere. 

Community Working Group on Health (CWGH) 

 Ungdomsdeltakelse og utfasing av SAIH støtten 

 

Akademisk frihet for studenter og ansatte i utdanningssektoren 

Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) 

Skal dokumentere og informere om angrep på utdanning og overgrep mot lærarar.  

Zimbabwe National Students Union – Zinasu 

Jobber for å sikre demokrati og menneskerettigheter i Zimbabwe med spesielt fokus på akademisk frihet og studentrettigheter. 

Student Solidarity Trust (SST) 

Gir støtte til studentaktivistar som fengsles eller har blitt utvist frå offentlege utdanningsinstitusjonar på grunn av sitt politiske 

engasjement. 

Female Student Network 

Støtter kvinnelige studenter til å delta i demokratiske prosesser. 

Asociacíon Colombiana de Estudiantes Universitarios - ACEU 

Colombias største studentunion. Jobber for studentrettigheter blant annet gjennom å dokumentere overgrep mot studenter.  

Asosiación Nacional De Estudiantes de Secundaria (ANDES) 

Elevoorganisasjonen i Colombia, jobber blant annet mot at militæret kommer til skolene og tvangsrekrutterer elever til hæren.   
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Zambia National Education Coalition (ZANEC) 

 

ZANEC er et nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for retten til utdanning og for å bedre kvaliteten i hele 

utdanningsløpet fra barnehage til universitet. De gjør dette gjennom undersøkelser, politisk påvirkning og kampanjer. 

 

Skeive ungdommers rettigheter og ikke-diskriminering i sørlige Afrika 

Gay and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) 

Jobber for å bedre rettighetene for LHBT ungdom i Zimbabwe gjennom opplæring, bygge selvtillit hos ungdom samt politisk 

påvirkning overfor myndighetene. 

Sexual Rights Centre (SRC) 

Jobber for å bedre de seksuelle rettighetene til marginaliserte ungdom, kvinner, barn og menn gjennom å utvikle et bedre 

pensum for lærerutdanningen og videregående skoler, politisk påvirkning, opplæring og kampanjer.   

Gay and Lesbian Memory in Action (GALA) 

Jobber for å bedre rettighetene for lesbiske, homofile, bifile og trans-personer i Sør-Afrika gjennom opplæring for studenter, 

undersøkelser og tiltak rettet mot utdanningssektoren.  

TransBantu Zambia (TBZ) 

Er den eneste organisasjonen i Zambia som jobber for å styrke rettighetene for trans-personer. Dette gjør de gjennom psyko-

sosial rådgiving, opplæring av helsepersonell og å skape ein sosial møteplass for trans-personer. 
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Tillitsvalgte og ansatte i 2013 

Styret 

Anja Bakken Riise (Leder) 

Magnhild Bøgseth (Nestleder 1) 

Mats Molland Haug (Nestleder 2) 

Jørn Wichne Pedersen 

Nicklas Søsted Poulsen 

Bodil Kildahl Rosseland 

Jo Tore Berg (fram til juli 2013) 

Jonas Ådnøy Holmqvist (fra og med august 2013)  

Nora Paus (Vara –til og med juli 2013) 

Siri Johnsen (Vara- fra og med august 2013) 

Kjersti Koffeld (Ansattrepresentant) 

Kjersti Augland (Vara, ansattrepresentant) 

Rune Fimreite (Utdanningsforbundet) 

Erin Nordal (NSO- til og med juli 2013) 

Axel Hvistendahl Nerdrum (NSO- fra og med juli 2013) 

Emilie Wilberg (NSO-vara) 

 

Landsråd 

Siri Johnsen (Samfunnsviterne- til og med august 2013) 

Janne Vikerødegården (Samfunnsviterne- fra og med august 2013) 

Ekaterina Fedorova (NTNU- fra februar 2013) 

Kris Amundsen (SAIH-Tromsø) 

Kristoffer Kinge (SAIH-Bislet) 

Stephanie Amanda Perstrup (SAIH-Kristiansand- til og med august 2013) 

Sundus Osman (SAIH Blindern- fra og med august 2013) 

Stine Navarsete (SAIH-Ås) 

Linda Melling Øiehaug (SAIH-Trondheim) 

Isabell Yvonne Åsland (SAIH-Lillehammer- til og med august 2013) 

Natalie Jonkers (SAIH Trondheim- fra og med august 2013) 

Johanne Vaagland (SAIH-Bergen) 

Christine Norheim (SAIH-Blindern) 

Jirka Konietzny (NSO- fra februar til august 2013) 

Helge Sander Lie Schwitters (NSO- fra og med august 2013) 

 

Første vara: Anita Knapskog (Utdanningsforbundet) 

Andre vara: Tonje Straum (SAIH-Bergen) 

Tredje vara: Inga Marie Nymo Riseth (SAIH-Ås- til og med mai 2013)  

Tredje vara: Martine Kongshaug Wilhelmsen (SAIH- Lillehammer- fra og med mai 2013) 
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Valgkomité 

Anette Remme 

Eirin Isaksen 

Kirsten Hov (til og med januar 2013) 

Marius Korsell (fra og med februar 2013) 

 

Informasjonskomité 

Emilie Larsen Ørneseidet (SAIH-Ås) 

Almaz Asfaha (SAIH-Blindern) 

Jorunn Bakke Johannessen (SAIH-Bislet, til og med juli 2013) 

Silje Viki Simonsen (SAIH-Blindern, fra og med august 2013) 

 

Kontrollkomité 

Håvard Øvregård 

Julie Ness 

Katrine Sund-Henriksen 

 

Ansatte 

I 2013 har vi følgende ansatte i SAIH: 

 

Ragnhild Therese Nordvik – daglig leder 

Ola Alnæs – økonomi- og administrasjonsrådgiver 

Sindre Olav Edland-Gryt – informasjonsrådgiver (permisjon november-desember) 

Kaare M. Bilden – vikariat informasjonsrådgiver (fra og med november) 

Kjersti Augland – programrådgiver 

Hermund Tvilde – programrådgiver 

Kjersti Koffeld – programrådgiver 

Alberto Valiente Thoresen – programrådgiver (ut juli) 

Kari A. Lindemann – programrådgiver (permisjon januar – mai) 

Rune Hauger – vikariat programrådgiver (januar – mai) 

Live Bjørge- programrådgiver (fra og med august)  

Jørn Wichne Pedersen – Tenk Større -kampanjekoordinator (august-september) 
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Sak 5  Styret sin statusrapport for 2014 
 

 

 

Vedlegg: 

 Foreløpig statusrapport for 2014 i sakspapiret. 

 

5.a  Presentasjon av statusrapporten 

AU og sekretariatet presenterer statusrapporten.  

 

Årsmøtet skal vedta foreløpig statusrapport for 2014. Siden denne skrives før året er omme, 

skal Landsrådet i 2015 foreløpig vedta den endelige statusrapporten med oppdateringer på 

det som har skjedd ut året 2014. 

 

 

5.b  Debatt 

I følge Statuttene skal ikke Årsmøtet godkjenne, men bare "få fremlagt" styrets statusrapport. 

Styret innstiller på at Årsmøtet tar statusrapporten til orientering. Årsmøtets alternativ 

til dette er å aktivt forkaste styrets statusrapport. 

 

 

5.c Votering 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet tar Styrets statusrapport til orientering. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslaget. 
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Styrets statusrapport 2014 
Leder 

Pågangsmot, kreativitet og iherdig innsats er tre ingredienser som har gjort at SAIH virkelig 

har markert seg i 2014, tross store utskiftninger både lokalt og sentralt!  

 

I 2014 har vi opprettet to nye lokallag, fått en rekke nye lokallagsaktivister, økt støtten fra 

norske studenter og akademikere med nesten én million kroner, hatt rekordmange møter 

med både stortings- og regjeringspolitikere, holdt flere titalls foredrag og vært synlige i 

media gjennom hele året. 

 

I mars ble SAIH-videoen «Let’s save Africa! – Gone wrong» kåret av nettgiganten TED til å 

være en av verdens ti beste videosnutter fra 2013. Denne anerkjennelsen er noe hele 

organisasjonen bør være stolte av, og er nok et tydelig eksempel på at vårt kreative 

informasjonsarbeid blir lagt merke til globalt. I november lanserer vi vår neste video - «Who 

wants to be a Volunteer» - og det blir utrolig spennende å se hvor mye blest vi klarer å lage 

denne gangen! 

 

I over 30 år har SAIH arbeidet med urfolks rettigheter i Latin-Amerika. Gjennom årets 

politiske kampanje løfter vi blikket og retter søkelyset mot hvordan en rekke norske 

investeringer er med på å undergrave rettighetene til urfolk og afroetterkommere. Ved å 

kombinere solid faglig kunnskap med progressivt kampanjemateriell, kreative stunts og 

strategisk påvirkningsarbeid vil vi de neste månedene overbevise våre folkevalgte om å 

endre kurs.    

 

SAIHs visjon er at alle unge mennesker har tilgang til god utdanning som gjør dem i stand til 

å skape en rettferdig verden. Arbeidet med å styrke akademisk frihet globalt er en av SAIHs 

hovedprioriteringer for å nå denne visjonen. Fjorårets vedtak om å innføre «Students at 

Risk» var et stort politisk gjennomslag, og i 2014 har vi samarbeidet med Senter for 

Internasjonalisering av Utdanning (SIU) med å implementere ordningen. Samtidig har vi 

etter målrettet arbeid endt opp med å spille en nøkkelrolle i et nytt, ambisiøst prosjekt; 

sammen med Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning fra angrep (GCPEA) arbeider 

SAIH nå med å få på plass et nytt internasjonalt rammeverk som vil gi skoler og 

universiteter økt beskyttelse i konfliktsituasjoner. 

 

I mer enn 50 år har studenter og akademikere lagt ned et stort engasjement i SAIH for å 

skape en mer rettferdig verden. Vi håper at du som leser denne rapporten vil bli motivert til 

å ta del i dette arbeidet! 

 

Jørn Wichne Pedersen 

Leder i SAIH 
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1.0 Informasjonsarbeid 

 

1.1. Større informasjonsaktiviteter 

Kampanje 2014 

Årets kampanje handler om at norske investeringer skal respektere urfolk og 

afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika. SAIH har hatt samarbeidspartnere i regionen 

i over 30 år, og i rapporten «Ta først, spørre etterpå» dokumenterer vi store utfordringer 

knyttet til urfolk og afroetterkommeres rett til konsultasjon og samtykke før større prosjekter 

etableres eller utvides på deres landområder.  

Siden Norge, gjennom Statens Pensjonsfond Utland (SPU),  har investert over 13 milliarder i 

fire selskaper som viser liten evne eller vilje til å respektere disse rettighetene krever vi at 

Norges Bank utarbeider et forventningsdokument, og en aktivt eierskapsstrategi for 

urfolksrettigheter i utsatte sektorer, forankret i FNs deklarasjon for urfolksrettigheter og ILO-

konvensjon nr. 169. Videre krever vi full åpenhet om hvordan Norges Bank jobber for å 

unngå at Oljefondet tjener penger på etikkbrudd, samt at Universiteter og høyskoler ikke 

skal tjene penger på, eller samarbeide med næringslivsaktører som bryter folkeretten, 

menneskerettighetene eller urfolksrettighetene. 

For å få gjennomslag for kampanjen har vi allerede hatt møter med KrFU, Unge Venstre og 

Senterungdommen, som foreløpig har støttet kravene uoffisielt. Vi har i tillegg deltatt med 

muntlige og skriftlige høringsinnspill, samt merknader og etterarbeid på høringen om 

«Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland» og «Samtykke til 

ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral 

landbruksavtale mellom Norge og Colombia.» Representanter fra kampanjeutvalget har også 

vært på møte med UNIFOR for å drøfte mulighetene for et bedre etisk regelverk i 

universitetenes fondsforvaltning. Dette arbeidet vil følges opp gjennom lobbyarbeid mot 

universitetsledelsen ved ulike læresteder gjennom høsten.  

 

Nye nettsider 

Mandag 19. april lanserte vi SAIH sin nye nettside. Det har vært en lang prosess og mange i 

organisasjonen har lagt ned flerfoldige arbeidsdager for å få denne på plass, men vi er 

strålende fornøyde med resultatet! 

 

« Who wants to be a Volunteer?» 

Det har vært stor interesse i organisasjonen for at vi skal følge opp arbeidet med «Vårt bilde 

av sør» i 2014. De siste to årene har videoene «Radi-Aid: Africa for Norway» og «Let’s Save 

Africa! – Gone Wrong» skapt bred debatt og gitt SAIH mye oppmerksomhet. I år vil vi 

derfor lansere filmen «Who wants to be a Volunteer», som er en parodi på konseptet «Who 

wants to be a Millionaire», samt videreføre prisutdelingskonseptet fra i fjor. 

http://saih.no/noop/editor.php


44 

 

Kampanjevideoen lanseres 7. november og lages i samarbeidet med det sør-afrikanske 

produksjonsselskapet iKind Media.  

 

Studentenes Fredspris 

Studentenes Fredspris deles ut annet hvert år til en student eller studentorganisasjon som 

har bidratt særlig til fred, demokrati og menneskerettigheter. Prisen gis på vegne av alle 

studenter i Norge, og fredsprisseremonien finner sted under den internasjonale 

studentfestivalen i Trondheim (ISFiT). Arbeidet med Studentenes fredspris 2015 begynte 

allerede våren 2014, og Fredspriskomiteen, som ledes av Jørn Wichne Pedersen, har bestemt 

at Studentenes fredspris 2015 tildeles XXX. Avgjørelsen ble offentliggjort under en 

pressekonferanse 1. oktober i Trondheim. Selve prisen vil bli utdelt 15. februar 2015, og Dalai 

Lama er blant gjestene som er bekreftet. 

 
 

 

1.2 Enkeltaktiviteter i 2014 

 

TED Global 

I mars ble fjorårets SAIH-video «Let’s Save Africa – Gone Wrong» kåret til å være én av 

verdens ti beste «reklamefilmer» fra 2013 av nettgiganten TED. Dette plasserte oss i celebert 

selskap med som IBM, Guiness, Adobe, Google Earth, Dove og Honda. Jørn Wichne 

Pedersen presenterte filmen på TED-konferansen i Whistler. Filmen ble svært godt mottatt 

av publikum. Da Abigail Posner, «Head of Strategic Planning» i Google skulle oppsummere 

hva hun trodde ville være fremtidens mest suksessfulle reklamefilmer ble SAIHs film og 

Virgin America sin “Safety Dance” trukket frem som eksempler til etterlevelse! 

http://no.wikipedia.org/wiki/ISFiT
http://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0
https://www.ted.com/watch/ads-worth-spreading
https://www.ted.com/watch/ads-worth-spreading
http://www.youtube.com/watch?v=DtyfiPIHsIg
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Ulandsseminar 

Den 8. april arrangerte SAIH-sentralt, i samarbeid med SAIH-Blindern, et Ulandsseminar om 

samfunnsansvar i akademia. Ruth Vatvedt Fjeld (prorektor ved UiO), Peter Haugan 

(professor i oseanografi og medlem av universitetsstyret ved UiB), Rune Nydal (program for 

anvendt etikk ved NTNU)og Erik Hagen (daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara) 

diskuterte hvilket samfunnsansvar akademia bør ha og hva som er lærestedenes etiske 

handlingsrom. 

 

Sør-Afrika-konferanse 

Den 12.-13. mai var SAIH medarrangør da konferansen "From the end to the beginning – 

Celebrating 20 years of South African Democracy and Nuclear Disarmament" gikk av 

stabelen i Dansens hus i Oslo. Konferansen var godt besøkt og var en stor suksess med en 

rekke prominente gjester fra Sør-Afrika. Flere av SAIHs lokallagsaktivister var frivillige, og 

Jørn Wichne Pedersen deltok i panelsamtalen «Youth Indaba».  

 

 
 

 

http://www.icannorway.no/untitled/from-the-end-to-the-beginning-programme/
http://www.icannorway.no/untitled/from-the-end-to-the-beginning-programme/
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Arendalsuka og sommerturné 

Den 11.-15. august var SAIH godt representert under Arendalsuka, hvor vi blant annet stod 

på stand i fire dager. Vi fikk god dialog med en rekke politikere, og nådde ut til et bredt 

publikum. I tillegg arrangerte vi en «solidaritetsquiz» sammen med Redd Barna, Norsk 

Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp. I løpet av sommeren besøkte vi også sommerleirene til 

AUF, Grønn Ungdom og Unge Venstre hvor vi holdt foredrag om SAIH og kampanjearbeid.  

 
 

Rapportlansering 

Den 29. september lanserte vi kampanjerapporten «Ta først, spørre etterpå» på Kulturhuset i 

Oslo. Rapporten, som handler om hvordan oljefondets investeringer i gull og kull bryter 

med urfolk og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika, ble presentert av 

rapportforfatter Eva Maria Fjellheim. I tillegg holdt Yannia Sofia fra PCN (SAIHs 

partnerorganisasjon for afroetterkommeres rettigheter i Colombia) og Runar Balto (rådgiver 

for sametingsrådet) innledninger om tematikken. Deretter fulgte en paneldebatt med Ola 

Elvestuen (V), Torgeir Knag Fylkensnes (SV),  Torstein Tvedt Solberg (AP), Heidi Nordby 

Lunde (H) og Jørn W. Pedersen (SAIH), med Shabana Rehman som ordstyrer. 

 

1.3 Tematisk fokus i informasjonsarbeidet  

 

Students at Risk – oppfølging av SAIHs kampanje fra 2012 

Akademisk frihet og studenters kamp for menneskerettigheter og demokrati har vært en råd 

tråd i mye av informasjonsarbeidet i 2014. Mye av oppmerksomheten har vært knyttet til 

implementeringen av «Students at Risk»-ordningen. Høsten 2013 ble det vedtatt at 

ordningen skulle innføres, og i 2014 har SAIH hatt et tett samarbeid med Senter for 

Internasjonalisering av Utdanning (SIU) som skal administrere ordningen. SAIH er medlem 

av SIUs eksterne rådgivende gruppe for ordningen, og har blant annet spredt informasjon 

om arbeidet gjennom intervjuer og foredrag. 

Vårt bilde av sør 
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Informasjonskampanjene «Radi Aid: Africa for Norway» og «Let’s save Africa! –Gone 

wrong» har fått svært mye oppmerksomhet de siste to årene, og bidratt til at SAIH har fått 

eierskap til tematikken vi kaller «vårt bilde av sør». Mens videoene har blitt sett millioner av 

ganger på YouTube har vi også fått mye oppmerksomhet gjennom intervjuer, leserinnlegg, 

foredrag og debatter både nasjonalt og internasjonalt! 

Kreative kampanjer  

De overnevnte videoen har, sammen med våre politiske kampanjer, i stor grad hatt kreative 

vinklinger og dette har blitt lagt merke til. SAIH har derfor i 2014 holdt flere titalls foredrag 

for studentdemokratier, ungdomspartier, fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner om 

hvordan utvikle kampanjer og få oppmerksomhet rundt de sakene man jobber for. Dette er 

med på å bygge opp og styrke samarbeidet med relevante samarbeidspartnere samtidig som 

vi informerer om de sakene vi jobber spesielt mye med. 

 

1. 4 Media og sosiale media  

Til tross for en lengre periode uten informasjonsrådgiver har SAIH vært synlige i media, 

både nasjonalt og internasjonalt, i 2014: 

 I januar trakk Huffington Post frem «Let’s save Africa! – Gone wrong» som en av 

2013s beste kampanjer. Uken etterpå skrev Jørn et innlegg i Dagsavisen om 

bistandsorganisasjoner som viktige omdømmebyggere, og Kristoffer ble intervjuet av 

den nederlandske nettavisen Vice Versa om Africa for Norway. Teddy Ruge fra 

fagjuryen for «The radiator awards» ble intervjuet av NPR, som har over 20 millioner 

lyttere hver uke, og Lidpub, organisasjonen som vant «The golden radiator award», 

ble intevjuet om prisen av BBC World News.  

 I februar ble Kristoffer intervjuet av studentradioen i Bergen om tierøkningen ved 

UiB og hva den vil bety for SAIH, og Emilie ble intervjuet av kulturmagasinet Fanfare 

om bruken av kjendiser i innsamlingskampanjer. Jørn deltok i en debatt på Radio 

Nova om den nye homolovgivningen i Uganda og ble intervjuet i Bistandsaktuelt om 

hvorfor bistandsorganisasjonene bidrar til et feilaktig bilde av verden. 

 I mars ble informasjonsrådgiver Sindre Edland-Gryt kontaktet av Al-Jazeera America 

og skrev et innlegg om bistandssatire på deres nettsider. SAIH-filmen «Let’s Save 

Africa – Gone Wrong!» ble kåret som en av fjorårets ti bester videosnutter fikk vi mye 

oppmerksomhet. Dette ble blant annet dekket av Aftenposten, TV2, 

Fædrelandsvennen og Under Dusken. Videoen ligger ute på TED sin blogg, og ble 

også omtalt av den spanske storavisen El País. Jørn ble intervjuet av SIU og Under 

Dusken om Students At Risk, og av Vårt Land om angrep på utdanning i blant annet 

Colombia og Zimbabwe. 

 I april ble Jørn omtalt som «sjekkeekspert» av NRK og intervjuet om trenden hvor 

mange poserer med fattige barn fra utviklingsland på sjekkeappen Tinder. Intervjuet 

ble også sendt på nyhetene i alle NRKs radiokanaler morgenen 16. april. I tillegg 

uttalte vi oss i Bistandsaktuelt om såkalte Fail-festivals! 

http://www.huffingtonpost.co.uk/nadeem-javaid/campaigning-2013_b_4530263.html?utm_hp_ref=tw
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread292637/
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.viceversaonline.nl%2F2014%2F01%2Fsaih-stereotypes-zijn-schadelijk-voor-de-menselijke-
https://soundcloud.com/saih/teddy-ruge-from-the-jury-of
https://www.youtube.com/watch?v=INDNUEpySi0&feature=youtu.be
http://podcast.srib.no:8080/podcast/SRRED12_58AEED4FA35C4521A9948BAFC6AF7554.MP3
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/gir-feil-bilde-av-verden
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/making-fun-of-westernaid.html
http://www.aftenposten.no/kultur/Norsk-satire-video-vant-internasjonal-karing-7503285.html
http://www.tv2.no/a/5409202
http://www.fvn.no/lokalt/mandal/Norsk-satire-video-vant-internasjonal-karing-2572461.html#.Uzxj76iSx8E
http://dusken.no/artikkel/24094/prestisjepris-til-norsk-video/
http://blog.ted.com/2014/03/14/ads-worth-spreading-2014/
http://elpais.com/elpais/2014/02/28/planeta_futuro/1393602473_853214.html#bloque_comentarios
http://siu.no/nor/Globalmeny/For-media/Nyheter-fra-SIU/Norge-tar-imot-utviste-studentaktivister
http://dusken.no/media/publications/2014/UD5_NETT_2.pdf
http://dusken.no/media/publications/2014/UD5_NETT_2.pdf
http://www.nrk.no/kultur/slakter-_humanitaere_-tinder-bilder-1.11670041
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/det-farlige-f-ordet
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 I mai hadde Jørn og leder av Changemaker, Ingrid Aas Borge, debattinnlegget 

"Uklokt vaktbikkjekutt" på trykk i Dagbladet. Jørn skrev et debattinnlegg til 

Dagsavisen om Lucens Guidelines, med overskriften "Norges nøkkelrolle i 

kidnappingskrisen". Vi ble også intervjuet at danske U-landsnyt om 

bistandskommunikasjon, og konkluderte med at humor fungerer som «fod i hose i en 

digital virkelighed»!  

 I juni ble vår kritikk av norske myndigheter for mistenkeliggjøring av iranske 

studenter en toppsak på NRK.no. Jørn ble også intervjuet i radio. Vi ble også 

intervjuet i SIUs medlemsblad om Students at Risk. 

 I august hadde SAIH har hatt to innlegg på Dagsavisen Nye Meninger. Ett om 

kampanjetematikken av Emilie, og ett om hvordan sommerens krig på Gazastripen 

tydeliggjør behovet for økt beskyttelse av skoler og universiteter i konfliktsituasjoner 

av Inga i Informasjonskomiteen. Kristoffer ble intervjuet av både studentavisen og 

studentradioen i Bodø om SAIH og studentengasjement, samt av The Guardian om 

The Radiator Awards. 

 I september ble vi intervjuet av Studentmediene i Stavanger om Students at Risk. 

 

 
 

Twitter: 

På twitter hadde vi per 11. september 2014 2784 følgere. Det vil si 701 flere enn på samme tid 

i fjor. 

http://saih.no/artikkel/2014/5/uklokt-vaktbikkjekutt
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1041/thread301390/#post_301390
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1041/thread301390/#post_301390
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/30-05-14/i-norge-vender-man-indsamlingsb-tten-p-hovedet
http://www.nrk.no/trondelag/raser-mot-kunnskapsministeren-1.11757482
http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/DKTL02011114/04-06-2014#t=2h14m17s
http://www.siu.no/nor/Globalmeny/For-media/Nyheter-fra-SIU/Students-at-Risk-er-underveis
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread304286/#post_304286
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread303983/#post_303983
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread303983/#post_303983
http://www.smis.no/2014/09/03/students-at-risk-ved-uis/
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Facebook: 

Facebooksiden til SAIH har 3750 likes, det vil si nesten 700 mer enn ved utgangen av 2013. 

Africa for Norway-siden har på sin side hele 21 334 likes! 

 
Instagram: 

SAIH opprettet en instagramkonto høstsemesteret 2013, og har nå 279 følgere.  
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2.0 Politisk påvirkning 

I 2014 har SAIH særlig arbeidet for økt støtte til høyere utdanning og akademisk frihet i 

utviklingspolitikken, samt styrking av urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika sine 

rettigheter. Vi har i løpet av året hatt en rekke møter på Stortinget og med representanter fra 

regjeringen hvor disse fokusområdene har dannet grunnlaget for dialog.  I mars ansatte vi en 

politisk rådgiver, noe vårt politiske påvirkningsarbeid har dratt stor nytte av. 

 

2.1 Høyere utdanning og akademisk frihet 

Regjeringen har signalisert at utdanning vil bli et av satsningsområdene i 

utviklingspolitikken de neste årene. SAIH har arbeidet for at regjeringen skal legge til grunn 

et helhetlig perspektiv på utdanning, hvor støtte til høyere utdanning er et prioritert 

satsningsområde. Dette innebærer blant annet økt støtte til tiltak som tiltak som skaper 

inkluderende læringsmiljø og motvirker diskriminering, samt økt innsats for å styrke 

akademisk frihet globalt.  

Lucens Guidelines 

I løpet av vårsemesteret arbeidet vi på flere fronter for at regjeringen skal ta lederskap i 

arbeidet med å få på plass internasjonale retningslinjer for å beskytte skoler og universiteter 

fra militært bruk. Da vi var i møte med utenriksminister Brende i februar oppfordret vi 

regjeringen til å ta globalt lederskap for å fremme Lucens Guidelines. Dette har vi også tatt 

opp på møter med flere stortingsrepresentanter, og i april var dette av våre hovedpunkter da 

vi sendte inn våre innspill til stortingsmeldingen om menneskerettigheter i 

utenrikspolitikken. Gjennom våren var vi også i god dialog med Redd Barna og Den globale 

koalisjonen for beskyttelse av utdanning (GCPEA) på dette feltet, noe som resulterte i at vi 

ble med i GCPEAs «Norms and Accountability Working Group». Her arbeider vi sammen 

med fem andre organisasjoner for å koordinere dette arbeidet globalt.  

I forbindelse med lanseringen av Stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling» 13. juni 

offentliggjorde regjeringen at de nå vil ta en lederrolle for å fremme Lucens-retningslinjene 

internasjonalt. Dette er en stor seier. Planen er at land som støtter arbeidet skal møtes på en 

konferanse i Oslo våren 2015 for å forplikte seg til retningslinjene. SAIH vil i perioden frem 

mot konferansen arbeide for å skape oppmerksomhet om tematikken i Norge, samt arbeide 

for at studentbevegelsene i Europa skal legge press på sine myndigheter for å støtte 

initiativet. 

 

2.2 Urfolk og afroetterkommeres rettigheter 

I 2014 har SAIH arbeidet gjennomgående for at urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika 

sine rettigheter skal prioriteres i norsk nærings- og utviklingspolitikk. Foruten å ta dette opp 

i møter med stortingsrepresentanter og ledere av ungdomspartiene har vi deltatt på høring i 

Stortingets finanskomité for å vektlegge viktigheten av å beholde og å styrke Etikkrådet som 

et uavhengig organ under Finansdepartementet, samt deltatt på høring i Stortingets 
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næringskomité hvor vi frarådet Stortinget å ratifisere frihandelsavtalen med Colombia på det 

nåværende tidspunkt. 

 

 
 

Videre innsats i Latin-Amerika 

Gjennom Mellom-Amerikaforum har SAIH hatt møter med en rekke politikere om Norges 

videre innsats i Latin-Amerika. Dette ettersom det har kommet signaler fra norske 

myndigheter om at denne regionen vil bli nedprioritert i tiden som kommer, noe som er en 

utvikling vi ikke ønsker. I møtene har vi tatt opp menneskerettighetssituasjonen i de landene 

hvor vi har partnere, med et særskilt fokus på akademisk frihet og urfolk og 

afroetterkommeres rettigheter. I løpet av året har vi blant annet hatt møter med Trine Skei 

Grande (V), Bård Vegar Solhjell (SV), Astrid Aarhus Byrkenes og Kjell Ingolf Ropstad (KrF), 

Per Sandberg (FrP), Sylvi Graham (H) og Morten Høglund (FrP, statssekretær i UD).  

 

2.3 Høringsinnspill 

SAIH har levert høringsinnspill til: 

 Stortingsmeldingen «Utdanning for utvilkling». 

 Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken. 

 Norske prioriteringer for FNs 69. generalforsamling. 

 Norges MOU knyttet til frihandelsavtalen med Colombia. 

 Den norske delegasjonen til FNs befolkningskommisjon 2014. 
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3.0 Organisasjon 

Styret        

Styret har hatt seks ordinære styremøter, ett ekstraordinært styremøte, og gjort to 

epostvedtak så langt i år. I april hadde Styret et seminar om Styrets innflytelse i 

bistandsarbeidet, og i juni hadde et samlet Styre og Landsråd et felles seminar om vårt 

arbeid med akademisk frihet, samt den nye informasjonsstrategien. 

Landsråd 

Landsrådet har hatt tre møter så langt i år, samt gjort ett e-postvedtak. Det første møtet ble 

arrangert i Bergen med stor hjelp fra lokallaget og Informasjonskomiteen (IK). Landsrådet 

godkjente da foreløpig årsmelding for 2013 og valgte Eva Lien til medlem av IK. De kom 

også med viktige innspill til høstens politiske kampanje, arbeidet med den nye 

informasjonsstrategien, oppfølgingen av Radiator Awards, samt årets sommercamp og 

sommerturnéen. LR02 ble arrangert på Sommercampen i juni, der Landsrådet kom med 

innspill til blant annet kampanjen og videotiltaket, og supplerte inn Foad Warsame 

(Lillehammer) i Landsrådet og vedtok mandat for temagruppene. I august supplerte 

Landsrådet inn tre nye representanter til LR, samt Stine Solvoll Navarsete til medlem av IK. 

På det siste ordinære Landsrådsmøtet på Høstsamlinga kom Landsrådet med viktige innspill 

til blant annet Handlingsprogrammet for 2015 og Fredskorpsutvekslinga i 2015. I tillegg ble 

to nye Landsrådsrepresentanter supplert inn.  

Lokallagene 

Eksempel på aktiviteter lokallagene har gjennomført i 2014: 

 Den 5. februar arrangerte lokallaget i Bergen seminaret «Love to Death» med 

Amnesty og Skeiv Ungdom om homofiles rettigheter, i forbindelse med OL i Sotsji. I 

forkant av seminaret var lokallagsleder Mari Flaathen på studentradioen i Bergen og 

snakket om temaet.  

 Den 6. mars arrangerte lokallaget i Trondheim et seminar behandlingen av iranske 

studenter, og hvordan de blir nektet studierett ved norske universiteter og høgskoler 

grunnet frykt for spredning av masseødeleggelsesvåpen. I panelet satt Mahnaz 

Parakand (menneskerettighetsadvokat), Hilde Skeie (seksjonskjef i internasjonal 

seksjon NTNU) og Nima Darabi (tidligere doktorgradsstudent ved NTNU). Det var 

stor oppslutning og interesse for tematikken. 

 Den 24. april arrangerte lokallaget på Bislet, i samarbeid med Ås og Blindern, et 

seminar om urfolk og fredsprosessen i Colombia. SAIHs partner CRIC (Consejo 

Regional Indígena de Cauca) presenterte sine perspektiver og innspill til 

fredsforhandlingene, og Knut Lid (Caritas), Henrig Wiig (NIBR – Norsk institutt for 

by og regionsforskning) og Carolina Johansen (FOKUS) holdt innledninger. Roy 

Krøvel (Professor på HiOA) var ordstyrer, og det ble servert god mat. 

 Den 28.-30. april arrangerte lokallaget på Blindern HIV/AIDS-uke med et tredelt 

program med ulike stands, seminarer og foredragsholdere. I seminarrekken bidro 
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blant andre Anne Skjelmerud (arbeider med HIV/AIDS i Norads avdeling for helse, 

utdanning og forskning), seksjonsoverlege Bente Bergersen (Infeksjonsmedisinsk 

poliklinikk på Ullevål), Kim Fangen (HIV-Norge) og Anne-Lise Middelthon 

(Professor ved medisinsk fakultet på UiO). 

 Kristiansand arrangerte den 7. april et møte med en aktivist fra Vest-Sahara og et 

medlem av Støttekomiteen. Arrangementet hadde om lag 20 oppmøtte.  

 Ås markerte den 8. mars kvinnedagen på Campus NMBU. De serverte kake og delte 

ut flyers og buttons til studenter, med slagord som skulle inspirere og informere 

studentene og kvinners situasjon verden rundt. Dette la til rette for en god debatt de 

timene de sto der. Uken etter arrangerte de en dokumentarkveld med en film om 

kvinners rettigheter. 

 Den 6. september arrangerte lokallaget i Tromsø et seminar kalt «Åpenhet» om 

homofili og transpersoner, og kjønnsnormer i Norge og i et internasjonalt perspektiv. 

Seminaret ble arrangert i samarbeid med Røde Kors Ungdom, Skeive Studenter og 

Skeiv Ungdom, og hadde et svært godt oppmøte.  

 Lillehammer opplevde fullstendig utskiftning over sommeren, og ny lokallagsleder 

Foad Warsame har drevet aktiv rekruttering med flere stands og besøk i forelesninger 

for å få nye aktivister. Blant annet holdt de stands 19. og 20. august, der de viste Radi-

Aid videoen og engasjerte både studenter og akademikere ved HiL. 

 Bodø er et nytt lokallag som ble startet 28. august, da Kristoffer og Inga (IK) var på 

UiN i tre dager. Lokallaget har et fulltallig styre, og planlegger flere arrangementer i 

kampanjeuka. 

 Stavanger er et nytt lokallag som ble startet 3. september, da Jørn og Eva (IK) var på 

UiS. Lokallaget har om lag 15 aktivister, og planlegger et arrangement den 26. 

september om konflikten i Vest-Sahara og flyktningleirene der. Asria Mohammed fra 

Støttekomiteen kommer på besøk. 

 

3.1 Medlemmer  

Tierordninger 

 Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen har vedtatt å øke tierne sine fra 30 til 

40 kroner i semesteret fra høsten 2014. Dette vil bety ca. 270 000 i økte inntekter for 

SAIH. 

 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vedtatt å øke tierne sine 

fra 30 til 40 kroner i semesteret fra høsten 2014. Dette vil bety ca. 350 000 i økte 

inntekter for SAIH. 

 Studenttinget ved Universitetet i Nordland vedtok for flere år siden at de ville 

innføre tier-ordning. Vedtaket ble imidlertid aldri iverksatt. Etter oppfølging fra 

arbeidsutvalget kom ordningen i gang i august 2014, og studenter ved UiN betaler nå 

20 kroner i semesteret til SAIH. Dette vil bety ca. 240 000 i økte inntekter for SAIH. 

 Studentdemokratiet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sluttet for noen år tilbake å 

betale tiere. Etter kontakt med Arbeidsutvalget har de nå vedtatt å gjeninnføre 

tierordningen, og studenter ved HiNT betaler nå 20 kroner i semesteret til SAIH. 

Dette vil bety ca. 160 000 i økte inntekter for SAIH. 
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3.2 Samlinger 

Vårsamling 

Helga 28-30. mars var det vårsamling på Nærsnes! Det ble en kjempesamling med en gjeng 

på rundt 40 engasjerte aktivister, studentpolitikere, akademikere og partnere fra Norge, 

Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika, Afrika og Asia. På programmet sto blant annet et 

foredrag om Vest-Sahara av Johanne Vaagland, seminar med studentlederne Welcome og 

Kurayi (fra studentorganisasjonen ZINASU i Zimbabwe), seminar med den sahrawiske 

menneskerettighetsaktivisten Matou Dambar og besøk av Alta Hooker og Leticia Castillo fra 

urfolksuniversitetet URACCAN i Nicaragua, samt programrådgiver for Nicaragua og 

Colombia Hilde Sundre. Vi hadde også diverse workshops, kurs og kokkeleringer, samt 

presentasjoner fra International Student Union (ISU) og Valgkomiteen (VK).  

 
 

 

 

 

 

Sommercamp 

Den 20.-23. juni var det duka for SAIHs første sommerleir! I hjertet av Nordmarka, ved 

behagelige badevann, inviterte vi til en langhelg fylt med skolering i debatt, skriving, politisk 

påvirkning, sosiale medier og kampanjen, samt mye sosialt . Samlingen fant sted på 

Studenterhytta i Nordmarka, og aktivistene som deltok var svært fornøyde. I alt deltok om 

lag 30 aktivister og representanter fra samtlige 8 SAIH-lokallag, samt representanter fra ISU 

og studentparlamenter. NSO-leder Ola Magnussen Rydje, KrFU-leder Emil André Erstad og 

førsteamanuensis ved NMBU William Warner var blant foredragsholderne. LR02 ble avholdt 

22. juni. 
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Høstsamling 

Den 12.-14. september var det duka for SAIHs tradisjonsrike Høstsamling! På idylliske 

Strandheim Leirsted på Nærsnes – bedre kjent som Oslofjordens riviera – inviterte vi til en 

helg fylt med skolering i politisk påvirkning, og kampanjearbeid, besøk fra Brasil, temafest 

og mye, mye mer! Om lag 70-aktivister og representanter fra SAIHs 10 lokallag, 

medlemsorganisasjoner, Styre og Landsråd deltok. Blant annet ble Kris Amundsen kåret til 

historiens første SAIH-Guru for lang og tro tjeneste. Samlingen ble svært vellykket, med 

mange gode tilbakemeldinger. LR03 ble avholdt den 14. september.  

 

3. 3 Komiteer og utvalg 

Informasjonskomiteen   

Informasjonskomiteen i SAIH jobber bortimot en dag i uken, har i 2014 hatt særlig ansvar for 

oppdatering av SAIH-bloggen og planlegging og gjennomføring av Vårsamlinga, 

Høstsamlinga og Sommercampen. IK sitter dessuten i diverse utvalg som for eksempel 

kampanjeutvalget, videogruppa og arbeidsgruppa for informasjonsstrategien. IK har i 2014 
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vært en viktig ressurs for AU, og består av Eva Lien, Amalie Haugen Karlsrud (januar – 

august), Stine Solvoll Navarsete (august-) og Inga Marie Nymo Riseth. 

Kvinne- og Likestillingsutvalget (KLU) 

KLU har i 2014 bestått av programrådgiver Kjersti Augland, politisk nestleder Emilie Larsen 

Ørneseidet, lokallagsaktivist Vanessa Storøy Merine, programrådgiver Hermund Tvilde, 

tidligere leder i SAIH, nå ansatt i Sex og Politikk; Anette Remme og Almaz Asfaha i 

Styret.  KLU har i år fokusert på å lede arbeidet med å få på plass en utveksling mellom 

SAIH-partnere og SAIH-lokallag med særlig fokus på unge kvinners rettigheter. KLU satte i 

gang prosessen med å søke om en Fredskorpset Ung utveksling med to av våre partnere i 

sørlige Afrika (Katzwe Sistahood og 1in9 campaign). Tanken var å starte utvekslingen i 2015, 

med et forprosjekt høsten 2014. Søknaden om forprosjekt har blitt innvilget og alle partnerne 

møtes i Oslo i oktober 2014 for å diskutere innholdet på utvekslingen. 

Arbeidsgruppe for informasjonsstrategien 

Informasjonsstrategiutvalget har i 2014 bestått at Kristoffer Kinge (AU), Kaare Bilden/Sindre 

Edland-Gryt (Informasjonsrådgiver), Live Bjørge (Programrådgiver), Christian Bull (Politisk 

rådgiver) og Almaz Asfaha (Styret og Blindern). Utvalget har i løpet av året hatt åtte møter, 

og utarbeidet først et utkast til Styre- og Landsrådsseminaret 20. juni. Utvalget tok så meg 

seg innspillene fra Landsrådet, og leverte en endelig versjon til SM05 18. september. 

Utvalgets diskusjoner har også ført til at en omlegging av årshjulet til SAIH har blitt 

diskutert både i Landsråd og Styre, og blir tatt videre til Årsmøtet i oktober. 

Akademikerutvalget 

Akademikerutvalget har i 2014 bestått av Jørn Wichne Pedersen (AU), Kaare Bilden 

(informasjonsrådgiver), Nicklas Poulsen (Styret) og Siri Johnsen (Styret). Utvalget har i løpet 

av året hatt tre møter. Dette har blant annet resultert i at SAIH har hatt god kommunikasjon 

med Samfunnsviterne, og fått på plass en treårig avtale hvor medlemsorganisasjonen vil 

støtte SAIH med om lag 120 000 kroner årlig. SAIH har også deltatt på NTLs Student og 

ungdomskonferanse, hvor vi holdt foredrag om internasjonal solidaritet og SAIHs arbeid. 

Videre har arbeidsgruppen kontaktet flere forskere som har skrevet gjesteblogginnlegg på 

SAIHs nettsider. 

Temagrupper 

I 2014 har vi hatt to temagrupper i SAIH; 1) Temagruppe på Israel/ Palestina-konflikten og 2) 

LHBT.  

Årsmøte 2013 vedtok at SAIH i løpet av 2014 skulle ta stilling til Israel/ Palestina- konflikten. 

LR 01-14 vedtok å gi denne oppgaven til en temagruppe. Denne temagruppen skal fram til 

Årsmøtet 2014 finne ut hva SAIH skal ta stilling til, og eventuelt foreslå dette til vedtak på 

Årsmøtet.  

Det er viktig at det bred oppslutningen i oppgaven om i hvilken grad SAIH skal ta stilling til 

Israel/ Palestina- konflikten i organisasjonen. Derfor er temagruppen allerede i gang med sitt 

arbeid og temagruppens foreløpige forslag resolusjon tas opp til diskusjon på LR03. 
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Kampanjeutvalget 

Kampanjeutvalget har jobbet med utformingen av årets politiske kampanje om urfolk og 

afroetterkommeres rettigheter i møte med norske investeringer. Utvalget har jobbet med den 

kreative utformingen av kampanjen – i samarbeid med Stig Norderhaug fra reklamebyrået 

Supernatural. I tillegg har flere av utvalgets medlemmer spilt en aktiv rolle i lobbyarbeidet 

opp mot sentrale beslutningstakere. Kampanjeutvalget har bestått av politisk nestleder 

Emilie Larsen Ørneseidet, IK-medlemmer Eva Lien og Inga Marie Nymo Riseth, NSO-

representant Knut Frydenlund, lokallagsleder ved SAIH-Blindern Martine Jahre, 

styremedlem Siri Johnsen, politisk rådgiver Christian Bull og informasjonsrådgiver Kaare 

Bilden.  

Video- og radiatorgruppe 

På begynnelsen av året søkte SAIH Norad om støtte til oppfølging av Radi-Aid: Africa for 

Norway-tematikken, samt videreføringen av the Rusty Radiator Awards. Da denne ble 

avvist, klaget vi og fikk som første organisasjon innvilget en klage på tilleggstilskudd. Vi fikk 

innvilget 200 000 til prosjektet, og ønsket å lage en video som skulle sette et kritisk blikk på 

framstillingen av utviklingsland, især det afrikanske kontinentet. Videoen skal trekke 

oppmerksomhet til handlingsalternativet «The Radiator Awards», som er en nettbasert 

prisutdeling der den mest stereotypiske innsamlingsvideoen får «The Rusty Radiator 

Award, og den mest nyskapende og kreative får «The Golden Radiator Award». Vi har hatt 

et særlig fokus på å få god Sørforankring, særlig ved at en internasjonal jury med flere 

stemmer fra Sør skal nominere de fire verste/beste videoen til hver pris.  

Arbeidsgruppa har i 2014 bestått av Kristoffer Kinge (AU), Kaare Bilden/Sindre Edland-Gryt 

(informasjonsrådgiver), Vanessa Merinen (Bislet), Eva Lien (IK), Stine Solvoll Navarsete (IK), 

Almaz Asfaha (Styret og Blindern), Cathrine Nodberg (Landsrådet og Bislet), Annette 

Hexeberg Hammerstad (Bislet), Silje Viki (IK 2013) og Nicklas Poulsen (Styret). I tillegg har 

Jørn Wichne Pedersen (AU) og Erlend Seilskjær (Bretton Woods) vært bidragsytere. 

 

3.5 Annen representasjon  

Årsmøter 

SAIHs Arbeidsutvalg, styremedlemmer og IK har i 2014 representert SAIH på Årsmøtene til 

LNU, NSO, Fellesrådet for Afrika, SLUG, RORG, FORUM og Bistandstorget. 

Annen representasjon 

Programrådgiver Kjersti Augland var i mai på møte i FNs befolkningskommisjon i New 

York. Kristoffer Kinge deltok på NSOs LS05 i mai, og kom med innspill på vegne av SAIH til 

deres internasjonale plattform. Jørn Wichne Pedersen (AU) har deltatt i blant annet et 

debattpanel om Open Access på HiOA i februar, samt i debattpanelet da LNU lanserte sin 

rapport om ungdomsdeltakelse i utviklingspolitikken «Med rett til å delta». I mars deltok 

Jørn på TED-konferansen i Whistler, Canada, da SAIHs video «Let’s Save Africa! – Gone 

wrong» ble kåret til en ti «Ads worth spreading». Jørn, Emilie, Inga (IK), Eva (IK) og 

Christian (politisk rådgiver), samt to aktivister fra SAIH-Kristiansand, deltok på 

Arendalsuka med egen stand. I 2014 har AU møtt med studentparlamentene på UiB, HiOA, 

UiA, UiN, HiT, HiBV, NMBU, samt deres arbeidsutvalg på UiB, UiO, NTNU, UiT, UiN, HiT 

og UiS.   
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Representasjon i andre organisasjoner 

 Programrådgiver Live Bjørge sitter i styret til RORG. 

 Jørn Wichne Pedersen sitter styret til ForUM, samt GCPAs «Norms and 

Accountability Working Group» og SIUs eksterne rådgivende gruppe for Students at 

Risk. 

 Jørn (t.o.m august 2014) og Stine Solvoll Navarsete (IK – f.o.m. august 2014) sitter i 

LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål.  
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4.0 Bistand 

SAIH har i 2014 bistandssamarbeid i Bolivia, Nicaragua, Colombia, Sør-Afrika, Zambia og 

Zimbabwe. I tillegg har vi et regionalt universitetssamarbeid i det sørlige Afrika.   

2014 er andre året i den femårige samarbeidsavtalen med Norad, som gjelder for perioden 

2013-2017.  

Partnerskap og program 

SAIH driver ingen egne prosjekter i land i Sør, men samarbeider med partnerorganisasjoner. 

Partnerne har ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektene, og vi legger vekt på å ha 

en tett dialog med partnerorganisasjon og målgruppene gjennom hele prosjektperioden. 

SAIH skal være en reell partner, og ikke bare en økonomisk bidragsyter. Dette innebærer at 

vi ønsker å ha programmer og partnere der SAIH kan utgjøre en forskjell og bidra med mer 

enn økonomisk støtte. Noe av det SAIH bidrar med til partnerne er kontakt med nettverk i 

Norge, blant annet med SAIHs medlemsorganisasjoner og lokallag. 

I 2014 har SAIH i samarbeid med partnere i Sør Afrika og Zimbabwe startet utformingen av 

to utvekslingssamarbeid som planlegges finansiert gjennom Fredskorpset. En vil ha fokus på 

unge kvinner og politisk påvirkning og den andre høyere utdanning og akademisk frihet. 

Disse er begge viktige bidrag til et tettere gjensidig partnersamarbeid med mer konkret 

kunnskapsutveksling.   

SAIH sitt bistandsarbeid er delt inn i tematiske bolker som vi kaller program. Alle prosjekter 

som SAIH støtter skal passe inn i et overordnet program med felles målsetninger og 

forventede resultater. SAIH har i 2014 totalt åtte programmer. Målgruppa er ungdom i 

alderen 15-35 år. Programmene dekker tematiske områder som interkulturell utdanning, 

akademisk frihet, rettigheter for og ikke-diskriminering av urfolk, kvinner og skeive. 

 

SAIH sine norske donorer 

SAIH har en pågående samarbeidsavtale med Norad for bistandsarbeidet for perioden 2013-

2017. Samarbeidsavtalen med Norad er en rammeavtale, som innebærer at SAIH har 

utarbeidet en langtidsplan med overordnede målsetninger og forventede resultater innenfor 

de programmene som Norad er med og finansierer. Innenfor programmene og landene som 

er nevnt i søknaden står SAIH relativt fritt til selv å velge ut prosjekter og 

samarbeidspartnere for å oppnå målsetningene i langtidsplanen. Integrert i 

samarbeidsavtalen så har SAIH også støtte fra Norad til et prosjekt i Bolivia som er del av 

Olje for utvikling-programmet.  

 

I tillegg til støtten fra Norad så har SAIH også i 2014 fått støtte fra Utenriksdepartementet 

(UD) til programmet «Skeive ungdommers rettigheter og ikke-diskriminering», med 

partnere i det sørlige Afrika og Nicaragua. 
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SAIH er medlem av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), og SAIH kan 

derfor få støtte fra FOKUS til kvinnerettede prosjekter/programmer. SAIH har i 2014 fått 

støtte gjennom FOKUS til et samarbeid med tre partnerorganisasjoner i Sør-Afrika. Vi har 

imidlertid samtidig fått beskjed fra Norad om at SAIH fra 2015 ikke lengre vil få støtte 

gjennom Fokus, samtidig som det er sannsynlig at Norad vil støtte SAIH direkte for å 

videreføre arbeidet. Vi skal derfor søke om å få utvidet rammeavtalen fra og med 2015 for å 

inkludere disse tre partnerne. 

 

SAIH mottar økonomisk støtte fra Samfunnsviterne, som også er en 

medlemsorganisasjonene av SAIH. Samfunnsviterne har vedtatt å støtte programmet 

akademisk frihet frem til 2016. 
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SAIHs partnere i 2014 

Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaragua 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) 

Urfolksuniversitetet URACCAN er det største universitetet på den karibiske kysten i Nicaragua. Ved å tilby undervisning også 

utenfor de store byene, får langt flere ungdom mulighet til å ta høyere utdanning.  

Centro de Estudios e Información de la Mujer Mulitétnica (CEIMM)  

Kvinneforskningssenteret CEIMM, som ligger under URACCAN, fremmer kvinners rettigheter og kvinneperspektiver i 

forskning og i samfunnet ellers. 

Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) 

Sivilsamfunnsorganisasjonen FADCANIC jobber for urfolk og afroetterkommeres rettigheter på den karibiske kysten av 

Nicaragua. De har særlig fokus på utdanning og bærekraftig utvikling. Organisasjonen gir utdanning til ufaglærte lærere og 

driver en skogskole for ungdom. 

Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA)  

Ungdomsorganisasjonen JENH CEDECHA gir ungdom lederopplæring om seksuelle og reproduktive helse og rettigheter og 

kulturell identitet. De driver også med politisk påvirkning opp mot regionale og sentrale myndigheter.  

 

Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia 

Centro de Desarollo Integral de la Mujer Aymara, Amuyt’a (CDIMA) 

Kvinneorganisasjonen CDIMA jobber for rettighetene til urfolksgruppen aymara. Aymarakvinner på langsbygda i høylandet i 

Bolivia får leder- og rettighetsopplæring. 

Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) 

Sivilsamfunnsorganisasjonen CEADL jobber med ungdom og sosial og politisk deltakelse. Gjennom opplæring i rettigheter og 

bruk av informasjonsverkøy blir ungdom endringsagenter i sine lokalsamfunn. CEADL koordinerer også det bolivianske 

observatoriet for naturressurser, et nettverk av organisasjoner for sivilsamfunns kontroll av olje- og gassressursene i landet.  

Centro de Formación Superior en Educación Superior Bilingüe - Escoma (CEFOS EIB – Escoma)  

Utdanningsorganisasjonen CEFOS EIB – Escoma gir videreutdanning til lærere på landsbygda, med fokus på tospråklig 

interkulturell utdanning og yrkesopplæring.  

Federacion Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia - FENATRAHOB 

FENATRAHOB er hushjelpenes fagforening. Medlemmene er unge kvinner med urfolksbakgrunn, som gjennom prosjektet får 

rådgivning og opplæring om sine arbeidsrettigheter.  

Fé y Alegría 

Utdanningsorganisasjonen Fe y Alegria er ansvarlig for over 400 skoler på barne- og ungdomsskoler. Skolene drives gjennom 

en avtale med Bolivias myndigheter og er gratis for elevene, og organisasjonen retter arbeidet sitt mot fattige og diskriminerte 

grupper.  

FUNPROEIB Andes  
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Utdanningsorganisasjonen FUNPROEIB Andes påvirker myndighetene for å bedre kvaliteten og tilgang på utdanning for 

urfolk og afro-bolivanere i Bolivia. Organisasjonen driver både med forskning, etterutdanning av lærere, utvikling av 

læremateriell og lederopplæring av ungdom. 

Instituto de Terapia e Investigacion (ITEI) 

Menneskrettighetsorganisasjonen ITEI jobber med oppreising for torturofre. SAIH støtter arbeidet med opplæring av 

ungdommer i Huanuni og Achacachi, to småbyer hvor det historisk har vært mye konflikt.  

 

Ungdoms rettigheter i Colombia 

Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) 

Urfolksorganisasjonen CRIC jobber med urfolks rettigheter og driver et eget urfolksuniversitet. 

Proceso de las Comunidades Negras (PCN) 

Rettighetsorganisasjonen PCN jobber for å styrke afrocolombiansk identitet og rettigheter. 

 

Unge kvinners rettigheter og likestilling i sørlige Afrika 

Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training (ADAPT) 

Kvinneorganisasjonen ADAPT gir lederopplæring i til unge kvinner i den videregående skolen for å bekjempe vold mot 

kvinner.  

1in9-Campaign (1in9) 

Feministnettverket 1in9-Campaign gir igjennom ledertrening unge kvinner engasjement til å delta i samfunnsanalyse og bli 

aktivister i kampen mot vold mot kvinner.  

Katswe Sistahood 

Katswe Sistahood er en feministorganisasjon som jobber for unge kvinners seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 

Youth Empowernment Transformation Trust (YETT) 

Ungdomsorganisasjonen YETT støtter ungdomsorganisasjoner i å fremme sine rettigheter.  

Youth Vision Zambia (YVZ) 

Ungdomsorganisasjonen Youth Vision Zambia er en viktig stemme og pådriver for seksuelle- og reproduktive 

helserettigheter. YVZ utdanner unge ledere. 

Zambia National Women’s Lobby (ZNWL) 

Kvinneorganisasjonen Zambia National Women’s Lobby er en medlemsorganisasjon som arbeider med å styrke kvinners 

deltagelse i formelle beslutingsfora, fra nasjonalt til lokalt nivå.  

Young Women in Action (YWA) 

Kvinneorganisasjonen Young Women in Action er en medlemsorganisasjon som arbeider for unge kvinners rettigheter.  

 

Generation Alive (GAL) 
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Feministbevegelsen Generation Alive har som mål å styrke og utvide kvinners rettigheter. GAL arbeider for å legge tilrette for 

at unge kvinner skal delta på alle nivåer i samfunnet og at de skal være med på å påvirke beslutningsprosesser. 

 

Seksuelle og reproduktive rettigheter i høyere utdanning i sørlige Afrika 

Centre for the Study of AIDS (CSA), University of Pretoria 

Centre for the Study of AIDS jobber på universitetet i Pretoria med hiv/aids innenfor et rettighets perspektiv. CSA driver med 

forskning, informasjonsformidling og opplæringer av studenter.  

Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team (SAYWHAT) 

SAYWHAT er en studentorganisasjon som gir opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.  

Public Health and HIV/AIDS Programme Office, Copperbelt University Zambia (CBU) 

PHO-CBU er helse og hiv/aidskontoret ved Universitetet i Copperbelt, og driver utdanning og opplæring om HIV og AIDS. 

Målgruppen er universitetets ansatte, studenter og i tillegg helseaktiviteter i nærliggende lokalsamfunn. Public Health and 

HIV/AIDS Programme Office er Copperbelt-universitetets avdeling for helseutdanning. 

University of Zambia HIV and AIDS Response Unit (UNZA)  

UNZA-HARP er HIV og AIDS-responsenheten ved University of Zambia i Lusaka. Deres mål er å styrke universitetets tiltak 

mot spredning av hiv/aids og å skape et samfunn fritt for epidemien. UNZA-HARP er del av universitetets 

helsetenester. UNZA-HARP står for University of Zambia HIV and AIDS Response Unit.  

 

Utdanning for frigjøring – kapasitetsbygging og metodeutvikling 

Civic Education Network Trust (CIVNET) 

Sivilsamfunnsorganisasjonen CIVNET gir opplæring i rettigheter, demokrati og utvikling. 

Radio Dialogue 

Radio Dialogue er en lokal radiostasjon som bruker alternative metoder for å gi folk kritiske nyhetsreportasjer og skape 

deltagende samfunnsdebatt. 

Curriculum Development Project (CDP) 

Kvinneorganisasjonen CDP gir opplæring i kreative metoder, kunst og plakatutforming for å forebygge vold mot kvinner. 

 

 Akademisk frihet for studenter og ansatte i utdanningssektoren 

Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) 

Lærerforbundet PTUZ forsvarer rettighetene til sine 14 000 medlemmer. 

Zimbabwe National Students Union – ZINAZU 

Studentbevegelsen ZINASU jobber for studenters rettigheter ved høgskoler og universitet i Zimbabwe. ZINASU står for 

Zimbabwe National Students Union.  

Student Solidarity Trust (SST) 
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Studentorganisasjonen SST dokumenterer overgrep mot studenter og støtter utviste, forfulgte og fengslede studentledere.  

Female Student Network (FSN) 

Studentorganisasjonen FSN støtter kvinnelige studenter til å delta i demokratiske prosesser. 

Asociacíon Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) 

Studentorganisasjonen ACEU jobber for studentrettigheter gjennom dokumentasjon av overgrep og trusler mot studenter.  

Asosiación Nacional De Estudiantes de Secundaria (ANDES) 

Elevorganisasjonen ANDES jobber særlig for at skolene skal være en arena for læring og ikke militær rekruttering. 

Zambia National Education Coalition (ZANEC) 

Medlemsorganisasjonen Zambia National Education Coalition koordinerer tiltak på nasjonalt nivå som 

sivilsamfunnsorganisasjoner og lærernes interesseorganisasjoner driver. Utdanning for alle er et viktig premiss for arbeidet til 

ZANEC. 

Education Coalition of Zimbabwe (ECOZI) 

Utdanningsorganisasjonen ECOZI driver påvirkningsarbeid innen utdanningssektoren. ECOZI er en nettverksorganisasjon 

med over 12 medlemsorganisasjoner  

 

Skeive ungdommers rettigheter og ikke-diskriminering i sørlige Afrika og Latin Amerika 

Gay and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) 

GALZ er en nasjonal rettighetsorganisajon som støtter homofile, lesbiske, bifile og transpersoners rettigheter i 

Zimbabwe. GALZ er forkortelse for Gay and Lesbians of Zimbabwe.  

Sexual Rights Centre (SRC) 

SRC er en menneskerettighetsorganisasjon som fremmer kunnskap om og realisering av seksuelle rettigheter i Zimbabwe.  

Gay and Lesbian Memory in Action (GALA) 

GALA jobber for rettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Sør Afrika gjennom opplæring, dokumentasjon, og 

påvirkningsarbeid rettet mot utdanningssektoren. 

TransBantu Zambia (TBZ) 

Trans-organisasjonen TransBantu er den eneste organisasjonen som jobber for rettighetene til transpersoner i Zambia. TBZ står 

for TransBantu Zambia 

Centro de Estudios e Información de la Mujer Mulitétnica (CEIMM)  

Kvinneforskningssenteret CEIMM, som ligger under URACCAN i Nicaragua, fremmer kvinners rettigheter og 

kvinneperspektiver i forskning og i samfunnet ellers. Arbeider også for å styrke integreringen av et bredere kjønnsperspektiv 

som inkluderer seksuell orientering og kjønnsidentitet i planer og undervisning på Universitetet URACCAN.   
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Tillitsvalgte og ansatte i 2014 

Styret 

Jørn Wichne Pedersen (Leder) 

Kristoffer Kinge (Organisatorisk nestleder) 

Emilie Larsen Ørneseidet (Politisk nestleder) 

Nicklas Søsted Poulsen 

Jonas Ådnøy Holmqvist 

Almaz Asfaha 

Johanne Vaagland 

Siri Johnsen (Vara) 

Axel Hvistendahl Nerdrum (NSO) 

Emilie Langbråten Wilberg (Personlig vara, NSO) 

Rune Fimreite (Utdanningsforbundet) 

Astrid Thomassen (Personlig vara, Utdanningsforbundet) 

Live Bjørge (Ansattrepresentant) 

Ola Alnæs (Personlig vara, ansattrepresentant) 

 

Landsråd 

Janne Vikerøgården (Samfunnsviterne) 

Hilde Kristine Moe (NSO) 

Camilla Hermansen (NLA-Høgskolen) 

Sundus Osman (SAIH-Blindern) 

Amalie Haugen Karlsrud (SAIH-Bislet t.o.m august 2014) 

Cathrine Nodberg (SAIH-Bislet f.o.m august 2014) 

Martine Kongshaug Wilhelmsen (SAIH-Lillehammer t.o.m juni 2014) 

Foad Abdi Warsame (SAIH-Lillehammer f.o.m juni 2014) 

Lillian Paulsen (SAIH-Bergen) 

Nathalie Jonkers (SAIH-Trondheim t.o.m august 2014) 

Leonie Jonkers (SAIH-Trondheim f.o.m august 2014) 

Hedvig Bjørge (SAIH-Ås t.o.m august 2014) 

Thea Øiom (Fri plass f.o.m august 2014) 

Erlend Jong Tollaas (Fri plass, SAIH-Trondheim og SAIH-Bislet) 

Davit Batsiashvili (Fri plass, SAIH-Tromsø t.o.m. august, lokallagsrep. f.o.m. august 2014) 

 

Første vara: Helga Steinsvåg (SP-Hist t.o.m september 2014) 

Andre vara: Gamal Al-Attar (SP-UiS) 

Tredje vara: Cecilie Garvik (SAIH-Bergen t.o.m september 2014) 

 

Informasjonskomité 

Inga Marie Nymo Riseth 
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Amalie Haugen Karlsrud (januar t.o.m august 2014) 

Stine Solvoll Navarsete (f.o.m august 2014) 

Eva Lien 

 

Valgkomité 

Marius Korsell 

Linda Melling Øiehaug 

Erik Schreiner Evans 

 

Kontrollkomité 

Julie Ness 

Håvard Øvregård  

Marion Godager Tveter 

 

Ansatte 

Ragnhild Therese Nordvik – daglig leder (sluttet i februar) 

Håvard Hovdhaugen – daglig leder (begynte 7. april) 

Ola Alnæs – økonomi- og administrasjonsrådgiver 

Kaare Mikael Bilden – informasjonsrådgiver (t.o.m. juni) 

Sindre Olav Edland-Gryt – informasjonsrådgiver (permisjon t.o.m. 2. juni, sluttet 12/9) 

Kristin Marie Skaar – informasjonsrådgiver (begynte 20. oktober) 

Kjersti Augland – programrådgiver 

Hermund Tvilde – programrådgiver 

Aurora Nereid – programrådgiver (begynte 20. oktober) 

Kjersti Koffeld – programrådgiver (permisjon februar-desember) 

Hilde Fossum Sundre - programrådgiver (vikariat f.o.m. februar) 

Live Bjørge – programrådgiver 

Kari A. Lindemann – programrådgiver  

Christian Bull – politisk rådgiver (begynte 17. mars) 
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Sak 6  SAIHs Informasjonsstrategi 2015-2018 
 

Vedlegg:  

 Forslag til Informasjonsstrategi for SAIH for perioden 2015-2018 i sakspapiret 

 

6.a Presentasjon av forslag til ny informasjonsstrategi 

Styret presenterer forslag til ny informasjonsstrategi. 

 

SAIHs gjeldende informasjonsstrategi er for perioden 2011-2014. SAIHs Årsmøte skal vedta 

en ny informasjonsstrategi for den neste fireårsperioden. SAIHs statutter fastslår at Årsmøtet 

skal vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid. 

 

SAIHs styre satte på første ordinære styremøte i 2014 ned et utvalg som skulle utarbeide et 

forslag til ny informasjonsstrategi. Dette utvalget besto av organisatorisk nestleder Kristoffer 

Kinge, programrådgiver for Bolivia Live Bjørge, informasjonsrådgiver Kaare Bilden/Sindre 

Edland-Gryt, styremedlem- og lokallagsaktivist Almaz Asfaha og politisk rådgiver Christian 

Bull. 

 

Utvalgets utkast til ny informasjonsstrategi var hovedtema for det felles Styre- og 

Landsrådsseminaret 20. juni, der det ble gitt flere gode innspill som utvalget tok med videre. 

Styret behandlet informasjonsstrategiutvalgets forslag til ny informasjonsstrategi på 

styremøte den 18. september, og innstilte på versjonen som her oversendes Årsmøte. 

 

6.b Gruppediskusjon 

Hensikten med gruppediskusjonen er at årsmøtedeltagerne skal få mulighet til å sette seg 

godt inn i det nye forslaget til informasjonsstrategi, og bidra til en grundig debatt av 

forslaget.   

 

6.c Debatt 

Årsmøtet kan komme med endringsforslag til informasjonsstrategien, som vil bli vurdert av 

redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. 

Årsmøtet vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. Når strek2 settes i debatten er det 

ikke mulig med flere endringsforslag.  

 

6.d Votering 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar SAIHs Informasjonsstrategi for 2015-2018. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslaget.   

                       

 
2
 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 

eller komme med endringsforslag. 
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Informasjonsstrategi 2015-2018 
Til Årsmøte 25.-26. september 2014. 

Om Strategien  

Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte 

i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av SAIHs informasjonsarbeid. Strategien 

definerer målgrupper, målsetninger og metoder for SAIHs informasjonsarbeid i perioden 

2015-2018   

Strategien inkluderer alt SAIHs informasjonsarbeid – både det som finansieres av Norad, av 

SAIHs innsamlede midler og andre inntekter. Mer detaljert informasjon om aktiviteter og 

tiltak finnes i matrisen i denne strategien, samt søknaden til Norad og SAIHs årlige 

handlingsprogram. Se også vedlegg for monitorering av indikatorene i målhierarkiet (eget 

dokument). 

 

SAIHs styringsdokumenter – en rask oversikt 

Dette er en oversikt over de grunndokumenter og strategier som skal styre hva SAIH gjør. Alle 

dokumentene er tilgjengelige på http://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter.  

 Statutter: Dette er SAIHs «grunnlov». Satuttene kan endres på hvert Årsmøte med 2/3 

flertall. I statuttene defineres blant annet SAIHs formål, organisasjonsoppbygging og 

hvem som vedtar hva i organisasjonen.  

 Prinsipprogram: Definerer SAIHs ideologiske grunnlag. 

 Solidaritetsstrategi: Definerer temaer og fokus for hvilke prosjekter, program og 

samarbeidspartnere SAIH skal ha i perioden, og i hvilke geografiske regioner SAIH 

skal jobbe. 

 Informasjonsstrategi: Inkluderer alt SAIHs informasjonsarbeid, både det som er 

finansiert av Norad og SAIHs innsamlede midler og andre inntekter.  

 Politisk plattform: Definerer hvilke tematiske fokusområder SAIH skal prioritere i det 

politiske påvirkningsarbeidet, og målsetningene innenfor de ulike områdene.  

 Akademikerstrategi: SAIHs strategi for inkludering av akademikere i organisasjonen. 

 Handlingsprogram: Er årsplanen til SAIH som legger føringer på hva SAIH skal jobbe 

med i året som kommer, både sentralt og i lokallagene.   

Innholdsfortegnelse 
1. Innledning .......................................................................................................................................... 69 

2. Målgrupper ........................................................................................................................................ 69 

3. Målsettinger ....................................................................................................................................... 70 

4. SAIHs informasjonsarbeid .................................................................................................................. 70 

5. Målhierarki ......................................................................................................................................... 72 
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1. Innledning 

Om SAIH3 

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. 

SAIH jobber for frigjøring gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter i samarbeid med 

partnere hovedsakelig i sørlige Afrika og Latin-Amerika, informasjonsarbeid om globale 

utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid 

SAIHs visjon er at alle unge mennesker har tilgang til god utdanning som gjør dem i stand til 

å skape en rettferdig verden 

SAIHs slagord4, «Utdanning for frigjøring», er utgangspunktet for organisasjonens 

virksomhet. God utdanning er basert på lokale forhold og behov, og opplyser, bevisstgjør, 

utvikler og frigjør enkeltindivider, grupper og samfunn. God utdanning styrker muligheten 

til deltakelse og medbestemmelse, og gir redskaper til fri og kritisk tenkning.  

SAIHs kjerneverdier er solidaritet, deltakelse og gjensidig respekt. SAIH er en 

livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. SAIHs arbeid er rettighetsbasert 

med FNs menneskerettighetserklæring som grunnlag. 

 

SAIH ble stiftet i 1961. Organisasjonen har lang erfaring med solidaritetsarbeid, 

informasjonsvirksomhet og bistandssamarbeid.  

 

2. Målgrupper5: 

SAIHs informasjonsarbeid har studenter og akademikere som hovedmålgrupper. SAIHs 

lokallag er organisasjonens viktigste informasjonsaktører, og styrking og opprettelse av 

lokallag er høyt prioritert. Akademikere og deres fagorganisasjoner er viktige ressurser i 

SAIHs informasjonsarbeid. 

SAIH jobber opp mot politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for vår 

utviklingspolitikk. Vårt informasjonsarbeid skal underbygge dette gjennom bevisstgjøring og 

mobilisering, særlig av studenter og akademikere. De viktigste målgruppene for SAIHs 

politiske påvirkningsarbeid er politikere, organisasjoner og institusjoner i Norge, samt norske 

representanter i internasjonale organisasjoner og nettverk. 

SAIHs tre viktigste målgrupper i informasjonsarbeidet er:  

 Studenter, herunder prioritert: 

                       

 
3 Deler av teksten er hentet fra SAIHs Prinsipprogram og Statutter 
4 SAIHs slagord og verdigrunnlag er inspirert av Paolo Freires begrepsapparat i «De undertryktes pedagogikk». 
5 Deler av teksten er hentet fra SAIHs Prinsipprogram.  
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o Studenter ved læresteder der SAIH har lokallag 

o Studenter ved læresteder med tierordning og medlemskap i SAIH 

 Akademikere, herunder prioritert: 

o Akademikermedlemmer av SAIH 

o Akademikere ved læresteder med lønnstrekkordning 

o Akademikere som er medlemmer i SAIHs medlemsorganisasjoner 

 Beslutningstakere, herunder prioritert:  

o Politikere (i lokale, nasjonale og internasjonale arenaer) 

o Ungdomspolitikere 

o Universitetsstyrer 

o Studentdemokratier 

 

3. Målsettinger 

Hovedmål: 

Vi skaper engasjerte endringsaktører og en mer nyansert debatt om globale 

utviklingsspørsmål 

Hovedmålet er et langsiktig mål, som vi skal oppnå gjennom fire delmål. Under presenteres 

delmålene hver for seg, med en kort utdyping av delmålet og hvorfor det er viktig for SAIH å 

jobbe med dette delmålet. Delmålene er videre utdypet i målhierarkiet bak i denne strategien. 

Delmål: 

1. Vi er den viktigste aktøren for globale utviklingsspørsmål på universiteter og 

høgskoler i Norge. 

 

2. Vi gir studenter og akademikere kunnskap og engasjement om SAIHs temaområder, 

partnerne våre og konteksten de jobber i. 

 

3. Vi får gjennomslag for de politiske målene 

 

4. SAIHs informasjonsarbeid  

SAIHs informasjonsarbeid skal bidra med nyansert og bevisstgjørende informasjon om 

globale utviklingsspørsmål som inviterer til refleksjon og deltakelse. Vi mener nyansert 

informasjon er grunnleggende for å endre holdninger og handlinger, og oppnå reell frigjøring. 

Bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt innebærer en endring av holdninger og 

handlinger i Norge. Gjennom god kunnskap og holdningsendring skal vi mobilisere til å få 

sette utdanning og utvikling på den politiske dagsordenen, og få gjennomslag for vår 

utviklingspolitikk.  
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SAIH er til av og for studenter og akademikere, og SAIH skal være synlig og kjent ved 

læresteder for høyere utdanning i Norge. Lokallagene spiller en avgjørende rolle som 

organisasjonens viktigste informasjonsaktører, og skal drive aktiv mobilisering, informasjons- 

og påvirkningsarbeid ved sine læresteder. SAIH er den største studentbevegelsen for 

internasjonal solidaritet i Norge, gjennom mobilisering av studenter og styrking og opprettelse 

av lokallag.  

Akademikere og deres fagorganisasjoner er viktige for SAIH, og skal bli brukt som kilder for 

informasjon og faglig bakgrunn, samt at SAIH spiller inn erfaringer fra vårt arbeid. SAIH skal 

være mottakelig for innspill fra akademikere, og alle våre bidragsytere har krav på god og 

kritisk informasjon om SAIH og hva midlene går til gjennom SAIHs bistandsarbeid.  

Samarbeid med våre partnere er viktig i informasjonsarbeidet. Informasjonsarbeidet bygger 

på kunnskap om og respekt for partnerne, og de skal komme med innspill til SAIHs arbeid i 

Norge. De skal ha innflytelse på utformingen av informasjonsarbeidet til SAIH, og kunne 

kjenne seg igjen i SAIHs fremstillinger av deres arbeid. 

 

 

Prioriterte tiltak 

 Politisk kampanje 

 SAIH-Rapport om kampanjerelatert tema 

 Mediearbeid  

 Nettsider og sosiale medier 

 Etablere SAIH-Debatt og SAIH-film som standardiserte arrangement i studentbildet i 

hele landet. 

 Informasjonsmateriell 

 Skolering og foredrag 

o SAIH skal aktiv tilby foredrag og skolering for interne og eksterne. 

o SAIH skal til enhver tid ha tre aktuelle foredrag og/eller foredragsholdere som 

kan bestilles på nettsiden. 

o SAIH arrangerer tre samlinger for frivillig og eksterne i året. 

o SAIH har en årlig sommerturne der de besøker ungdomspartienes 

sommerleirer. 

 Promotering og utdeling av Rusty Radiator Awards eller tilsvarende. 
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5. Målhierarki6  

 
Hovedmål for SAIHs informasjonsarbeid:  

Vi skaper engasjerte endringsaktører og en mer nyansert debatt om globale utviklingsspørsmål 

 

Delmål 1 

Vi er den viktigste aktøren for globale 

utviklingsspørsmål på universiteter og 

høgskoler i Norge  

 

 

Forventet resultat Indikatorer Konkrete tiltak 

SAIH får oppslutning som den viktigste 

studentorganisasjonen for internasjonale 

spørsmål 

 Vi fremstår som en enhetlig aktør på 

tvers av utdanningsinstitusjoner og 

lokallag 

 Studenter trekker frem SAIH som 

den viktigste studentorganisasjonen 

for internasjonale spørsmål 

 Stabile lokallag (BV20147:10) 

 Økning i antall lokallag (BV2014:10) 

 Antall arrangementer per lokallag 

årlig(BV2014:xx) 

 Antall deltakere på 

lokallagsarrangementer (BV2014:xx) 

 

 Skolering i lokale arrangementer på samlinger 

 Lokallagene får enklere tilgang på hjelpemidler til 

å arrangere seminarer  

 SAIHs lokallag har stand hvert semester med 

informasjon om SAIH-tierne 

 Standardisering av lokallagsarrangementer for å 

gjøre SAIH mer gjenkjennelig (Debatter og 

debattrekker der SAIH er medarrangør heter 

#SAIHdebatt og plakater utarbeides med likt 

design. Filmvisninger heter #SAIHfilm og 

lokallagene koordinerer kjøp av lisens og visning 

av filmer i ulike deler av landet) 

 

                       

 
6 Se vedlegg (eget dokument) for monitorering 
7 Baseline Value 2014 – grunnlagstall i 2014 til sammenlikning. 
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SAIH er en synlig aktør i studentmedia og i 

relevante nasjonale medier 

 Økning i redaksjonell dekning 

 Økning i kronikker og leserinnlegg 

 Økning i mediehenvendelser 

 Vi sender jevnlig kronikker og pressemeldinger 

på saker som angår våre tematiske områder til 

nasjonal- og studentpresse 

 Sentral og lokal skolering i mediekontakt 

 Lokallag mottar maler til pressemeldinger og 

kronikker i forbindelse med kampanjer 

Delmål 2: 

Vi gir studenter og akademikere kunnskap og 

engasjement om SAIHs temaområder, 

partnerne våre og konteksten de jobber i.  

 

Forventet resultat Indikatorer Konkrete tiltak 

Studenter og akademikere har fått kunnskap 

og blitt engasjert i SAIHs temaområder 

 Eksempler på at studenter og 

akademikere har lært noe nytt 

 Studenter blir med i SAIH-lokallag 

 Studenter og akademikere deltar i et 

av SAIHs handlingsalternativer 

 Representative eksempler på 

oppslutning på SAIHs lokale og 

nasjonale arrangementer 

 Flere oppsøker og følger SAIH på 

nettsidene og sosiale medier 

(BV2014:xx) 

 SAIH er en møteplass for ulike 

studieretninger og organisasjoner  

 Stabile lokallag (BV2014: 10) 

 Økning i antall lokallag (BV2014: 10) 

 Arrangering av seminarer 

 Skolering av foredragsholdere 

 Foredrag og foredragsrekker 

 Tematiske samlinger som gir studenter og 

akademikere innføring og ny kunnskap om 

globale utviklingsspørsmål 

 Temamateriell utvikles og distribueres 

 Regelmessig oppdatering av nettsider og sosiale 

medier, samt distribusjon av informasjon på nett 

 Lokallag får særskilt og regelmessig skolering i 

bruk av nettside og sosiale medier 

 Lokallag informerer og forteller om aktiviteter 

gjennom nettsider og sosiale medier 

 Lokallag driver aktiv rekruttering gjennom hele 

året, spesielt ved semesterstart 

 Informasjonsmateriell om SAIH spres på norske 

høgskoler og universiteter 

SAIHs medlemsorganisasjoner og bidragsytere 

har fått god og regelmessig informasjon om 

utviklingssamarbeidet SAIH driver 

 Eksempler på samarbeid med SAIHs 

medlemsorganisasjoner og andre 

 Regelmessige orienteringer fra lokallag til sine 

lokale studentdemokratier 

 Årlige besøk til hver enkelt medlemsorganisasjon 
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student- og 

akademikerorganisasjoner 

 Medlemsorganisasjoner har fått 

regelmessig besøk av SAIH-

representanter 

 Oppslag i studentmedia og SAIH-

blogg om hva SAIH-tierne går til 

(BV2014:xx) 

 Medlemsorganisasjoner får skreddersydd 

nyhetbrev fra SAIH 

 Samtlige institusjoner med SAIH-tiere har 

tilgjengelig informasjon om hva bidraget går til 

 Takk-for-tierne stands hvert semester 

 Artikler i studentmedia 

 

SAIH fortsetter å være den fremste aktøren i 

debatten mot stereotypiske i framstillinger av 

sør 

 Antall nasjonale og internasjonale 

medieoppslag i forbindelse med 

skadelig bistandskommunikasjon 

 Vi arrangerer Radiator Awards årlig 

 Vi lager årlig en kreativ film eller kampanje for å 

belyse stereotypiske fremstillinger av sør 

Delmål 3: 

Vi får gjennomslag for de politiske målene 

 

Forventet resultat Indikatorer Konkrete tiltak 

SAIH får gjennomslag for sine årlige politiske 

kampanjer 

 Nasjonale medier dekker den årlige 

kampanjen 

 Representative eksempler på 

studenter og politikere som har 

anvendt fakta fra rapporten i 

debatter og media.  

 SAIHs krav og formuleringer er 

synlige i offentlig vedtatte 

dokumenter 

 Beslutningstakere fremhever SAIH 

som en relevant aktør 

 Opprop og krav fremmes til 

relevante aktører  

 

 Årlig rapport blir utviklet og distribuert til 

beslutningstakere, medlems- og 

nettverksorganisasjoner og lokallag 

 Kampanjeuke gjennomføres i alle lokallag 

 Ressurspersoner fra sør blir invitert i forbindelse 

med kampanjeuke 

 Det utvikles krav som distribueres gjennom 

kampanjemateriell som deles ut til våre 

målgrupper (studenter, akademikere, politikere) 

 SAIH søker strategiske allianser med andre 

sivilsamfunnsorganisasjoner 

 SAIH har løpende kontakt med relevante 

beslutningsmyndigheter 

 SAIH sentralt koordinerer nasjonalt politisk 

påvirkningsarbeid med lokallagene 
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 Det utarbeides nyhetsvinklinger, kildemateriell, 

pressemeldinger og kronikker til lokale og 

nasjonale aviser 

 Aktivister skoleres i kampanjetematikk og krav 

på årlige samlinger 

Lokallagene mobiliserer og bevisstgjør 

studentdemokratier og 

utdanningsinstitusjoner til internasjonalt 

engasjement 

 Lokallagene rapporterer om kontakt 

med sitt studentdemokrati og 

universitets-/høyskolestyrer 

 Studentmedier dekker den årlige 

kampanjen 

 SAIHs lokallag tar på eget initiativ 

opp saker med sine læresteder 

 Lokallagenes innspill og 

formuleringer er synlige i 

utdanningsinstitusjonenes vedtatte 

dokumenter og praksis 

 Lokallag skoleres i politisk påvirkningsarbeid på 

læresteder 

 Lokallag får fremgangsplaner, materiell og råd til 

gjennomføringen de årlige kampanjene fra 

sentralt 

 Det utarbeides nyhetsvinklinger, kildemateriell, 

pressemeldinger og kronikker til lokale aviser 

SAIH samarbeider med andre organisasjoner, 

politiske partier og nettverk, og får politisk 

forankring for våre synspunkter 

 Samarbeidsorganisasjoner og partier 

tar opp SAIH-tema i egne 

målgrupper 

 SAIHs synspunkter gjenspeiles i 

partipolitiske programmer  

 Antall politiske ungdomspartier får 

skolering i SAIHs utviklingspolitikk 

(BV2014:4) 

 Kontakt og skolering rettet mot politiske partier 

 Foredragsturneer rettet mot organisasjoner og 

partier 

 SAIH deltar med ansatte og tillitsvalgte i 

relevante fag- og organisasjonsnettverk for å 

fremme våre perspektiver 
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Sak 7  SAIHs Akademikerstrategi 
 

Vedlegg:  

 Forslag til Akademikerstrategi i sakspapiret 

 

7.a Presentasjon av forslag til ny akademikerstrategi 

Styret presenterer forslag til ny akademikerstrategi. 

 

For å styrke SAIH som organisasjon er akademikere en viktig målgruppe. Siden 2006 har styret 

derfor nedsatt et akademikerutvalg på begynnelsen av hvert år med ansvar for å jobbe med 

akademikeroppfølgingen i SAIH. I 2010 vedtok årsmøtet en akademikerstrategi for perioden 

2011-2014, bla. for å skape mer kontinuitet i dette arbeidet. 

 

På årets første ordinære styremøte nedsatte styret en arbeidsgruppe for SAIHs 

akademikersatsning med følgende mandat: «Arbeidsgruppen for akademikersatsningen skal 

identifisere områdene som SAIH må prioritere i 2014 for å oppnå målene i akademikerstrategien. 

Arbeidsgruppen skal legge fram et forslag til Styret om hvordan SAIH i framtiden bør jobbe med 

akademikeroppfølging». Arbeidsgruppen har bestått av Jørn Wichne Pedersen, Kaare Bilden,, 

Nicklas Poulsen og Siri Johnsen.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at SAIHs akademikerstrategi blir et grunndokument uten 

datostempling. Dette for å unngå unødig, innadrettet arbeid. SAIHs fremtidige arbeidsgrupper 

på dette feltet bør i all hovedsak arbeide med å få realisert strategiens målsettinger gjennom 

utadrettet arbeid, og foreslå endringer i strategien først når dette oppleves som viktig for å øke 

SAIHs akademikeroppslutning i Norge. 

 

 

7.b Debatt 

Årsmøtet kan komme med endringsforslag til akademikerstrategien, som vil bli vurdert av 

redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. Årsmøtet 

vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. 

 

7.c Votering 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar «SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar» 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslaget.  
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SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 
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1. Innleiing 
 

 

1.1. Akademikarar i SAIH 

SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for 

studentar og akademikarar sitt internasjonale engasjement, og statuttane til SAIH blei vedtekne 

av Norges Akademikersamband og Norsk Studentsamband. Frå 1961 byrja studentar og 

akademikarar å finansiere arbeidet til SAIH gjennom SAIH-femmaren for studentar og ei 

lønstrekkordning for akademikarar. 

 

I dag er SAIH på mange måtar meir studentane enn akademikarane sin organisasjon. Talet på 

akademikarar som støttar SAIH økonomisk er lågt, og ute blir vi hovudsakleg oppfatta som ein 

studentorganisasjon. SAIH ønskjer no å å mobilisere og auke engasjementet blant 

akademikarane, både gjennom økonomisk støtte, auka kontakt og auka aktivitet.  

 

Den norske fagrørsla har ei lang historie når det gjeld internasjonal solidaritet, og mange norske 

akademikarar har engasjert seg i globale utviklingsspørsmål. Som medlemsbasert organisasjon 

har SAIH ein unik posisjon for samarbeid med både akademiske organisasjonar, institusjonar og 

enkeltpersonar som på ulike vis er knytte til SAIH. SAIH kan vere ein kanal og tilretteleggjar for 

internasjonal solidaritet og samarbeid mellom organisasjonar og institusjonar i Sør og i Noreg. I 

tillegg vil ei sterkare involvering av akademikarar i arbeidet vårt i Noreg auke den faglege 

kvaliteten og styrkje nedslagsfeltet og påverknadskrafta av informasjonsarbeidet vårt.  

 

1.2. Om strategien 
Strategien er laga til internt bruk for å styrka SAIH sitt arbeid med inkludering av akademikarar i 

organisasjonen. Dei konkrete aktivitetane for å oppnå måla i strategien vil kome inn i årlege 

handlingsprogram og i lokallagshandboka (kva lokallaga kan gjere konkret). Aktivitetane i 

målhierarkiet er berre døme på konkrete aktivitetar, og dei vil kunne bli endra. Årlege 

prioriteringar skal vera spesifisert i mandatet til akademikarutvalet, som vert sett ned kvart år av 

styret. 

 

2. Målgrupper 
Med akademikarar meiner SAIH personar med universitets- og høgskuleutdanning. SAIH vil 

innanfor denne omfattande målgruppe prioritere følgjande kategoriar (satt opp i prioritert 

rekkefølgje): 

  

1a) Akademiske medlemmer8(fagforeiningar for akademikarar og universitetsstyre) 

1b) Fagleg tilsette ved universitet og høgskular 

2) Fagpersonar innanfor tema SAIH jobbar med 

3) Tidlegare SAIH- aktivistar og andre internasjonalt engasjerte akademikarar 

  

SAIH sentralt vil prioritere kategori 1a og lokallaga vil prioritere kategori 1b.  

 

                       

 

8 SAIH har ikkje individuelle medlemmer, men medlemsorganisasjonar. Sjå vedlegg 1 over medlemmer per 

august 2014. 
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Vidare i strategien omfattar omgrepet ”akademikar” personar i alle gruppene ovanfor, medan 

”akademiske medlemmer” er universitetsstyre og fagforeiningar som er medlemmer av SAIH 

(sjå oversikt i vedlegg 1). 
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3. Målsetjingar 
 

Hovudmål: 

Akademikarar i Noreg har auka deltakinga i SAIH sitt arbeid for internasjonal solidaritet 

og globale utviklingsspørsmål  

 

Indikatorar:  

- SAIH har auka inntekter frå akademikarar 

- SAIH registrerer auka deltaking av 

akademikarar i informasjonsarbeidet 

- SAIH har etablert eit større nettverk av 

akademikarar 

Delmål 1: 

Akademikarar har auka formell 

deltaking og påverknad i SAIH 

Indikatorar 

 Talet på akademikarar med formelle og uformelle verv i organisasjonen har auka. 

 Alle akademikarrepresentantar har fått ein SAIH- kontaktperson. 

 Akademiske perspektiv er meir synlege i SAIH sine dokument og informasjonsarbeid. 

Forventa resultat Indikatorar Døme på aktivitetar for å oppnå resultata: 

1.1 Fleire akademikarar har sentrale 

verv i SAIH (styre, sentralt nedsette 

utval og komitear). 

 Fleire akademikarrepresentantar er med 

i dei ulike organa i SAIH. 

 Oppmode akademiske medlemmer til å 

nominere sine representantar til val på 

Årsmøtet (S) 

 Kontakte akademiske medlemmer for å finne 

representantar når utval skal nedsetjast (S)  

1. 2 Fleire universitetsstyre og 

høgskulestyre er medlemmer av 

SAIH 

 Nye universitets/høgskulestyre er blitt 

medlemmer av SAIH 

 

 Kontakte høgskulestyre og universitetsstyre 

for å informere om SAIH og om at dei kan bli 

medlem (S) 

1.3 Akademiske medlemmer deltek 

aktivt i politikkutforming i SAIH 

 SAIH registrerer auka deltaking av 

akademiske delegatar på Årsmøtet 

 Fleire høyringsinnspel på strategiar og 

anna frå akademiske medlemmer 

 Fleire akademikarar er med i eller kjem 

med innspel til kampanjeutval  

 Oppmode akademiske medlemmer til å sende 

representantar til Årsmøtet (S) 

 Kontakte akademiske medlemmer for å få 

innspel til kampanjeutforming (S) 
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Delmål 2: 

Akademiske medlemmer har satt 

internasjonal solidaritet og samarbeid 

med SAIH høgare på dagsorden 

Indikatorar:  

 Organisasjonane/institusjonane sine vedtekter, prinsipprogram, årsplanar osv nemner 

internasjonal solidaritet og/eller samarbeid med SAIH i større grad enn før 

 Fleire oppslag om internasjonal solidaritet og/eller SAIH i medlemsblad og interne nyhendebrev  

Forventa resultat 

2.1 Internasjonal solidaritet og 

samarbeid med SAIH er inkludert i 

akademiske medlemmer sine 

styringsdokument 

Indikatorar 

 Fleire organisasjonar sine 

styringsdokument (vedtekter/ 

prinsipprogram/årsplanar/strategiar osv) 

inkluderer internasjonal solidaritet 

 Fleire organisasjonar synleggjer SAIH i sine 

styringsdokument 

Døme på aktivitetar for å oppnå resultata: 

 Utarbeide oversikt over når årsmøte finn 

stad og når relevante dokument skal opp 

til handsaming (S) 

  Be om å få halde helsingstale på årsmøte 

og landssamlingar (S) 

2.2 Akademiske medlemmer har 

etablert faglege samarbeid med SAIH 

og SAIH sine partnarar i Latin-

Amerika og Sørlige Afrika 

 

 Fleire signerte samarbeidsavtaler mellom 

SAIH – akademiske medlemmer – 

partnarar i Sør 

 SAIH og medlemsorganisasjonane 

samarbeider om faglege arrangement 

 

 Vidareføre og vidareutvikle eksisterande 

samarbeid (S) 

 Kartleggje kven som jobbar innanfor SAIH-

relevante tema i dei landa vi jobbar og 

kontakte dei (S) 

 Invitere til møter når vi har partnarbesøk 

2.3 Akademiske medlemmer har 

spreidd informasjon om SAIH til sine 

medlemmer/tilsette  

 Fleire oppslag om SAIH i medlemsblad og 

nyhendebrev  

 Informasjon om SAIH i 

brev/kommunikasjon med 

medlemmer/tilsette  

 Vidareføre arbeidet med å utarbeide ei 

oversikt over kva som fins av medlemsblad 

og magasin for tilsette  (S) 

 Tilby intervju og artiklar til medlemsblad 

(S) og blad for tilsette (S og L) 
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2.4 Universitet og høgskular i Noreg 

engasjerer seg i den norske SAR- 

seksjonen (Scholars at risk) 

 Fleire norske SAR-medlemmer 

 Jamleg kontakt med den norske SAR- 

seksjonen. 

 Fleire forfølgde akademikarar har fått plass 

ved norske institusjonar for høgare 

utdanning gjennom SAR 

 Oppmode høgskular og universitet til å bli 

medlem av SAR (L) 

 Følgje opp at SAR-medlemmane jobbar 

aktivt med SAR (L) 

 Foreslå felles informasjonsaktivitetar om 

SAR og forfølgde akademikarar generelt (S 

og L)  

 Vere aktiv i den norske SAR- seksjonen og 

foreslå aktivitetar og felles utspel (S) 

 

Delmål 3: 

Akademikarar bidreg i SAIH sitt 

arbeid innan informasjon, politisk 

påverknad og utdanningsbistand 

 

Indikatorar 

 Auka samarbeid mellom SAIH og akademiske medlemmer om konkrete aktivitetar 

 Fleire representantar frå akademiske medlemmer deltek aktivt på SAIH-arrangement 

Forventa resultat 

3.1 SAIH og akademiske medlemmer 

har samarbeidd om kampanjar, 

informasjonsaktivitetar og politiske 

utspel  

Indikatorar 

 Auke i felles pressemeldingar og politiske 

utspel 

 Fleire felles kampanjar 

 Akademikarar skriv blogginnlegg om 

tematikk SAIH arbeidar med. 

Døme på aktivitetar for å oppnå resultata 

 Kontakte akademiske medlemmer og 

invitere til konkrete samarbeid (S og L) 

3.2 Akademikarar og 

akademikarmedlemmer har kome 

med faglege innspel til SAIH sin 

utdanningsbistand 

 Akademikarar som deltek på SAIH-

arrangement  

 Faglege innspel frå akademikarar til SAIH 

sitt arbeid 

 Kartleggje kven som har kunnskap om 

SAIH-relevante tema og regionar (S og L) 

 Kontakte dei med slik kunnskap for 

konkrete innspel på prosjekt, program og 

strategiar (S) 
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3.3 Fleire akademikarar støttar SAIH 

økonomisk  

 Auke i talet på tilsette som bidreg 

økonomisk til SAIH gjennom 

avtalegiroordninga 

 Auka inntekt til SAIH 

 Kontakte universiteta som har ordning og 

be om å få legge ut informasjon om SAIH 

på nettsider, nyhendebrev osv (S) 

 Informere akademikarar om SAIH sitt 

arbeid og avtalegiroordninga (L) 
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4. Vedlegg til strategien  
 

Strategien har følgjande vedlegg: 

1. Liste over akademiske medlemmer i SAIH per august 2014 

 

 

VEDLEGG 1: AKADEMISKE MEDLEMMER I SAIH  

 

Universitets- og høgskulestyre: 

Norges Miljø- og Bioteknologiske Universitet 

Norsk Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim 

UiT Norges arktiske universitet 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

 

 

Landsomfattande interesseorganisasjonar som organiserer tilsette ved universitet og 

høgskuler og andre akademikarar:  

Akademikerne 

Fellesorganisasjonen (FO) 

Forskerforbundet 

Norsk Tjenestemannslag  

Samfunnsviterne 

UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)  

Utdanningsforbundet 
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Sak 8  Statuttendringer del 1 – endring av årshjul 
 

Vedlegg: 

 SAIH sine statutter vedtatt på ÅM2013 

 

 

7.a Presentasjon 

En endring av årshjulet i SAIH har vært diskutert gjentatte ganger i SAIH. Styret legger her 

frem et forslag til en slik endring. En endring av årshjulet vil få konsekvenser for blant annet 

Årsmøte og valgperioder, noe som må forankres i statuttene. Statuttene er de mest 

grunnleggende reglene for SAIH, og definerer rammene for organisasjonen sin struktur og 

arbeidsform. Det er strenge krav til hva som skal til for å endre statuttene; endringsforslag 

skal sendes inn seks uker før Årsmøtet og trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt.  

 

Bakgrunn:  

Endring av valgsyklus og plassering av årsmøtet har vært diskutert i ulike fora i SAIH 

flere ganger, blant annet under Landsråds- og Styreseminaret 20. juni. På SM04-14 i 

august nedsatte styret en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til hvordan et nytt 

årshjul for SAIH kan se ut. Dette forslaget skisserte ulike alternativer, og på SM05-14 i 

september vedtok styret å innstille på en endring som innebærer at: «Årsmøtet 2014 

velger tillitsvalgte for et halvt år, med periode fra januar til juni 2015. Årsmøtet vedtar 

som vanlig regnskap for 2013 og budsjett for 2015. I april 2015 avholdes et nytt årsmøte 

som velger tillitsvalgte for 2015/2016 (tom juni 2016). Årsmøtet 2014 har alt vedtatt 

regnskap 2013 og budsjett 2015. Årsmøtet 2015 gis rom til å komme med føringer for 

budsjett 2016. Landsråd og styret behandler budsjett 2016 videre.» Det ble imidlertid tatt 

ut dissens i denne saken knyttet til tidspunkt for gjennomføringen av den foreslåtte 

endringen.9 

 

På bakgrunn av tidligere innspill fra Landsrådet og Styret skisserte den overnevnte 

arbeidsgruppen følgende: 

 

Forslag til nytt årshjul: 

 Årsmøte avholdes i april.  

 Valgperiode følger studieåret for alle valgte verv. 

 Regnskapsåret endres ikke. 

 Sommerleir arrangeres i siste halvdel av juni. 

 Høstsamlingen arrangeres andre helgen i september. 

 Vårsamling erstattes av Vintersamling i februar. 

 Informasjonskampanjen («vårt bilde av sør») arrangeres i høstsemestret.  

 Den politiske kampanjen arrangeres i månedsskiftet februar-mars. 

                       

 

9 NSO v/Emilie Wilberg tok ut dissens i denne saken da hun mente at endringsforslaget ikke er godt 

nok forankret i SAIH som organisasjon, og at mer tid trengs for at endringene skal kunne skje på en 

hensiktsmessig måte. 
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Valg av alle tillitsverv vil finne sted i april, hvor man velges fra 1. juli samme år til 30. 

juni påfølgende år.  

 

Om plassering av aktiviteter/tidsløp: 

Det nye AU overtar på sommerleir. Det er en målsetting at Politisk kampanje arrangeres 

mer enn fire uker før Årsmøtet, slik at en unngår konflikt mellom kampanjearbeid og 

utsendelse av årsmøtepapirer. Årsmøtet bør fortrinnsvis arrangeres første halvdel av 

april. Det vil si at en i enkelte tilfeller må ha årsmøtet før Påske, når den er på det 

seneste.  

 

Årsmøtet må som tidligere vedta budsjett og regnskap som følger kalenderåret, dette er 

nødvendig for å overholde forvaltningskrav. Årsmøtet på våren vil ikke kunne få 

fremlagt fullstendig regnskap for foregående år. Årsmøtet på våren vil derfor formelt 

måtte behandle et og et halvt år gammelt regnskap. Dette bør bøtes på ved at det også 

legges frem en forenklet økonomisk rapport fra foregående år. Forenklet rapport vil gi 

oversikt over aktivitet i Norge, men kan ikke gi full økonomisk rapportering for 

bistandsprosjekter. Budsjettbehandling kompliseres også da vedtak av budsjett for 

påfølgende år i april er lite hensiktsmessig. Årsmøte bør derfor vedta budsjett for 

inneværende år. Et budsjett som reelt sett allerede er iverksatt. Årsmøtet vil derfor reelt 

sett kun revidere budsjettet. Det bør også legges til rette for at årsmøtet kan komme med 

klare føringer for neste års budsjett. Denne demokratiske svekkelsen bør bøtes på ved at 

landsråd i [november?] behandler en innspillssak om kommende års budsjett. 

Substansielle endringer eller omprioriteringer i budsjett bør presenteres tydelig for 

diskusjon her. Budsjett må deretter vedtas av styret før begynnelse av regnskapsåret. 

Dette budsjettet legges igjen frem for årsmøtet i april. 

 

Fordeler med ny ordning: 

Denne endringen vil gjøre det mer attraktivt for studenter å stille til valg i SAIH ettersom 

studieprogresjon får et kortere avbrudd. Nåværende kalendersyklus innebærer at 

tillitsvalgte må forplikte seg til SAIH over to studieår. Det er derfor ikke uvanlig at 

tillitsvalgte trekker seg fra f.eks. Landsrådet i løpet av sommeren, mens andre kanskje 

kvier seg fra å stille til valg om de er usikre på hva de skal gjøre etter endt årsstudium 

eller bachelorgrad. Imidlertid er nåværende valgsyklus først og fremst en ulempe for 

kandidater til AU. Ved å endre valgsyklusen til å følge studieåret vil AU kunne gå rett 

fra påbegynte eller ferdige studier til videre studier etter AU-perioden. Vi håper også at 

dette vil bidra til at flere AU-medlemmer stiller til gjenvalg, og slik skaper en større 

kontinuitet i den politiske ledelsen. 

 

Det andre hovedargumentet for å endre syklus er å skape avstand mellom årsmøte og 

politisk kampanje som er to svært arbeidskrevende prosesser i SAIH. Et skille av disse til 

hver sitt semester har vi ikke oppnådd med denne modellen, men mener den legger til 

rette for noe bedre tidsdisponering da vårsemesteret er lenger enn høstsemesteret og gir 
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rom for å gjennomføre en kampanjeuke mer enn fire uker før årsmøtet (fristen for 

utsendelse av årsmøtepapirer). 

 

En endring i årshjulet fra kalenderår til skoleår vil også innebære andre forenklinger. 

Blant annet følger rapportering til Frifond i LNU skoleåret. Det samme gjør Norsk 

Studentorganisajon (NSO).  

 

Ulemper: 

Budsjettet må fortsatt følge kalenderåret om vi velger å endre årshjulet. Det betyr at 

styret må forholde seg til to ulike budsjett i løpet av sin periode.  

 

Årsmøtebehandling av budsjett og regnskap blir skjøvet fremover i tid og gir årsmøtet 

mindre direkte påvirkningsmulighet. Den formelle muligheten til å gjøre endringer 

beholdes. Det er fortsatt reell mulighet til å korrigere kurs i april, men denne er mindre 

enn dagens. Det demokratiske tapet bør avdempes gjennom forsterket medvirkning på 

andre arenaer, som Landsråd. 

 

 

 

7.b  Debatt 

Det er ikke mulig å komme med nye forslag eller å endre ordlyden i eksisterende forslag, 

men Styret kan foreta grammatiske endringer på Styremøter. Nye forslag til Statuttendringer 

kan eventuelt sendes inn til neste ÅM.  

 

7.b Votering 

Endringer i statuttene krever 2/3 flertall.  

 

Under følger de foreslåtte statuttendringene. De statuttendringene må vedtas for at årshjulet 

skal endres er presentert under i bolk 1. Øvrige statuttendringer som omhandler endring av 

årshjul er presentert i bolk 2. Statuttendringene i «Bolk 1 – Nødvendige statuttendringer for å 

endre årshjul» stemmes over i sin helhet, mens statuttendringene i «Bolk 2 – Øvrige 

statuttendringer ved endring av årshjul» stemmes over enkeltvis.  

 

Styrets innstilling:  

Styrets har innstilt på alle endringsforslag. 
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Bolk 1 – Nødvendige statuttendringer for å endre årshjul 
 

§ 5 ÅRSMØTET 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 5.1 Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og 

skal møte en gang i året innen utgangen av  

april måned. 

 

§ 5.1 Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og 

skal møte en gang i året innen utgangen av 

oktober måned. 

 
 

 

§ 7 STYRET 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal 

møtes minst 6 ganger i løpet av 

valgperioden. Valgperioden er fra 1/7 

inneværende kalenderår til 30/6 

påfølgende kalenderår. Gyldige 

styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. 

SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 

stemmeavgivning.  

 

§ 7.3 Styret velges for ett år, og skal møtes 

minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Gyldige 

styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. 

SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 

stemmeavgivning.  

 

 

 

§ 10 LANDSRÅDET 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 10.4 Landsrådet velges for én periode, 

og skal møtes minst to ganger i løpet av 

valgperioden. Valgperioden er fra 1/7 

inneværende kalenderår til 30/6 

påfølgende år. Gyldige landsrådsvedtak 

krever minst 7 avgitte stemmer. SAIHs 

leder får stemmerett ved stemmelikhet. 

 

§ 10.4 Landsrådet velges for ett år, og skal 

møtes minst to ganger i løpet av 

valgperioden. Valgperioden er fra 1/1 til 

31/12. Gyldige landsrådsvedtak krever 

minst 7 avgitte stemmer. SAIHs leder får 

stemmerett ved stemmelikhet. 

 

 

 

§ 11 INFORMASJONSKOMITEEN 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 11.1 Informasjonskomiteen består av to 

eller tre medlemmer som velges på 

Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/7 

inneværende kalenderår til 30/6 

påfølgende år. Informasjonskomiteen får 

mandat fra styret og blir ledet av AU.  

 

 

§ 11.1 Informasjonskomiteen består av to 

eller tre medlemmer som velges på 

Årsmøtet. Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. 

Informasjonskomiteen får mandat fra styret 

og blir ledet av AU.  
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§ 12 KONTROLLKOMITEEN 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 12.1 Kontrollkomiteen består av 3 

medlemmer som velges på Årsmøtet. 

Valgperioden er fra 1/7 inneværende 

kalenderår til 30/6 påfølgende år.. 

Kontrollkomiteen har møterett og talerett 

på styremøter, landsrådsmøter og 

Årsmøtet. 

 

 

§ 12.1 Kontrollkomiteen består av 3 

medlemmer som velges på Årsmøtet. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. 

Kontrollkomiteen har møterett og talerett 

på styremøter, landsrådsmøter og 

Årsmøtet. 

 

 

 

 

§ 13 VALGKOMITEEN 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å 

finne kandidater til sentrale tillitsverv i 

SAIH til valg på Årsmøtet, og til eventuelle 

suppleringsvalg på Landsråd. 

Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 

Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 

medlemmer som velges av Årsmøtet. 

Valgperioden er fra 1/7 inneværende 

kalenderår til 30/6 påfølgende år. 

 

§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å 

finne kandidater til sentrale tillitsverv i 

SAIH til valg på Årsmøtet, og til eventuelle 

suppleringsvalg på Landsråd. 

Valgkomiteen innstiller på kandidatene på 

Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 

medlemmer som velges av Årsmøtet. 

Valgkomiteen velges for ett år av gangen, 

og valgperioden er 1/1 – 31/12. 
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Bolk 2 – Øvrige statuttendringer ved endring av årshjul 
 

§ 5 ÅRSMØTET 

Endring Opprinnelig tekst 

Styrets statusrapport (§ 5.6 B) utgår. 

§ 5.6 Det ordinære Årsmøtet skal: 

A. Uendret 

Tidligere B -utgår  

 

B. Godkjenne årsmelding for 

inneværende valgperiode. 

C. Få fremlagt og godkjenne 

årsregnskap for kalenderåret som 

endte i forrige valgperiode. 

D. Vedta administrasjons-, 

informasjons- og 

innsamlingsbudsjettet, samt 

totalbudsjett, for inneværende 

kalenderår.  

E. Vedta handlingsprogram for 

kommende valgperiode.  

F.  Uendret 

 

G.  Uendret 

 

 

 

 

H.  Uendret 

 

I.  Uendret 

 

J.  Uendret 

 

 

 

 

K. Velge tema for kommende periodes 

politiske kampanje. Politisk tema 

skal følge valgperioden. 

 

§ 5.6 Det ordinære Årsmøtet skal: 

 Vedta forretningsorden for Årsmøtet. 

 Få fremlagt statusrapport fra Styret 

om året så langt. 

 Godkjenne årsregnskap og 

årsmelding fra foregående år.  

 

 

 Vedta administrasjons-, 

informasjons- og 

innsamlingsbudsjettet, samt 

totalbudsjett, for kommende 

kalenderår.  

 Vedta handlingsprogram for 

kommende kalenderår.  

 Vedta flerårige strategier som 

omhandler SAIHs arbeid. 

 Vedta nytt prinsipprogram hvert 

fjerde år. Innenfor denne 

fireårsperioden kan Årsmøtet vedta 

endringer i prinsipprogrammet med 

2/3 flertall. Slike endringsforslag 

skal være SAIH sentralt i hende 

senest 6 uker før årsmøtet.  

 Velge eventuelle nye og vedta 

utfasing av eksisterende 

prosjektland. 

 Vedta eventuelle 

statuttendringsforslag, meddelt i 

samsvar med paragraf 17.  

 Velge styre, inkludert leder, 

organisatorisk nestleder og politisk 

nestleder som utgjør styrets 

arbeidsutvalg (AU), landsråd, 

informasjonskomité, valgkomité, 

kontrollkomité, og revisor. 

 Velge tema for kommende års 

politisk kampanje. Politisk tema skal 

følge kalenderåret. 
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§ 7 STYRET 

  

§ 7.2 Styret skal: 

A.-C. Uendret 

D. Ha ansvar for at det blir sørget for 

tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel. 

Styret skal godkjenne årsregnskap for 

foregående år før rapportering til donor. 

Årsregnskap ferdigstilt foregående periode 

skal fremlegges årsmøtet. 

E. Styret skal fremlegge årsrapport for 

inneværende valgperiode på årsmøtet. 

F. Vedta totalbudsjetter for 

program/prosjektporteføljer, vedta administr

asjons-, informasjons- og totalbudsjett til 

påfølgende år før utgangen av inneværende 

kalenderår, og revidere administrasjons-, 

informasjons- og totalbudsjett når endelig 

tilsagn fra givere foreligger. 

Øvrige punkter forskyves med en bokstav. 

Nye punkter F-L tilsvarer pkt E-K. 

§ 7.2 Styret skal: 

D. Ha ansvar for at det blir 

sørget for tilstrekkelig og 

ordentlig regnskapsførsel, 

og skal hvert år framlegge 

årsregnskap og årsrapport 

for Årsmøtet. 

F.-K. Forskjøvet med en 

bokstav. 

E. [Tilsvarende nye F] Vedta 

totalbudsjetter for 

programmer/prosjektportef

øljer, og revidere 

administrasjons-, 

informasjons- og 

totalbudsjett når endelig 

tilsagn fra givere foreligger. 

 

 

 

§ 10 LANDSRÅDET 

Endring Opprinnelig tekst 

§ 10.3 Landsrådet skal foreta nødvendige 

suppleringsvalg. Dersom oppnevnte 

styremedlemmer fra 

medlemsorganisasjoner skal suppleres inn 

mellom Årsmøter, må disse godkjennes av 

Landsrådet. Innmelding i og utmelding av 

andre organisasjoner skjer ved 2/3 flertall i 

landsrådet. Landsrådet følger opp 

temagruppene, behandler forslag til 

handlingsprogram for kommende periode, 

samt forslag til strategier som omhandler 

SAIHs arbeid over lengre perioder og 

vedtar mandat for temagrupper. Utover 

dette har landsrådet en rådgivende 

funksjon, og kan ikke overprøve vedtak 

gjort i styret. Landsrådet skal orienteres om 

endringer i årsbudsjett av betydning for 

organisasjonen og skal gis anledning til å 

komme med innspill til kommende års 

§ 10.3 Landsrådet skal foreta nødvendige 

suppleringsvalg. Dersom oppnevnte 

styremedlemmer fra 

medlemsorganisasjoner skal suppleres inn 

mellom Årsmøter, må disse godkjennes av 

Landsrådet. Innmelding i og utmelding av 

andre organisasjoner skjer ved 2/3 flertall i 

landsrådet. Landsrådet følger opp 

temagruppene, behandler forslag til 

handlingsprogram for kommende periode, 

samt forslag til strategier som omhandler 

SAIHs arbeid over lengre perioder og 

vedtar mandat for temagrupper. Utover 

dette har landsrådet en rådgivende 

funksjon, og kan ikke overprøve vedtak 

gjort i styret. Landsrådet skal på første møte 

i kalenderåret komme med innspill til 

valgkomiteens arbeid i perioden, og 
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budsjett. Landsrådet skal på første møte i 

valgperioden komme med innspill til 

valgkomiteens arbeid i perioden. 

[Siste del av paragrafen tas bort, grunnet at 

årsmøtets behandling av årsmelding blir 

mer direkte enn tidligere. Behovet for 

foreløpig godkjenning faller derfor bort.] 

 

foreløpig godkjenne årsmelding fra 

foregående år.  
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Vedlegg sak 8 - SAIH sine statutter vedtatt på ÅM2013 
 
Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 og 2013. 

 

§ 1  NAVN 

§ 1.1  Organisasjonens navn er: 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - SAIH 

 

§ 1.2  Den engelske oversettelsen er: 

Norwegian Students’ and Academics' International Assistance Fund. 

 

§ 1.3  Den spanske oversettelsen er: 

El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. 

 

§ 1.4  Den samiske oversettelsen er: 

Norgga Studeanttaid ja Akademihkkariid Álbmogiidgaskasaš Veahkkefoanda 

 

§ 1.5 Den portugisiske oversettelsen er: 

O fundo de assistência internacional dos estudantes e acadêmicos norugueses 

 

§ 2 FORMÅL 

§ 2.1 SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og 

bistandsorganisasjon. SAIH jobber for frigjøring gjennom utdannings- og 

opplæringsprosjekter i samarbeid med partnere hovedsakelig i sørlige Afrika og Latin-

Amerika, informasjonsarbeid om globale utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid. 

 

§3 MEDLEMSKAP 

§ 3.1  Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner 

innmelding ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte 

med en gang etter vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for 

utsendelse av endelig innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs 

lokallag skal ha en SAIH‐kontaktperson.  

 

§ 3.2  Medlemskap i SAIH er åpent for: 

A. Høyeste studentorgan ved universiteter og høgskoler i Norge. 

B. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler 

i Norge. Organisasjonene må være livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. 

C. Styret ved universiteter og høgskoler i Norge. 
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D. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge. 

Organisasjonene må være partipolitisk uavhengige og livssynsmessige nøytrale. 

E. SAIHs lokallag. For å bli fullverdig medlem i SAIH må lokallaget bestå av minst fem 

medlemmer, derav en leder og en økonomiansvarlig, og være registrert av SAIH sentralt 

minst to måneder før Årsmøtet. Se også §14. 

 

§ 4 ORGANISASJON 

§ 4.1 SAIHs organer er: 

A. Årsmøtet 

B. Styret 

C. Arbeidsutvalget 

D. Sekretariatet 

E. Landsrådet 

F. Informasjonskomiteen 

G. Kontrollkomiteen 

H. Valgkomiteen 

I. SAIHs lokallag 

 

§ 5 ÅRSMØTET 

§ 5.1 Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og skal møte en gang i året innen utgangen av oktober 

måned. 

 

§ 5.2 Følgende frister skal overholdes ved innkalling til Årsmøtet: 

A. Senest tre måneder i forveien fastlegger styret tidspunkt og sted for Årsmøtet og sender 

foreløpig innkalling til de som har møterett. 

B. Senest en måned i forveien sender styret ut endelig innkalling med dagsorden og 

sakspapirer. 

 

§ 5.3 Styret innstiller på saker til Årsmøtet. 

 

§ 5.4 SAIHs lokallag har to delegater på Årsmøtet, andre medlemsorganisasjoner har én. 

Hver delegat har tale-, forslags- og stemmerett. Ingen person kan ha mer enn én stemme på 

Årsmøtet, og styremedlemmer har ikke stemmerett på Årsmøtet. 

 

§ 5.5 Dersom delegater som representerer samme organisasjon, være det fra nasjonalt eller 

lokalt ledd, har mer enn halvparten av stemmene på Årsmøtet kan ikke statuttene endres på dette 

Årsmøtet. Disse sakene strykes da fra sakslista. SAIHs lokallag regnes ikke som representanter 

for noen av SAIHs medlemsorganisasjoner. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid 

Årsmøtet med 4/5 flertall vedta at statutter skal behandles etter vanlige regler.  

 

§ 5.6 Det ordinære Årsmøtet skal: 

A. Vedta forretningsorden for Årsmøtet. 

B. Få fremlagt statusrapport fra Styret om året så langt. 
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C. Godkjenne årsregnskap og årsmelding fra foregående år. 

D. Vedta administrasjons-, informasjons- og innsamlingsbudsjettet, samt totalbudsjett, for 

kommende kalenderår. 

E. Vedta handlingsprogram for kommende kalenderår.  

F. Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid. 

G. Vedta nytt prinsipprogram hvert fjerde år. Innenfor denne fireårsperioden kan 

Årsmøtet vedta endringer i prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Slike endringsforslag 

skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet.  

H. Velge eventuelle nye og vedta utfasing av eksisterende prosjektland. 

I. Vedta eventuelle statuttendringsforslag, meddelt i samsvar med paragraf 17. 

J. Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør 

styrets arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomité, valgkomité, 

kontrollkomité, og revisor. 

K. Velge tema for kommende års politisk kampanje. Politisk tema skal følge kalenderåret. 

 

§ 5.7 Årsmøtet skal ellers bare fatte beslutning i saker som er bestemt angitt i den utsendte 

dagsorden, men kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom et flertall i styret eller minst 1/3 av 

medlemsorganisasjonene og SAIHs lokallag krever det, og samtidig angir hvilke saker de 

ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes sammen med dagsorden og 

sakspapirer minst én måned før møtet. 

 

§ 7 STYRET 

§ 7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære 

medlemmene er leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et 

styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et 

styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med 

personlig vara velges etter oppnevning fra akademikerorganisasjoner som er medlem av 

SAIH. En person velges som vara for de øvrige styremedlemmene. Alle varamedlemmer har 

møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale 

og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av Styret i den enkelte sak. Styret velges på 

Årsmøtet. 

 

§ 7.2 Styret skal: 

A. Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene etter de retningslinjer Årsmøtet har 

vedtatt  

B. Fastsette AUs oppgaver og fullmakter. 

C. Ha arbeidsgiveransvar.  

D. Ha ansvar for at det blir sørget for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel, og 

skal hvert år framlegge årsregnskap og årsrapport for Årsmøtet. 
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E. Vedta totalbudsjetter for programmer/prosjektporteføljer, og revidere 

administrasjons-, informasjons- og totalbudsjett når endelig tilsagn fra givere 

foreligger. 

F. Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer, Code of 

Conduct og instruks for valgkomiteen. 

G. Vedta SAIHs informasjons- og prosjektsøknader, samt strategier som ikke er 

flerårige.  

H. Nominere styrerepresentanter for SAIH i andre organer. 

I. Vedta mandat for informasjonskomiteen, og utvalg nedsatt av styret. 

J. Vedta oppstart av prosjekter i nye land som ikke har vært lansert på årsmøtet. 

Dersom prosjektdriften skal fortsette utover ett år må landet lanseres på 

Årsmøtet.  

K. Avholde, og innstille på saker til Årsmøtet. 

 

§ 7.3 Styret velges for ett år, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Gyldige styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs 

leder har dobbeltstemme ved lik stemmeavgivning.  

 

§ 7.4 Styremøtene er åpne. Styret kan likevel vedta å lukke møtet i enkeltsaker.  

 

§ 8 ARBEIDSUTVALGET 

§ 8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk 

nestleder og politisk nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU 

representerer styrets interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste 

myndighet i SAIH mellom styremøter. AU er SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte 

løpende beslutninger mellom styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, 

handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i 

organisasjonen.  

 

§ 8.2 

Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder, og politisk nestleder er organisatorisk 

nestleders stedfortreder. 

 

§ 8.3 AU har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter og landsrådsmøter. AU leder 

informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 

informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder. 

 

§ 8.4 Styret delegerer ansvar til AU gjennom økonomiske retningslinjer og retningslinjer 

for AU sitt arbeid. 

 

§ 8.5 Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal 

saken tas til styret. Referater fra AU-møtene skal legges ut på internveven.  

 

 

§9 SEKRETARIATET 
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§ 9.1 Sekretariatet i SAIH jobber med å følge opp bistandsarbeidet, informasjonsarbeidet 

og det politiske påvirkningsarbeidet i SAIH i tråd med årsmøte-, styre- og AU-vedtak. 

Daglig leder ivaretar sekretariatets løpende kontakt med AU og styret. Styret delegerer 

ansvar til daglig leder og sekretariatet gjennom stillingsinstrukser og økonomiske 

retningslinjer.  

 

§ 10 LANDSRÅDET 

§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. 

Disse velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte 

av og blant de ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette 

valget. SAIHs leder har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av: 

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner  

B. En representant for akademikerorganisasjoner  

C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler  

D. To representanter for de ansatte i SAIH  

E. Representanter fra 6 av SAIHs lokallag 

F. To frie representanter  

G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge ved særskilt valg. 

 

§ 10.2 De av SAIHs lokallag som ikke er representert har observatørstatus i landsrådet. SAIHs 

styre har møterett på landsrådsmøter.  

 

§ 10.3 Landsrådet skal foreta nødvendige suppleringsvalg. Dersom oppnevnte 

styremedlemmer fra medlemsorganisasjoner skal suppleres inn mellom Årsmøter, må disse 

godkjennes av Landsrådet. Innmelding i og utmelding av andre organisasjoner skjer ved 2/3 

flertall i landsrådet. Landsrådet følger opp temagruppene, behandler forslag til 

handlingsprogram for kommende periode, samt forslag til strategier som omhandler SAIHs 

arbeid over lengre perioder og vedtar mandat for temagrupper. Utover dette har landsrådet 

en rådgivende funksjon, og kan ikke overprøve vedtak gjort i styret. Landsrådet skal på første 

møte i kalenderåret komme med innspill til valgkomiteens arbeid i perioden, og foreløpig 

godkjenne årsmelding fra foregående år. 

 

§ 10.4 Landsrådet velges for ett år, og skal møtes minst to ganger i løpet av valgperioden. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Gyldige landsrådsvedtak krever minst 7 avgitte stemmer. 

SAIHs leder får stemmerett ved stemmelikhet. 

 

§ 11 INFORMASJONSKOMITEEN 

§ 11.1 Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Informasjonskomiteen får mandat fra styret og blir ledet av 

AU.  

 

§ 11.2 Informasjonskomiteen skal samarbeide med AU og informasjonsrådgiver om SAIHs 

informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver.  
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§ 12 KONTROLLKOMITEEN 

§ 12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges på Årsmøtet. Valgperioden er fra 

1/1 til 31/12. Kontrollkomiteen har møterett og talerett på styremøter, landsrådsmøter og 

Årsmøtet. 

 

§ 12.2 Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen drives forsvarlig innenfor norske 

lover og i samsvar med statutter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Kontrollkomiteen skal 

avgi rapport til Årsmøtet om sitt arbeid i perioden, samt underskrive årsmøteprotokollen.  

  

§ 12.3 Kontrollkomiteen kan gi råd ved arbeid med retningslinjer og statutter, men kan ikke 

delta i utforming av disse. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv eller 

posisjoner i SAIH. 

 

§ 12.4 Årsmøtet kan vedta et utvidet mandat for kontrollkomiteen. 

 

§ 13 VALGKOMITEEN 

§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg 

på Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på 

kandidatene på Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. 

Valgkomiteen velges for ett år av gangen, og valgperioden er 1/1 – 31/12. 

 

§ 14 SAIHs LOKALLAG 

§ 14.1 Lokallag av SAIH, som kan stille seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan 

dannes ved universiteter og høgskoler i Norge, så sant det ikke allerede eksisterer et SAIH-

lokallag ved institusjonen. 

 

§14.2 SAIHs Lokallag konstituerer seg selv med et styre, som minst må bestå av leder og 

økonomiansvarlig.  

 

§ 14.3 SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi. Ved oppløsning tilfaller eventuelle 

midler lokallagenes egen søkepott, som administreres av SAIH sentralt. Nye lokallag kan 

motta økonomisk oppstartsstøtte før de oppfyller kravene til fullt medlemskap, jfr. § 3.2. AU 

kan innvilge oppstartsstøtten.  

 

 

§ 15 VALG 

§ 15.1 Alle personvalg krever simpelt flertall med unntak av leder og nestledere, som krever 

alminnelig flertall. Ved likt resultat, gjennomføres valget på nytt. Dersom valget fortsatt gir 

likt resultat, avgjøres valget ved loddtrekning. Ved personvalg med likt antall kandidater 
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som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom én eller flere kandidater eller delegater 

krever det, skal det gjennomføres skriftlig votering. 

 

§ 16 OPPLØSNING 

§ 16.1 Oppløsning av SAIH kan bare skje gjennom vedtak gjort med 2/3 flertall på to 

påfølgende årsmøter med minst 6 måneders mellomrom. Dersom organisasjonen oppløses 

skal Årsmøtet bestemme hvordan SAIHs midler skal brukes, og av hvem. Midlene skal 

øremerkes utdanningsrelaterte prosjekter i Sør. 

 

§ 17 ENDRING I STATUTTENE 

§ 17.1 Disse statuttene kan bare endres på ordinære årsmøter med 2/3 flertall. Endringsforslag 

skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret sender innkomne forslag, 

egne forslag og eventuelle justeringsforslag til alle med møterett i tråd med § 3.2 og § 5.2B. 

Grammatiske endringer, stavefeil og paragrafrekkefølge kan endres av et enstemmig styre, 

dersom kontrollkomiteen ikke har innsigelser. Vedtak om endringer trer i kraft etter endt 

møte, med mindre annet er spesifisert i vedtaket. 
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Sak 9 Statuttendringer del 2 – Øvrige statuttendringer 
 

 

 

Vedlegg: 

 SAIH sine statutter vedtatt på ÅM2013 i sakspapiret 

 

 

9.a Presentasjon 

Statuttene er de mest grunnleggende reglene for SAIH, og definerer rammene for 

organisasjonen sin struktur og arbeidsform. 

 

Det er strenge krav til hva som skal til for å endre statuttene; endringsforslag skal sendes inn 

seks uker før Årsmøtet og trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt.  

Det er spesifisert i hvert forslag hvem som har fremmet det.  

 

 

9.b  Debatt 

Det er ikke mulig å komme med nye forslag eller å endre ordlyden i eksisterende forslag, 

men Styret kan foreta grammatiske endringer på Styremøter. Nye forslag til Statuttendringer 

kan eventuelt sendes inn til neste ÅM.  

 

 

9.b Votering 

Endringer i statuttene krever 2/3 flertall.  

 

 

Styrets innstilling følger etter hvert forslag. 
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Forslag 1:  

Forslagsstiller:  Kristoffer Kinge 

 

§ 3.2 E.  

SAIHs lokallag. For å bli fullverdig medlem i SAIH må lokallaget bestå av minst fem medlemmer, derav én 

leder og én økonomiansvarlig, og være registrert av SAIH sentralt minst to måneder før Årsmøtet. 

 

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket): 

 

SAIHs lokallag. For å bli fullverdig medlem i SAIH må lokallaget bestå av minst fem medlemmer, derav én 

leder og én økonomiansvarlig, og være registrert av SAIH sentralt minst to måneder før Årsmøtet. 

 

Begrunnelse:  

Det finnes allerede nok kontrollmekanismer på plass for å sjekke at potensielle lokallag er 

egnede, som oppstartesøknad og godkjenning av Årsmøtet. Denne statutten hindrer per i 

dag oppstart av nye lokallag 2 måneder før Årsmøtet, grunnet tidspress. 

 

Styrets innstilling:  

Styret innstiller på å vedta forslaget. 

 

 

Forslag 2: 

Forslagsstiller:  Kristoffer Kinge 

 

§ 8.5  

Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal saken tas til Styret. 

Referater fra AU-møtene skal legges ut på internveven 

  

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket):  

 

Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal saken tas til Styret. 

Referater fra AU-møtene skal legges ut på internveven 

 

Begrunnelse:  

Internveven eksisterer ikke i de nye nettløsningen. Styret og landsrådet blir holdes godt 

informert via oppdateringer fra AU på hvert styre- og landsrådsmøte. 

 

Styrets innstilling:  

Styret innstiller på å vedta forslaget. 

 

 

Forslag 3:  

Forslagsstiller:  Kristoffer Kinge 

 

§ 14.1  
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Lokallag av SAIH, som kan stille seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan dannes ved 

universiteter og høgskoler i Norge, så sant det ikke allerede eksisterer et SAIH-lokallag ved institusjonen 

 

Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket): 

 

Lokallag av SAIH, som kan stille seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan dannes ved 

universiteter og høgskoler i Norge, så sant det ikke allerede eksisterer et SAIH-lokallag ved 

institusjonen. 

 

Begrunnelse:  

Stadig flere universiteter og høgskoler slår seg sammen (UiT, HiBV, NMBU m.fl.), hvilket 

danner svært desentraliserte campus. Dersom f.eks. UiA og HiT skulle ha slått seg sammen 

ville det ikke blitt mulig å danne et lokallag i Telemark grunnet lokallaget i Kristiansand. 

Denne statutten gjorde også at jusstudentene i Oslo ikke fikk dannet lokallag, til tross for at 

det var et stort ønske om det. 

 

Styrets innstilling:  

Styret innstiller på å vedta forslaget. 

 

 

Forslag 4:  

Forslagsstiller:  Kristoffer Kinge. 

 

§ 14.3  

SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi. Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler 

lokallagenes egen søkepott, som administreres av SAIH sentralt. Nye lokallag kan møtta økonomisk 

oppstartsstøtte før de oppfyller kravene til fullt medlemsskap, jfr. §3.2. AU kan innvilge 

oppstartsstøtten. 

 

Foreslått endret til (tillegget er uthevet, strykning er gjennomstreket): 

 

SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi. Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler 

lokallagenes egen søkepott, som administreres av SAIH sentralt. Nye lokallag kan motta 

økonomisk oppstartsstøtte og prosjekstøtte før de oppfyller kravene til fullt medlemskap, 

jfr. §3.2. AU kan innvilge oppstartsstøtten. 

 

Begrunnelse:  

Eksisterende praksis i SAIH. Lokallag mottar kun 5000 i oppstartsstøtte gjennom LNUs 

Frifond Organisasjon. For mange lokallag vil dette hindre aktivitet og deltakelse på 

arrangementer i en kritisk oppstartsfase. Statuttendringen er også klartgjort med LNU. 

 

Styrets innstilling:  

Styret innstiller på å vedta forslaget. 
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Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 og 2013. 

 

§ 1  NAVN 

§ 1.1  Organisasjonens navn er: 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - SAIH 

 

§ 1.2  Den engelske oversettelsen er: 

Norwegian Students’ and Academics' International Assistance Fund. 

 

§ 1.3  Den spanske oversettelsen er: 

El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. 

 

§ 1.4  Den samiske oversettelsen er: 

Norgga Studeanttaid ja Akademihkkariid Álbmogiidgaskasaš Veahkkefoanda 

 

§ 1.5 Den portugisiske oversettelsen er: 

O fundo de assistência internacional dos estudantes e acadêmicos norugueses 

 

§ 2 FORMÅL 

§ 2.1 SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og 

bistandsorganisasjon. SAIH jobber for frigjøring gjennom utdannings- og 

opplæringsprosjekter i samarbeid med partnere hovedsakelig i sørlige Afrika og Latin-

Amerika, informasjonsarbeid om globale utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid. 

 

§3 MEDLEMSKAP 

§ 3.1  Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner 

innmelding ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte 

med en gang etter vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for 

utsendelse av endelig innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs 

lokallag skal ha en SAIH-kontaktperson.  

 

§ 3.2  Medlemskap i SAIH er åpent for: 

F. Høyeste studentorgan ved universiteter og høgskoler i Norge. 

G. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler 

i Norge. Organisasjonene må være livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. 

H. Styret ved universiteter og høgskoler i Norge. 

I. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge. 

Organisasjonene må være partipolitisk uavhengige og livssynsmessige nøytrale. 
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J. SAIHs lokallag. For å bli fullverdig medlem i SAIH må lokallaget bestå av minst fem 

medlemmer, derav en leder og en økonomiansvarlig, og være registrert av SAIH sentralt 

minst to måneder før Årsmøtet. Se også §14. 

 

§ 4 ORGANISASJON 

§ 4.1 SAIHs organer er: 

J. Årsmøtet 

K. Styret 

L. Arbeidsutvalget 

M. Sekretariatet 

N. Landsrådet 

O. Informasjonskomiteen 

P. Kontrollkomiteen 

Q. Valgkomiteen 

R. SAIHs lokallag 

 

§ 5 ÅRSMØTET 

§ 5.1 Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og skal møte en gang i året innen utgangen av oktober 

måned. 

 

§ 5.2 Følgende frister skal overholdes ved innkalling til Årsmøtet: 

C. Senest tre måneder i forveien fastlegger styret tidspunkt og sted for Årsmøtet og sender 

foreløpig innkalling til de som har møterett. 

D. Senest en måned i forveien sender styret ut endelig innkalling med dagsorden og 

sakspapirer. 

 

§ 5.3 Styret innstiller på saker til Årsmøtet. 

 

§ 5.4 SAIHs lokallag har to delegater på Årsmøtet, andre medlemsorganisasjoner har én. 

Hver delegat har tale-, forslags- og stemmerett. Ingen person kan ha mer enn én stemme på 

Årsmøtet, og styremedlemmer har ikke stemmerett på Årsmøtet. 

 

§ 5.5 Dersom delegater som representerer samme organisasjon, være det fra nasjonalt eller 

lokalt ledd, har mer enn halvparten av stemmene på Årsmøtet kan ikke statuttene endres på dette 

Årsmøtet. Disse sakene strykes da fra sakslista. SAIHs lokallag regnes ikke som representanter 

for noen av SAIHs medlemsorganisasjoner. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid 

Årsmøtet med 4/5 flertall vedta at statutter skal behandles etter vanlige regler.  

 

§ 5.6 Det ordinære Årsmøtet skal: 

L. Vedta forretningsorden for Årsmøtet. 

M. Få fremlagt statusrapport fra Styret om året så langt. 

N. Godkjenne årsregnskap og årsmelding fra foregående år. 
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O. Vedta administrasjons-, informasjons- og innsamlingsbudsjettet, samt totalbudsjett, for 

kommende kalenderår. 

P. Vedta handlingsprogram for kommende kalenderår.  

Q. Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid. 

R. Vedta nytt prinsipprogram hvert fjerde år. Innenfor denne fireårsperioden kan 

Årsmøtet vedta endringer i prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Slike endringsforslag 

skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet.  

S. Velge eventuelle nye og vedta utfasing av eksisterende prosjektland. 

T. Vedta eventuelle statuttendringsforslag, meddelt i samsvar med paragraf 17. 

U. Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør 

styrets arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomité, valgkomité, 

kontrollkomité, og revisor. 

V. Velge tema for kommende års politisk kampanje. Politisk tema skal følge kalenderåret. 

 

§ 5.7 Årsmøtet skal ellers bare fatte beslutning i saker som er bestemt angitt i den utsendte 

dagsorden, men kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom et flertall i styret eller minst 1/3 av 

medlemsorganisasjonene og SAIHs lokallag krever det, og samtidig angir hvilke saker de 

ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes sammen med dagsorden og 

sakspapirer minst én måned før møtet. 

 

§ 7 STYRET 

§ 7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære 

medlemmene er leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et 

styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et 

styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med 

personlig vara velges etter oppnevning fra akademikerorganisasjoner som er medlem av 

SAIH. En person velges som vara for de øvrige styremedlemmene. Alle varamedlemmer har 

møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale 

og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av Styret i den enkelte sak. Styret velges på 

Årsmøtet. 

 

§ 7.2 Styret skal: 

L. Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene etter de retningslinjer Årsmøtet har 

vedtatt  

M. Fastsette AUs oppgaver og fullmakter. 

N. Ha arbeidsgiveransvar.  

O. Ha ansvar for at det blir sørget for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel, og 

skal hvert år framlegge årsregnskap og årsrapport for Årsmøtet. 
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P. Vedta totalbudsjetter for programmer/prosjektporteføljer, og revidere 

administrasjons-, informasjons- og totalbudsjett når endelig tilsagn fra givere 

foreligger. 

Q. Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer, Code of 

Conduct og instruks for valgkomiteen. 

R. Vedta SAIHs informasjons- og prosjektsøknader, samt strategier som ikke er 

flerårige.  

S. Nominere styrerepresentanter for SAIH i andre organer. 

T. Vedta mandat for informasjonskomiteen, og utvalg nedsatt av styret. 

U. Vedta oppstart av prosjekter i nye land som ikke har vært lansert på årsmøtet. 

Dersom prosjektdriften skal fortsette utover ett år må landet lanseres på 

Årsmøtet.  

V. Avholde, og innstille på saker til Årsmøtet. 

 

§ 7.3 Styret velges for ett år, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Gyldige styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs 

leder har dobbeltstemme ved lik stemmeavgivning.  

 

§ 7.4 Styremøtene er åpne. Styret kan likevel vedta å lukke møtet i enkeltsaker.  

 

§ 8 ARBEIDSUTVALGET 

§ 8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk 

nestleder og politisk nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU 

representerer styrets interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste 

myndighet i SAIH mellom styremøter. AU er SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte 

løpende beslutninger mellom styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, 

handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i 

organisasjonen.  

 

§ 8.2 

Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder, og politisk nestleder er organisatorisk 

nestleders stedfortreder. 

 

§ 8.3 AU har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter og landsrådsmøter. AU leder 

informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 

informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder. 

 

§ 8.4 Styret delegerer ansvar til AU gjennom økonomiske retningslinjer og retningslinjer 

for AU sitt arbeid. 

 

§ 8.5 Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal 

saken tas til styret. Referater fra AU-møtene skal legges ut på internveven.  

 

 

§9 SEKRETARIATET 
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§ 9.1 Sekretariatet i SAIH jobber med å følge opp bistandsarbeidet, informasjonsarbeidet 

og det politiske påvirkningsarbeidet i SAIH i tråd med årsmøte-, styre- og AU-vedtak. 

Daglig leder ivaretar sekretariatets løpende kontakt med AU og styret. Styret delegerer 

ansvar til daglig leder og sekretariatet gjennom stillingsinstrukser og økonomiske 

retningslinjer.  

 

§ 10 LANDSRÅDET 

§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. 

Disse velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte 

av og blant de ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette 

valget. SAIHs leder har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av: 

H. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner  

I. En representant for akademikerorganisasjoner  

J. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler  

K. To representanter for de ansatte i SAIH  

L. Representanter fra 6 av SAIHs lokallag 

M. To frie representanter  

N. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge ved særskilt valg. 

 

§ 10.2 De av SAIHs lokallag som ikke er representert har observatørstatus i landsrådet. SAIHs 

styre har møterett på landsrådsmøter.  

 

§ 10.3 Landsrådet skal foreta nødvendige suppleringsvalg. Dersom oppnevnte 

styremedlemmer fra medlemsorganisasjoner skal suppleres inn mellom Årsmøter, må disse 

godkjennes av Landsrådet. Innmelding i og utmelding av andre organisasjoner skjer ved 2/3 

flertall i landsrådet. Landsrådet følger opp temagruppene, behandler forslag til 

handlingsprogram for kommende periode, samt forslag til strategier som omhandler SAIHs 

arbeid over lengre perioder og vedtar mandat for temagrupper. Utover dette har landsrådet 

en rådgivende funksjon, og kan ikke overprøve vedtak gjort i styret. Landsrådet skal på første 

møte i kalenderåret komme med innspill til valgkomiteens arbeid i perioden, og foreløpig 

godkjenne årsmelding fra foregående år. 

 

§ 10.4 Landsrådet velges for ett år, og skal møtes minst to ganger i løpet av valgperioden. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Gyldige landsrådsvedtak krever minst 7 avgitte stemmer. 

SAIHs leder får stemmerett ved stemmelikhet. 

 

§ 11 INFORMASJONSKOMITEEN 

§ 11.1 Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. 

Valgperioden er fra 1/1 til 31/12. Informasjonskomiteen får mandat fra styret og blir ledet av 

AU.  

 

§ 11.2 Informasjonskomiteen skal samarbeide med AU og informasjonsrådgiver om SAIHs 

informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver.  
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§ 12 KONTROLLKOMITEEN 

§ 12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges på Årsmøtet. Valgperioden er fra 

1/1 til 31/12. Kontrollkomiteen har møterett og talerett på styremøter, landsrådsmøter og 

Årsmøtet. 

 

§ 12.2 Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen drives forsvarlig innenfor norske 

lover og i samsvar med statutter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Kontrollkomiteen skal 

avgi rapport til Årsmøtet om sitt arbeid i perioden, samt underskrive årsmøteprotokollen.  

  

§ 12.3 Kontrollkomiteen kan gi råd ved arbeid med retningslinjer og statutter, men kan ikke 

delta i utforming av disse. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv eller 

posisjoner i SAIH. 

 

§ 12.4 Årsmøtet kan vedta et utvidet mandat for kontrollkomiteen. 

 

§ 13 VALGKOMITEEN 

§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg 

på Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på 

kandidatene på Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. 

Valgkomiteen velges for ett år av gangen, og valgperioden er 1/1 – 31/12. 

 

§ 14 SAIHs LOKALLAG 

§ 14.1 Lokallag av SAIH, som kan stille seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan 

dannes ved universiteter og høgskoler i Norge, så sant det ikke allerede eksisterer et SAIH-

lokallag ved institusjonen. 

 

§14.2 SAIHs Lokallag konstituerer seg selv med et styre, som minst må bestå av leder og 

økonomiansvarlig.  

 

§ 14.3 SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi. Ved oppløsning tilfaller eventuelle 

midler lokallagenes egen søkepott, som administreres av SAIH sentralt. Nye lokallag kan 

motta økonomisk oppstartsstøtte før de oppfyller kravene til fullt medlemskap, jfr. § 3.2. AU 

kan innvilge oppstartsstøtten.  

 

 

§ 15 VALG 

§ 15.1 Alle personvalg krever simpelt flertall med unntak av leder og nestledere, som krever 

alminnelig flertall. Ved likt resultat, gjennomføres valget på nytt. Dersom valget fortsatt gir 

likt resultat, avgjøres valget ved loddtrekning. Ved personvalg med likt antall kandidater 
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som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom én eller flere kandidater eller delegater 

krever det, skal det gjennomføres skriftlig votering. 

 

§ 16 OPPLØSNING 

§ 16.1 Oppløsning av SAIH kan bare skje gjennom vedtak gjort med 2/3 flertall på to 

påfølgende årsmøter med minst 6 måneders mellomrom. Dersom organisasjonen oppløses 

skal Årsmøtet bestemme hvordan SAIHs midler skal brukes, og av hvem. Midlene skal 

øremerkes utdanningsrelaterte prosjekter i Sør. 

 

§ 17 ENDRING I STATUTTENE 

§ 17.1 Disse statuttene kan bare endres på ordinære årsmøter med 2/3 flertall. Endringsforslag 

skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret sender innkomne forslag, 

egne forslag og eventuelle justeringsforslag til alle med møterett i tråd med § 3.2 og § 5.2B. 

Grammatiske endringer, stavefeil og paragrafrekkefølge kan endres av et enstemmig styre, 

dersom kontrollkomiteen ikke har innsigelser. Vedtak om endringer trer i kraft etter endt 

møte, med mindre annet er spesifisert i vedtaket. 
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Sak 10  Handlingsprogram 2015 
 

Vedlegg: 

 Handlingsprogram for 2015 behandlet av SM05b-14 

 

8.a  Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram 

Handlingsprogrammet er en plan for organisasjonens arbeid det kommende året, og et 

verktøy for aktivister, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen i det daglige arbeidet. Det skal 

fungere som en prioriteringsliste for hvilke saker det skal arbeides med i 2015, samtidig som 

det skal reflektere de strategier og mål som er vedtatt av organisasjonen. 

 

Handlingsprogrammet vedtas årlig, og innholdet bygger vanligvis på tidligere år. Årsaken 

til dette er todelt. Politiske prioriteringer må arbeides med over flere år for å få gjennomslag, 

samtidig som en del organisatoriske grep som høstsamling og vårsamling er viktige for å 

sørge for kontinuiteten i organisasjonen. Det kan være lurt å lese Handlingsprogrammet tett 

opp mot budsjettet for 2015, for å se om prioriteringene i Handlingsprogrammet kommer 

synlig frem i budsjettet.  

 

Det som er viktig å notere seg, er at det er gjennom prioriteringene i Handlingsprogrammet 

at Årsmøtet bestemmer hva SAIH skal jobbe med neste år. I det forslaget som Styret legger 

frem for Årsmøtet er følgende endringer og tematiske prioriteringer gjort: 

 

1. Politisk påvirkning 

Hovedprioriteringen i 2015 vil være Politisk kampanje (tematikken for kampanjen vil velges 

på dette Årsmøtet). Deretter ønsker Styret at organisasjonen skal fortsette å jobbe for å oppnå 

kravene i årets kampanje om urfolks rettigheter i Latin-Amerika. Det er i tillegg lagt til et punkt 

om SAIH skal arbeide for økt beskyttelse av utdanningsinstitusjoner i konfliktsoner ved å være 

en pådriver for implementeringen av Lucens Guidelines nasjonalt og internasjonalt. 

 

2. Informasjonsarbeid 

Når det kommer til informasjonsarbeidet er det flere aktiviteter som Styret ønsker at 

videreføres i 2015. Styret ønsker blant annet å videreføre «Vårt bilde av Sør-kampanjen» i 2015. 

I tillegg ønsker Styret at sentralleddet i 2015 skal sørge for at håndbok for lokallag og 

styringsdokumenter er tilgjengelig på engelsk, og at nettløsningen for lokallagsbloggene 

oppdateres i tråd med de nye nettsidene. 

 

3. Solidaritets- og utviklingssamarbeid 

Solidaritets- og utviklingssamarbeidet blir i dag forvaltet av sekretariatet etter retningslinjer 

fra Årsmøtet (Solidaritetsstrategien) samt landstrategier.  Fordi arbeidet er sterkt forankret i 

andre styringsdokumenter, velger Styret å ikke skrive utfyllende om dette i 

Handlingsprogrammet, men påpeker at sentralleddet skal fokusere på å gjøre 

bistandsarbeidet vårt kjent i organisasjonen. I tillegg har Styret foreslått av SAIH i 2015 skal 

jobbe for å finne nye partnere innen programarbeidet med akademisk frihet. 
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4. Organisasjon 

Under organisasjon har Styret valgt å innstille på et handlingsprogram som i stor grad er en 

videreføring av gjeldende praksis. Blant annet ønsker Styret å videreføre Sommercamp i 2015 

også. De største prioriteringene for organisasjonen i 2015 er nevnt i Årshjulet nederst i 

Handlingsprogrammet. 

 

 

8.b  Debatt 

Årsmøtet kan komme med endringsforslag til handlingsprogrammet, som vil bli vurdert av 

redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. 

Årsmøtet vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. Når strek10 settes i debatten er 

det ikke mulig med flere endringsforslag.  

 

8.c Votering 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar handlingsprogram for 2015. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslaget. 
  

                       

 

10 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen fler kan tegne seg til debatt 

eller komme med endringsforslag. 
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H A N D L I N G S P R O G R A M  S A I H  2 0 1 5  

Handlingsprogrammet beskriver hva SAIH skal arbeide med i løpet av året, og er et 

arbeidsredskap Årsmøtet gir styret, sekretariatet, landsrådet, lokallagene og 

informasjonskomiteen.  

1.  POLITISK PÅVIRKNING 

Politisk påvirkning er et sentralt virkemiddel for å nå SAIHs visjon. Det er viktig å arbeide 

målrettet og over tid med de politiske prioriteringene. Her er det viktig at hele organisasjonen 

bidrar, ved at lokallagene arbeider opp mot lærestedene og studentdemokrati, og at 

sentralleddet arbeider opp mot prioriterte beslutningstakere.  

1.1 SAIHs11 politiske hovedprioritering er oppfølging og gjennomføring av Politisk tema 

vedtatt på Årsmøtet 2014.  

1.2 SAIH skal følge opp kampanjetematikken fra 2014 ved å arbeide for hovedmålet 

gjennom våren 2015. I tillegg skal AU bistå lokallagene i arbeidet med å få på plass etiske 

retningslinjer ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.   

1.3 SAIH skal jobbe for at universiteter og høgskoler tar opp politisk utviste studenter. Der 

det er mulig skal lokallagene bidra til å følge opp studentene som kommer gjennom 

prøveordningen. Sentralleddet skal undersøke mulighetene for at det skal arrangeres 

møter mellom de utviste studentene i Norge. 

1.4 SAIH skal arbeide for økt beskyttelse av utdanningsinstitusjoner i konfliktsoner ved å 

være en pådriver for implementeringen av Lucens Guidelines nasjonalt og 

internasjonalt. 

1.5 For å styrke SAIHs politiske arbeid skal AU få opplæring i prosjektledelse og 

strategioppfølging, og lokallagene skal skoleres i strategisk påvirkningsarbeid. 

 

2 INFORMASJON 

Informasjonsarbeidet i SAIH er viktig for å bevisstgjøre studenter, akademikere og 

beslutningstakere om globale utviklings- og utdanningsspørsmål. Informasjonsarbeidet skal 

være målrettet og inneholde kvalitativ god informasjon og fremme stemmer fra Sør. 

2.1 Styret skal nedsette et akademikerutvalg som skal jobbe strategisk med å nå ut til flere 

akademikere. De skal jobbe for å øke andelen universitetsstyrer som er medlem av SAIH, 

og informere om måter akademikere kan støtte SAIH på.  

2.2 SAIH skal søke å få mediedekning på saker som er aktuelle og innenfor SAIHs 

kompetanseområde.  

                       

 
11 Med SAIH menes sentralleddet og lokallagene.  
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2.3 SAIH sine nettsider skal være en god kilde til informasjon om organisasjonen, 

grunndokumentene og aktuelle nyheter innen SAIHs virkefelt. Nettsider skal oversettes 

til engelsk, og sentrale deler skal også oversettes til spansk og samisk. Lokallagene har 

ansvar for å oppdatere lokallagsbloggene, mens sentralleddet skal oppdatere den 

tekniske nettløsningen.  

2.4 I 2015 skal SAIH jobbe for å ha godt samarbeid med ungdomspartiene. 

2.5 SAIH skal følge opp arbeidet med «Vårt bilde av Sør»-tematikken.  

2.6 Sentralleddet skal følge opp kontakt med Scholars at Risk og oppfordre lokallag til å sitte 

i lokale komiteer der disse er til stede på lærestedene.  

2.7 I 2015 skal sentralleddet sørge for at håndbok for lokallag og styringsdokumenter er 

tilgjengelig på engelsk.  

2.8 Sentralleddet og lokallagene skal spre god informasjon om SAIHs arbeid, tierordningen 

og globale utviklingsspørsmål til medlemsorganisasjonene samt øvrige studenter og 

akademikere. Stemmer fra Sør skal fremmes i informasjonsarbeidet.   

2.9 SAIH skal legge til rette for kunnskapsutveksling og etablering av nettverk mellom 

SAIHs partnere i Sør, og mellom partnere i Sør og norske organisasjoner og institusjoner.  

Ved partnerbesøk fra Sør skal sentralleddet legge til rette for utveksling av erfaring og 

kunnskap mellom besøkende, lokallag, medlemsorganisasjoner og andre relevante 

organisasjoner. 

 

3 SOLIDARITETS- OG UTVIKLINGSSAMARBEID 

Med solidaritets- og utviklingssamarbeid mener SAIH bistand som retter seg mot utdanning 

som en rettighet og utdanning som et middel for å oppnå frigjøring. SAIH organiserer dette 

arbeidet i prosjektsamarbeid med lokale partnere (organisasjoner og institusjoner i Sør), som 

inngår i program. SAIH skal ha programmer i Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Bolivia, 

Colombia og Nicaragua i 2015. 

 

3.1 Styret har ansvar for at bistandsprogrammene blir forvaltet på en faglig og økonomisk 

forsvarlig måte, og i henhold til vedtatte retningslinjer og strategier.  

3.2  Sentralleddet skal gjøre programmer og partnere kjent i organisasjonen.  

3.3 SAIH skal jobber for å finne nye partnere innen programarbeidet med akademisk frihet 

i 2015. 

 

4.  ORGANISASJON 

SAIH skal fortsette arbeidet med å styrke organisasjonen og følge opp organisasjonsutvalgets 

rapport fra 2012. SAIH skal i 2015 jobbe for å få flere aktivister og lokallag. Det skal legges vekt 

på styrking av kompetansen til lokallag og styret, samt oppfølging av medlemmene. SAIH 

skal organisere konstruktive og gode møteplasser som styrker kunnskapsnivået i 
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organisasjonen og bidrar til økt engasjement. Her skal møteplasser for lokallagene prioriteres, 

men inkludering av medlemmene er viktig og da spesielt studentdemokratiene.  

4.1 Lokallag 

SAIHs lokallag er viktige bidragsytere i informasjonsarbeidet og når det gjelder politisk 

påvirkning. SAIH er derfor avhengig av gode og sterke lokallag som kan engasjere og 

rekruttere studenter. Dette krever godt samarbeid, god opplæring og skolering innad i 

organisasjonen. 

4.1.1 Sentralleddet skal sikre god skolering av lokallagene.  En spesifikk innsats skal 

rettes mot opplæring av ledere og økonomiansvarlige, med eget budsjett- og 

regnskapskurs for økonomiansvarlige på vårsemesteret og høstsemesteret for 

lokallag som ønsker det. Lokallagshåndboka skal holdes oppdatert. 

4.1.2 Lokallagene skal være aktive i å fremme globale utviklingsspørsmål gjennom 

åpne møter, debatter, studiesirkler og lignende.  

4.1.3 Sentralleddet skal involvere og inkludere lokallagene i aktiviteter og utvalg 

sentralt. 

4.2 Landsråd 

Landsrådet er et viktig rådgivende organ i SAIH, og skal i den anledning uttale seg i 

forhold til handlingsplan, strategier og andre politiske dokument som organisasjonen 

utarbeider. Landsrådet bør også fremme saker for styret. 

4.2.1 Sentralleddet skal arrangere møteplasser for skolering og erfaringsutveksling 

mellom lokallag i forbindelse med Landsråd. 

4.2.2 Landsrådet skal nedsette og vedta mandat for temagrupper, samt følge opp disse. 

Temagruppene rapporterer til LR. 

4.3 Styret 

Styret i SAIH har ansvar for forsvarlig drift av organisasjonen og at vedtak fattet av 

Årsmøtet blir fulgt opp. Arbeidsutvalget har ansvar for opplæring av nytt styre og 

iverksettelse av styrets vedtak.  

4.3.1 Styret skal avholde minst to Styreseminarer i løpt av 2015. Ett av disse skal være 

et samlet seminar med LR. 

4.3.2 Styret skal nedsette utvalg som skal legge frem nye forslag til SAIHs politiske 

plattform for Årsmøtet 2015. 

4.4 Medlemsorganisasjoner 

SAIH skal ha et godt og aktivt forhold til sine medlemsorganisasjoner.  

4.4.1 SAIH skal søke samarbeid med medlemmene på faglige relevante tema, og være 

tilstede i relevante samlingsfora. 
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4.4.2 SAIH skal arbeide for at tierordningen blir bedre kjent i studentdemokratiene og 

blant studenter som helhet.  

4.4.3 SAIH skal styrke samarbeidet med studentdemokratier, og jobbe for at flere 

melder seg inn i SAIH og oppretter en tierordning. Der det allerede eksisterer skal 

man jobbe for at bidraget økes. 

 

 

 

Oversikt over de største prioriteringene i SAIH i 2015: 

 
 

 

 

 

 
 

  

«Vårt bilde av Sør»-

kampanje  

 

Årsmøte 

Politisk 

kampanje 

Høstsamling 
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Vårsamling 
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Sak 11 - Tema for politisk kampanje 2015 
 

Vedlegg: 

 Forslagsskjema for politisk tema 

 

 

11.a  Presentasjon  

 

Hvert år velger Årsmøtet til SAIH et tema for den politiske kampanjen i det kommende året. 

Tematikken som velges blir veiledende for både aktivister, tillitsvalgte og ansattes arbeid i 

året som kommer. Det å velge ett tema skal hjelpe oss til å spisse måten vi jobber politisk og 

med informasjon. SAIH skal ikke jobbe med alt på en gang. Når vi jobber fram tema for 

politisk kampanje, er det derfor viktig at temaet er knyttet opp til det som er SAIHs 

kjerneområder, det som er våre saker og som vi har kompetanse på.  

  

Alle SAIHs medlemmer kan fremme politisk tema på Årsmøtet. Av praktiske hensyn ber vi 

om at forslag til politisk tema sendes inn til sentralt innen torsdag 9.oktober, slik at forslaget 

kan behandles av Styret, og trykkes opp til Årsmøtet. Det er mulig å fremme forslag helt 

frem til strek settes i behandling av saken på selve Årsmøtet, men da blir det altså ikke 

behandlet av Styret.  

 

Prosessen videre etter årsmøtet, er at styret setter ned et kampanjeutvalg som skal utarbeide 

en politisk kampanje ut fra det valgte temaet. Dette utvalget vil velge kampanjetittel, lage 

politiske mål for kampanjen og ha ansvar for at lokallagene mottar skolering og materiell. 

 

 

11.b  Debatt 

I debatten kan det være lurt å trekke frem følgende: er tematikken i tråd med SAIHs 

hovedfokusområder? Har SAIH kompetanse på tematikken, evt. lar det seg gjøre å forankre 

tematikken i organisasjonen til kampanjestart? Vil SAIH skille seg ut fra andre aktører og 

kunne bringe noe nytt inn i den offentlige debatten rundt dette temaet? 

 

 

11.c Votering 

 

Forslag til vedtak:  

 

… velges som politisk tema for 2015. 
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Forslag til politisk tema for SAIH 2015 
(Utvid gjerne boksene) 

 

Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for 

SAIH i 2014.  

 

A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  

 

Kontaktperson: 

 

E-postadresse: 

 

 

B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 

  

 

Bakgrunn (Hvorfor fremmer du/dere dette tema, og hvorfor bør SAIH jobbe med dette?): 

 

 

  

Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som 

skal utarbeide kampanjen i 2014. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke 

regnes som en del av forslaget.  

 

C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  
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Forslag til mål og handlingsalternativer: 

 

 

 

Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe): 

 

 

Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanje uka og ellers i kampanjen: 

 

 

Hvilke ressurser har SAIH lokalt og sentralt til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene? 

 

 

Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 
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Sak 12  Resolusjoner  
 

Vedlegg: 

Resolusjonsforslagene vil være tilgjengelige på Årsmøtet. 

 

 

12.a  Presentasjon og debatt 

Har du forslag til noe som SAIH skal mene noe om, er Årsmøtet det rette stedet.  

 

Resolusjoner er Årsmøtets utspill til mediene, politikerne og andre aktuelle mottakere. 

Resolusjonene skal avspeile den politikken vi har i aktuelle saker, samt saker hvor Årsmøtet 

mener organisasjonen bør fremme sin mening. Dette er en måte å gjøre media og andre 

oppmerksomme på SAIHs politikk.  

 

Alle med forslagsrett på Årsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Man kan selv foreslå hvor 

resolusjonene skal sendes, men det er ikke nødvendig. Dette kan Styret gjøre i ettertid, alt etter 

hva som er formålstjenlig. 

 

Årsmøtet skal diskutere og ta stilling til de resolusjonene som blir presentert under debatten. 

Under debatten er det mulig å foreslå endringer i de resolusjonene som er foreslått. Frist for 

innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før lukking av sak om resolusjoner på lørdag, 

men det anbefales å levere resolusjonene tidligere, slik at årsmøtet har mulighet til å sette seg 

inn i forslagene før debatten.  

 

Helst ønsker vi å få tilsendt forslag til resolusjoner på forhånd, innen torsdag 9.oktober, slik 

at AU kan kopiere opp forslagene før debatten på Årsmøtet. Resolusjonsforslag kan sendes til 

leder@saih.no. 

 

Vær oppmerksom på at redaksjonskomiteen vil ha mandat til å foreslå et nytt forslag til 

resolusjonen, med endringer i språk og oppsett, så lenge meningsinnholdet er det samme som 

det foreslåtte utkastet. Eventuelt nytt forslag vil da settes opp mot det opprinnelige forslaget i 

voteringen. 

 

 

12.b Votering 

Resolusjonsforslagene vil bli votert over en for en.  
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Sak 13  Årsregnskap og årsberetning 2013 
 

Vedlegg: 

 SAIHs årsregnskap 2013 

 Revisorberetning for 2013 

 Styrets årsberetning 2013 

 Bakgrunnsnotat  

 

13.a  Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2013 

Ifølge SAIHs statutter skal Årsmøtet endelig godkjenne årsregnskap fra foregående år. 

 

Regnskapet er revidert av revisorfirmaet RSM Hasner AS, og detaljerte regnskap er levert 

våre donorer i tråd med inngåtte avtaler. Årsregnskapet ble godkjent på SAIHs styremøte 

03-14 den 20. juni. 

 

Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), har SAIH et overskudd i 2013 på kroner 3 

129 083. I totalbudsjettet (rev av SM 02-13) budsjetterte vi med et overskudd på 1 336 138. 

Differansen skyldes i all hovedsak et underforbruk over samarbeidsavtalene med Norad og 

Fokus og økte inntekter fra SAIH-tiere.   

 

Overskudd 

Overskuddet består i sin helhet av egne midler, og differansen til budsjettet (1 ,8 millioner 

kroner) er for en stor del et resultat av: 

 Inntektene er 181 tusen kroner over budsjett. Dette er et resultat av at 384 tusen 

kroner12 mer i innsamlede midler, samt mere i andre mindre donasjoner enn 

budsjettert. Dette mer enn oppveier mindre inntekter enn budsjettert fra Norad, 

Fokus og UD.   

 Utgiftene er 1 612 tusen kroner under budsjett og skyldes programkostnader. Det er 

mindre enn budsjettert på Norad, Fokus og UD.  Dette er ett resultat av mindre 

aktiviteter enn planlagt. For prosjekter finansiert av UD er det et budsjettavvik på 711 

tusen kroner og dette skyldes kostnader (med tilhørende inntekter) som vi hadde 

håpet å få inn i 2013 regnskapet, men som grunnet senere forbruk og rapportering fra 

partner vil komme inn i 2014 regnskapet. 

 

På virksomheten lokalisert i Oslo har det vært et noe lavere forbruk en budsjettert på både 

Informasjon og Administrasjon, mens noen partnerprosjekt har fått ekstrabevilgninger ut 

over det opprinnelig budsjetterte, som del av reallokeringer internt i programbudsjettene. 

 

Når det gjelder økonomisk informasjon som ikke fremkommer direkte i regnskapet så er det 

etter administrasjonens vurdering ingen risikoforhold som er verdt å framheve her utover ett 

forhold til Fokus. Etter at regnskapet ble levert til revisor ble det avtalt at SAIH skal betale 

tilbake ytterligere 6105,82 kroner til Fokus grunnet sen regnskapslevering fra en partner som 

ikke brukte hele reisestipendet sitt 

                       

 

12 Bruk av «tusen» her viser at tallet ikke er eksakt, men en avrunding. 
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Styret foreslår å sette overskuddet på disposisjonsfondet, siden prosjektfondet er underlagt de 

gamle reglene og bare kan brukes til prosjektarbeid i Sør. Dette henger igjen fra før Årsmøtet 

endret på Prinsipprogrammet (Årsmøtet 2011), da SAIHs interne retningslinjer sa at minst 70 

% av overskuddet måtte brukes på prosjekter i Sør.  
  

Dette innebærer at SAIH ved utgangen av 2013 vil ha et prosjektfond på kroner 11 338 399 og 

et disposisjonsfond på kroner 6 624 950 (se note 10). 

 

Regnskapet vil bli presentert for Årsmøtet, og det blir åpna for oppklarende spørsmål før 

regnskap og Årsberetning endelig godkjennes. Dersom noen har detaljerte spørsmål til de 

vedlagte dokumentene er det fint om disse sendes til styreleder Jørn Wichne Pedersen 

(leder@saih.no) eller daglig leder Håvard Hovdhaugen (hh@saih.no) i forkant av Årsmøtet 

slik at vi kan forberede oss best mulig til å svare på de spørsmål Årsmøtet måtte ha. Ta 

gjerne kontakt dersom man ønsker oppklaringer i forkant av møtet også.  

 

 

13.b Godkjenning 

 

Forslag til vedtak:  

1. Årsmøtet godkjenner fremlagt regnskap for 2013 og fritar styret for ansvar. 

2. Årsmøtet tar Årsberetning 2013 til etterretning.  

 

Styrets innstilling: 

Styret godkjente det vedlagte regnskapet og årsberetninga på styremøte 03-14 (20. juni 2014), 

og innstilte til Årsmøtet. 
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Bakgrunnsnotat til sak 13:  

REGNSKAP 2013: 
 
   

Gjennomgang av regnskapet 

Regnskapene består av tre deler: Aktivitetsregnskap og balanse (side 1- 2), noter til 

regnskapet (s 3 – 5) og vedlegg (s 6-9): Innsamlingsregnskap, administrasjonsregnskap og 

informasjonsregnskap. 

 

Aktivitetsregnskapet 

SAIH sine totale anskaffede midler for 2013 er 37 221 001 kroner. Av disse er 28 536 938 

kroner tilskudd, 8 070 114 kroner innsamlede midler fra studenter og akademikere mens 

resten er andre bidrag, renteinntekter samt andre mindre inntekter. Se noter for nærmere 

forklaring av summene. 

 

Forbruket av midler på 34 091 919 kroner er fordelt på prosjekt, informasjon og 

administrasjon. Til prosjekt så er det et forbruk på 28 357 070 kroner, på informasjon 2 453 

444 kroner og på administrasjon 3 280 504 kroner, mens det er brukt 900 kroner på 

innsamling (dette gjelder kostnad til abonnement for Verdensmagasinet X til akademikere 

med lønnstrekkordning). Av SAIH sine totale kostnader i 2013 så gikk 9,6 % til 

administrasjon og innsamlingskostnader. 

 

Årsresultatet blir da på 3 129 083 kroner, som vi overfører til disposisjonsfondet.  

 

Om vi sammenlikner med 2012 så ser vi at inntektene til SAIH er 4 680 738 kroner større enn 

i 2012. Den prosentvise økningen i Tilskudd fra Norad er på hele 20,3 % (kroner 4 324 995) og  

Innsamlede midler er på hele 5 % (kroner 377 480), og Andre bidrag og Andre inntekter har 

vært mange og økt totalt sett med hele 55% (kroner 281 134). Netto finansinntekter er på nivå 

med 2012 (kroner 15 537 lavere). Økningene ovenfor mer enn oppveier reduksjoner av andre 

inntekter fra Fokus, Norad, og UD. UD bidrar teknisk sett med en inntektsreduksjon på 

kroner 180 938 i 2013. Dette er et resultat av at våre UD-partnere ikke har levert regnskap 

ennå, slik at vi ikke har inntektsført oversendte midler. Reduksjonen i 2013 vil derfor mer 

enn veies opp av en økning i 2014. 

 

Vi brukte nesten 6 tusen kroner mindre i administrasjon i 2013 enn i 2012. Dette er isolert sett 

svært gode tall, selv om det ikke er et resultat av langsiktig planlegging. Vi må ta i 

betraktning at effekten av nyansettelser bestemt i 2013 og tidlig 2014 vil først slå fullt ut i 

tallene i 2014 slik at denne prosenten øker igjen for dette året. 

   

Prosentandelen av totalen som gikk til administrasjon og innsamling er noe lavere i 2013 enn 

i 2012, 9,6 % mot 10,6 %.   

 

Av det totale forbruket på 34 091 919 kroner brukte SAIH 30 810 514 kroner til formålet 

(prosjektarbeid og informasjon/politisk påvirkning). Dette utgjør 90,4 prosent som er en liten 

økning sammenlignet med 2012. 
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Balanse 

Etter fordeling av årsresultatet så er prosjektfondet per 31.12.2013 på 11 338 399 kroner og 

disposisjonsfondet er på 6 624 950 kroner.  Egenkapital med eksterne restriksjoner har vi 

heldigvis fått ut av balansen i løpet av 2013. Dette var renteinntekter som var opptjent hos 

partnerne og som skulle brukes hos dem (og som ikke var bidrag fra SAIH, altså egentlig 

ikke våre penger). Total egenkapital utgjør med dette 17 963 349 kroner mens total gjeld er 

på 2 715 421 kroner.  

 

Økningen i gjeld sammenlignet med 2012 er på hele 1/3.  Det bør ikke bekymre fordi det ikke 

er snakk om vanlig gjeld som skal betales tilbake. Dette er i sin helhet et resultat av 

«Prosjektmidler utbetalt i 2013 som rapporteres på/ brukes i 2014», og gjelder i all hovedsak 

UD-midler som har avvikende rapporteringsperioder og frister. Korrigerer vi for denne 

linjen har gjelden faktisk gått ned.  

 

Det er imidlertid to gjeldsposter som vi gjerne vil unngå og som vi skal ha et særlig fokus på 

i 2014: For 2013 vi må betale 95 tusen kroner til Fokus og 288 tusen kroner til Norad fordi 

partnerne våre ikke brukte bruke opp pengene vi sendte dem innen den fristen Noard og 

Fokus har satt. Kontrakten med Norad åpner for at vi kan søke om å få disse midlene 

overført til 2014. Dette er en ny mulighet fra og med 2013-avtalen med Norad, som vi ønsker 

å benytte oss av. 

 

Innsamlede midler 

Totalt innsamlet midler i 2013 var 8 070 114 kroner. Dette er 385 tusen kroner mer enn 

budsjettert. 162 tusen kroner gjelder Bergen, og det resterende av økningen fordeler seg ved 

flere læresteder. Det er særlig positivt at fra og med 2013 er også Høgskolen i Østfold med på 

ordningen.   

 

Retur av tiere var markant lavere enn 2012 til tross for økt antall studenter. 

 

Totalt antall akademikere i løpet av 2013 beløper seg til 35 stykker og det har vært en 15 % 

reduksjon i innbetalinger sammenlignet med 2012. 

 

Generelt 

Vi kan ellers orientere om at SAIH hittil i år har levert alle rapporter og reviderte regnskap 

for 2013 til våre givere innen fristen, uten merknader.  
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Sak 14  Budsjett 2015 
Vedlegg: 

 Styrets forslag til budsjett 2015: 

o Innsamlingsbudsjett 

o Administrasjonsbudsjett 

o Informasjonsbudsjett  

o Totalbudsjett 

 

14. a, b, c, d Presentasjon av Budsjett 2015 

Årsmøtet skal ifølge SAIH sine statutter vedta informasjons-, administrasjons-, innsamlings- 

og totalbudsjett for påfølgende år. SAIH sitt styre kan revidere informasjons-, administrasjons- 

og totalbudsjettet når endelig tilsagn fra SAIH sine givere kommer. Med givere mener en her 

eksterne donorer, der Norad er den viktigste blant dem. Svaret fra Norad med årlig tilsagn 

kommer vanligvis i februar, både når det gjelder prosjektstøtte og informasjonsstøtte. 

Budsjettene som er lagt fram til vedtak for Årsmøtet er basert på SAIH sine søknadsbeløp, eller 

planlagte søknadsbeløp, til eksterne givere.    

 

Budsjettet er et av de viktigste styringsdokumentene i SAIH, og legger rammene for hva 

organisasjonen skal prioritere å gjennomføre i løpet av neste år – og hva som ikke skal 

prioriteres. Budsjettet er en konkretisering av handlingsprogrammet i kroner og øre. 

 

Budsjettet til SAIH er delt opp i flere deler: 

 Totalbudsjettet viser helheten i økonomien for 2015, der vi viser samlede inntekter 

(både det SAIH selv samler inn og det vi søker eksterne givere om) og samlede utgifter. 

Totalbudsjettet viser også, under «Budsjett over forbruk formål og administrasjon» 

hvordan styret foreslår å fordele egne innsamlede penger i 2015 på formål og 

administrasjon.  

 Innsamlingsbudsjettet viser hvor mye vi budsjetterer med å samle inn (SAIH-tiere og 

akademikerbidrag) i løpet av 2015.  

 Administrasjonsbudsjettet viser kostnadene for å drive kontoret i Oslo, der de største 

utgiftene er lønn, husleie og andre driftskostnader.  

 Informasjonsbudsjettet viser kostnader med å drive informasjonsarbeid og politisk 

påvirkningsarbeid i Norge. Her finner dere blant annet årlig kampanje, nettsider osv. 

Det legges opp til økt aktivitet i 2015. 

 

Samlet sett viser disse budsjettene SAIHs totale økonomi. Dersom det er behov for 

oppklaringer ta gjerne kontakt med styreleder Jørn Wichne Pedersen (leder@saih.no) eller 

daglig leder Håvard Hovdhaugen (hh@saih.no) i forkant av årsmøtet. 

 

14.e  Debatt 

Budsjettene vil bli presentert for Årsmøtet. Det blir tid til oppklarende spørsmål før det blir 

debatt om innholdet i budsjettene som skal vedtas.  

 

 

 

14.f Votering 

mailto:leder@saih.no
mailto:hh@saih.no
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Forslag til vedtak:  

1. Årsmøtet vedtar framlagt innsamlingsbudsjett for 2015 

2. Årsmøtet vedtar framlagt administrasjonsbudsjett for 2015 

3. Årsmøtet vedtar framlagt informasjonsbudsjett for 2015 

4. Årsmøtet vedtar framlagt totalbudsjett for 2015 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på alle de fire budsjettene. 
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Totalbudsjett: 

SAIH har totalt sett en svært god økonomi, og økende egne inntekter.  

 

For 2015 foreslår vi å styrke arbeidet innen informasjon noe, med unntak av posten 

Musikkvideo som reduseres fra 210 tusen kroner til 100 tusen kroner. Det foreslåes 

budsjettøkninger på flere viktige tiltak, samt at de tre store satsingene fra 2014 videreføres: 

Politisk påvirkning, Sommerturne og Sommerleir. Totale budsjetterte kostnader på 

informasjon er 3 402 045 kroner, 42 tusen kroner mer enn i år. Donorinntektene er så å si 

uendret slik at økningen kommer fra egne midler.  

 

Innen bistandsprogrammene mister vi FOKUS som donor. Vi budsjetterer derfor i henhold 

til vedtak på SM 03-14 der det ble tatt høyde for bruk av egne midler til utfasing av de 

partnerne som har vært finansiert med midler fra FOKUS dersom det viser seg at vi ikke 

klarer å få disse midlene fra andre donorer. Samtidig søker vi Norad om å få dekket inn 

bortfallet av FOKUS midlene fullt ut gjennom økte bevilgninger på rammeavtalen.  

 

Det framlagte budsjettforslaget for 2015 har et samlet underskudd på kroner 153 926 kroner, 

som er foreslått tatt fra Prosjektfondet. Dette er penger som er øremerket bistandsarbeid og 

stammer fra den tiden SAIH hadde en regulering på hvordan vi kunne bruke 

egeninnsamlede penger. Det er altså penger som tidligere Årsmøter har satt av til å bruke på 

bistandsarbeidet. Prosjektfondet er per 31.12.2013 på kroner 11 338 399. 

  

Underskuddet skyldes at vi foreslår å gå inn med mer egenandel til bistandsprogrammene til 

SAIH i 2015. Inne i forslaget ligger en egenandel på Norad-finansierte prosjekter fra SAIH på 

14 % (kravet fra Norad er at vi må stille med minimum 10 %). For alle prosjektene sett under 

ett er egenandelen 20%. 

 

For administrasjonsbudsjettet foreslås et kostnadsnivå på 3 331 496 kroner. Med en økning 

på kun 2 497 kroner sammenlignet med revidert budsjett vedtatt av SM 02-14 er dette på 

samme nivå som i år til tross for prisstigning. Det er økning på noen poster, som årsmøte og 

lønnsrelaterte poster. Dette veies så å si opp av forbedring på andre poster, som økt 

momsrefusjon.  

 

I forbindelse med forprosjekter finansiert av Fredskorpset er det muligheter for økte 

inntekter utover det budsjetterte. Da vi har valgt å ikke budsjettere med disse inntektene 

skyldes det at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til om, og når vi eventuelt vil kunne få 

tilsagn om samarbeidsavtale med FK.  

 

SAIH sin egenkapital - fond 

Ved utgangen av 2013 hadde SAIH et prosjektfond på kroner 11 338 399 og et 

disposisjonsfond på kroner 6 624 950. Totalt sett er fondene noe større enn hva SAIH trenger 

for å ha god likviditet, forutsigbarhet og trygghet.  

 

Innsamlingsbudsjett: 

Det foreslåtte innsamlingsbudsjettet for 2015 er på rekordstore 9 844 000, altså en solid 

økning fra 2014 – og det høyeste noen gang. Dette skyldes ikke minst god innsats fra styret 

og fra flere av SAIH sine lokallag de siste årene, for å øke tierinnbetalingene ved mange 
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institusjoner fra 20 til 30 kroner og fra 30 til 40 kroner, og for å etablere tierordning ved nye 

læresteder. 

 

I budsjettet har vi lagt inn regnskapet fra de to siste årene samt budsjett for 2014 til 

sammenlikning. Innbetaling fra universitetene og høyskolene varierer noe fra år til år og det 

er derfor vanskelig å gi presise estimat.  

 

Akademikerbidrag 

Vi har ikke oppnådd de resultat vi ønsker når det gjelder akademikerordningen, som man 

kan se ut fra regnskapet. Vi skal i 2015 innføre avtalegiro som vil gjøre det lettere for 

individuelle akademikere å støtte SAIH økonomisk. Vi håper dette vil føre til økte 

innbetalinger fra akademikere som ikke er tilknyttet en av institusjonene som har 

lønnstrekkordning. Forhåpentligvis vil dette gjøre at inntektene fra akademikerne vil gå 

oppover de neste årene.  
 

 

Administrasjonsbudsjett: 

Administrasjonsbudsjettet til SAIH skal dekke drift av organisasjonen. De fleste kostnadene 

her går til lønn, husleie og faste avtaler med nettleverandører og liknende. SAIH har normalt 

et nøkternt forbruk på administrasjon, og budsjettforslaget for 2015 følger den same linjen. 

 

Inntekter: 

Vi har lagt inn administrasjonstilskudd basert på gjeldende avtaler og planlagte søknader til 

Norad og UD. Vi mister inntekter og administrasjonstilskudd fra FOKUS. Dette skyldes at 

FOKUS har blitt pålagt av sin donor Norad å ikke støtte organisasjoner som har egen 

rammeavtale med Norad. Norad har på sin side gitt oss positive signaler om at de som følge 

av dette vil vurdere å øke den direkte støtten til oss, men signalet er ikke formelt nok til at vi 

ønsker å ta inn økningen i budsjettet.  

 

De endelige inntektene her vil ikke være klare før vi får tilsagn fra donorene, i februar/mars 

2015. Slik det står nå foreslås all pris- og lønnsøkning, samt frafallet av 

administrasjonstilskudd fra FOKUS dekket inn med økt forbruk av egne midler. 

 

Kostnader 

Det er ikke lagt opp til store endringer i de konkrete utgiftene, men det er lagt inn en økning 

i lønnsutgifter, forsikringsutgifter (pensjonsforsikring utgjør mesteparten av denne posten) 

og husleie, pluss generell prisøkning.  

 

I tillegg har vi planlagt noen kostnadsøkninger fordi vi har sett økt aktivitet i 2014, en trend 

vi håper og tror videreføres i 2015. Dette gjelder postene: årsmøte, telefoni og 

kontorrekvisita, samt styre og landsrådsmøter.  

 

Sammenlignet med de senere årene er det viktig å understreke at det i år er knyttet noe mer 

usikkerhet til totalkostnaden. Dette fordi vi må blant annet må forhandle ny avtale for 

husleie. Videre er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til den nye pensjonsavtalen vi har 

inngått. Der avventer vi endelig sluttoppgjøret mellom avgivende selskap (Storebrand) og ny 

leverandør (KLP) før vi har full oversikt over kostnadene for kommende år. I tillegg har vi 
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noe gammelt utstyr som kanskje må byttes ut, samt at vi har flere nye medarbeidere hvor vi 

enda ikke har oversikt over hva som eventuelt trengs av tilpasset kontorutstyr, kursing, etc.  
 

 

Informasjonsbudsjett: 

 

SAIH har hatt en rammeavtale med Norad på informasjon for perioden 2011-2014. Mellom 

2010 og 2011 fikk SAIH en økning på 33 % i rammeavtaletilskudd, og fra 2012 til 2014 fikk vi 

enda en økning, på 50 000 kroner. Dette er et uttrykk for at Norad synes SAIH gjør en god og 

viktig jobb med informasjonsarbeid om globale utviklingsspørsmål.  

 

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til informasjonsstøtten siden regjeringen har vært 

tydelige i sine signaler om at man ønsker å se på hele ordningen med informasjonsstøtte og 

en eventuell omlegging og/eller nedtrapping av denne. Organisasjonene har blitt gitt 

muligheten til å søke om videreføring av dagens avtale for ett år til og vi anser det som lite 

realistisk med en økning. 

 

I sum velger vi derfor å foreslå et budsjett med en videreføring av dagens nivå. Dette betyr at 

generell pris- og lønnsøkning sammenlignet med 2014, samt forslag til aktivitetsøkningen 

beskrevet nedenfor, i sin helhet foreslåes dekket av egne midler. 

 

Korte forklaringer til de ulike tiltakene i budsjettet: 

 

Tiltak 1: Foredrag og skolering: Skolering av studenter og akademikere gjennom foredrag på 

lokallagene sine arrangement og andre sine arrangement, åpne møter osv. Noe reiser til 

andre møter/seminar for å bygge kompetanse.  

 

Tiltak 2: Tematiske samlinger: To landsdekkende samlinger (vårsamling og høstsamling), 

med skolering og forberedelse av årlig kampanje, mediearbeid og resultatorientert 

planlegging. Samlingene er åpne for alle, men er spesielt tilpasset frivillige i lokallagene. I 

tillegg ønsker vi å videreføre sommercampen som var en nysatsning i 2014. Erfaringene fra 

2014 var såpass positive at vi ønsker å øke innsatsen og budsjettet noe. 

 

Tiltak 3: Kampanje: Den årlige hovedsatsingen på informasjonssiden. Kampanjetema blir 

vedtatt av Årsmøtet. Det blir utviklet og distribuert materiell og kampanjenettsider, og 

gjennomført arrangement over hele landet.  

 

Tiltak 4: Nettsider og sosiale medier: www.saih.no skal være den viktigste kilden til 

informasjon om SAIH. Budsjettposten inkluderer utgifter til utvikling, oppdatering og 

vedlikehold av innhold, funksjoner og design på nett, skolering og støtte til frivillige i bruk 

av nettsider og sosiale medier. Forbruket i 2013 og 2014 var høyt grunnet 

utviklingskostnader på nettstedet. Vi får ikke tilsvarende kostnader i 2015, men det er 

derimot tatt høyde for kostnader til utvikling av lokallagsblogger. Forbruket i 2016 forventes 

å bli lavere.  

 

Tiltak 5: Materiell: Materiell til tematiske kampanjer, utvikling/opptrykk/distribusjon av 

informasjonspakker til lokallagene.  

http://www.saih.no/
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Tiltak 6: Årlig rapport: Utvikling, distribusjon og lansering av en uavhengig faglig rapport 

om tematikk som SAIH jobbar med. Planlegger forbedret rapport og økt distribusjon i 2015, 

herav budsjettøkningen. 

 

Tiltak 7: Resultatmåling og evaluering: Videreutvikling av rutiner for resultatfokusert 

planlegging og skolering av lokallag i dette. Et viktig verktøy her er Infomanualen som ble 

utviklet i 2010. Mulig dette budsjettet økes, se egen styresak om informasjonsstrategien.  

 

Tiltak 8: Innsamling og profilering: Utvikling og opptrykk av materiell som gir informasjon 

om hva SAIH-tierne går til (prosjektinformasjon og lignende), om lønnstrekkordning eller 

lignende. Blir ikke dekket av Norad. 

 

Tiltak 9: Politisk påvirkningsarbeid: Viderefører det største nye tiltaket fra 2014, Politisk 

rådgiver, fordi vi opplever at stillingen har styrket vårt arbeide med politisk påvirkning.  Blir 

ikke dekket av Norad. 

 

Aktiviteter og andre øremerkede midler: Vi ønsker å videreføre sommerturneen som var en 

nysatsning i 2014. Erfaringene fra 2014 viste at budsjettet var for trangt til oppgavene, og det 

er derfor foreslått økt i 2015. 
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Sak 15  Valg 
 

Vedlegg: 

 Presentasjon av de ulike vervene ligger i sakspapiret 

 Presentasjoner av kandidater vil bli sendt ut i forkant av Årsmøtet dersom 

Valgkomiteen/kandidatene har sendt disse til sentralleddet. Kandidater som melder 

sin interesse sent, vil bli presentert på møtet. 

 

15.a   Presentasjon av kandidater 

 

SAIH sitt Årsmøte skal velge leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder, resten av 

Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og revisor. 

Alle kandidater vil få muligheten til å presentere seg for Årsmøtet på lørdagen.  

Dersom du er interessert i å stille til valg, kan du kontakte valgkomiteen: 

valnemnd@gmail.com 

 

 

15.b  Presentasjon av innstillinger 

 

Valgkomiteen legger fram sin innstilling og Årsmøtet velger SAIH sine nye tillitsvalgte for 

2015. Kandidater til Styret vil presentere seg på lørdag 25. oktober, etter det vil Valgkomiteen 

legge fram sin innstilling. Øvrige kandidater vil få muligheten til å presenterer seg på 

søndag 26. oktober, da vil også Valgkomiteen presentere de andre innstillingene. 

 

15.c Valg 

 

 

mailto:valnemnd@gmail.com
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Presentasjon av de ulike vervene 

Leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er de eneste tillitsvalgte i 

SAIH som jobber fulltid på kontoret. Sammen utgjør de Arbeidsutvalget (AU) og 

er en del av Styret. 

Leder og nestlederne sine oppgaver:  

Daglig oppfølging av SAIH sine medlemmer og lokallag, samt gjennomføring av 

kampanjer og faste arrangement som Vårsamling, Høstsamling og Årsmøtet. AU er 

den politiske ledelsen av organisasjonen og representerer SAIH på seminar, møter, 

debatter og lignende som SAIH sine talspersoner. AU samarbeider tett med IK og 

sekretariatet, da særlig informasjons- og politisk rådgiver. 

Leder har ansvar for å implementere SAIHs overordnede strategier og 

handlingsprogram. Ledervervet innebærer bla. å være organisasjonens ansikt utad, 

koordinere AU i dets arbeid, samt være styreleder for SAIHs styre. 

Organisatorisk nestleder er lokallagenes kontaktperson innad i AU, og har ansvar 

for lokallagsoppfølging gjennom valgperioden. Dette innebærer flere administrative 

og økonomiske oppgaver. I 2014 har org. nestleder også ledet Landsrådet, og hatt 

ansvar for videooppfølginga samt the Radiator Awards. Organisatorisk nestleder er 

leders stedfortreder. 

Politisk nestleder er leder kampanjeutvalget, er ansvarlig for SAIHs politiske 

kampanje og utarbeider denne gjennom året. Dette innebærer utarbeiding av de 

politiske målene, materiellet, kampanjeuka m.m. Politisk nestleder er organisatorisk 

nestleders stedfortreder.

 

Styret består av leder, organisatorisk og politisk nestleder, syv styremedlemmer og 

ett varamedlem. 2 av representantene representerer SAIH sine 

medlemsorganisasjoner. 

Styret sine oppgaver: 

Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene. Dette inkluderer blant annet å ha 

arbeidsgiveransvar for SAIH sine ansatte, fastsette AU sine oppgaver og fullmakter, 

samt ha ansvar for god og tilstrekkelig økonomistyring i organisasjonen. Styret skal 

legge fram regnskap og årsmelding for Årsmøtet. Styret godkjenner SAIH sine 

informasjons- og prosjektsøknader samt kampanjestrategier. Styret skal møtes minst 

6 ganger i valgperioden. 

 

Landsrådet består av 13 medlemmer med møteplikt – tre som representerer 

medlemsorganisasjonene, to som representerer SAIH sine ansatte, representanter fra 
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minst 6 lokallag og to frie plasser - og 3 varamedlemmer. Lokallag som ikke har fast 

plass i Landsrådet har automatisk observatørstatus. Leder har møteplikt på 

Landsrådsmøtene. 

Landsrådet sine oppgaver: 

Foreta nødvendige suppleringsvalg, melde SAIH inn og ut av andre organisasjoner, 

behandle forslag til handlingsprogram for kommende periode, samt forslag til 

strategier som omhandler SAIH sitt arbeid over lengre perioder. De skal også følge 

opp temagruppene. Utover dette er Landsrådet et rådgivende organ i saker der dette 

trengs.  

Landsrådet skal møtes minst to ganger i perioden (1/1-31/12 2014), men har normalt 

møttes tre ganger. 

 

Informasjonskomiteen (IK) blir utgjort av to eller tre frivillige medlemmer som blir 

valgt av Årsmøtet. IK får sitt mandat fra Styret og blir ledet av AU. Av alle frivillige 

organ i SAIH, er det IK som kommer tettest inn på den daglige driften, 

informasjonsarbeidet og det politiske arbeidet i SAIH. Sentralleddet i SAIH er helt 

avhengig av et aktivt IK for å kunne oppfylle sin del av handlingsprogrammet på en 

god måte.  

Informasjonskomiteens oppgaver: 

Bidra til AU, særlig i informasjonsarbeidet og lede eller sitte i ulike komiteer og 

utvalg etter hva som trengs. 

 

Kontrollkomiteen (KK) har 3 medlemmer.  

Kontrollkomiteen sine oppgaver: 

KK skal kontrollere at organisasjonen blir drevet på en forsvarlig måte innenfor 

norske lover og i samsvar med statutter, retningslinjer og vedtatte budsjett. 

 

Valgkomiteen (VK) har 3 medlemmer.  

Valgkomiteen sine oppgaver: 

Finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til Årsmøtet og når det trengs 

suppleringer. Valgkomiteen innstiller på kandidater på Årsmøtet.                                  

 

 


