
Sak 3  Årsrapport fra medlemmene 
 

Vedlegg: 

• Årsrapport fra lokallagene vil være tilgjengelig elektronisk på SAIHs nettsider i forkant 

av Årsmøtet. 

 

3.a  Orientering fra medlemmenes aktiviteter det foregående året 

Formålet med denne saken er å orientere Årsmøtet om SAIH sine medlemmers aktiviteter 

det foregående året.  

 

SAIH verdsetter et godt og aktivt samarbeid med alle medlemsorganisasjoner. I perioden 

2019/2020 har vi samarbeidet godt politisk om blant annet akademisk frihet og situasjonen 

for studenter og akademikere globalt, og politisk kampanje om akademisk frihet for 

utdanning og forskning på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

 

Lokallagene er en av de viktigste ressursene i SAIH sitt informasjonsarbeid. De jobber aktivt 

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

sprer informasjon om tier-ordningen 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 2019/2020 har vært høyt på 

høstsemesteret og starten av 2020, og mange spennende arrangementer har blitt gjennomført. 

Samtidig var våren 2020 og den stadig pågående korona-krisen svært vanskelig for SAIHs 

lokallag, og flere opplevde at det var umulig å opprettholde aktivitet og holde lokallaget 

gående og måtte avlyse planlagte aktiviteter. Samtidig har SAIHs lokallag ved mange 

læresteder evnet å forbli en viktig sosial arena for aktivistene sine under de krevende 

månedene med sosiale distansering og stengte campuser. Lokallagene har virkelig gjort en 

kjempeinnsats i denne vanskelige tiden. SAIH har i skrivende stund 12 lokallag. 

 

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

kan være fra kampanjen eller fra andre aktiviteter i løpet av året og det oppfordres til å vise 

bilder (én PowerPoint-slide kan sendes til am@saih.no innen mandag 31.august 2020). 

Øvrige medlemsorganisasjoner velger selv hva de ønsker å presentere for Årsmøtet. Det 

stilles ikke krav til innsending av rapport i forkant av Årsmøtet for andre medlemmer enn 

lokallagene. Det gis 2 minutter til per presentasjon for lokallag og øvrige 

medlemsorganisasjoner.  

  

Fra SAIH sine interne retningslinjer for Frifond: 

Årsmøte (innen utgangen av april): 

Årsmøte - lokallagene presenterer foreløpig årsrapport muntlig for Årsmøtet, og oversender 

den skriftlig i standardskjema for Årsmøterapport en uke før Årsmøtet. 

 

15. juni:  

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

mailto:am@saih.no

