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Forslag om å nedsette en komitee for navneendringsprosess for organisasjonen 

Forslagstiller: Styret 

Forslaget gjelder: Å nedsette en komité for å utarbeide forslag til nytt navn for organisasjonen.  

Begrunnelse:  

Landsmøtet vedtok i 2018 at styret skulle diskutere navneendring og eventuelt nytt navn for 

Attac i Norge. Saken har vært oppe flere styremøter og flere forslag til nye, alternative navn 

har blitt fremmet. Men styret har kommet frem til at dersom det skal legges frem forslag om 

navneendring på et landsmøte, trengs det mer tid og forslaget må forankres bredere i 

organisasjonen.  

Derfor legger styret fram et forslag til Landsmøtet om å nedsette en komité som skal arbeide 

videre med å finne alternative navneforslag for organisasjonen.  

Komiteen vil arbeide frem til neste Landsmøtet, for så å legge frem forslag til vedtektsendring 

som Landsmøtet kan vedta/ikke vedta. Dermed vil vi ikke på Landsmøtet 2019 vedta om 

organisasjonen skal bytte navn eller ikke, eller hva det nye navnet eventuelt skal være. Dette 

skal gjøres på Landsmøtet 2020.  

Forslag til vedtak:  

Det opprettes en komité som skal videreføre arbeidet med å utarbeide forslag til en eventuell 

navneendring for organisasjonen. Komiteen består av 3 personer, valgt av Landsmøtet. 

Komiteens mål er å utarbeide forslag til nytt navn som kan stilles opp mot det nåværende 

navnet til Attac Norge.  

 Komiteens mandat:  

- Komiteen arbeider fra og med Landsmøtet 2019 til og med Landsmøtet 2020 

- Komiteen skal forankre sitt arbeid i organisasjonen og ta i mot innspill fra lokallag og 

arbeidsgrupper 

- Komiteen skal sende sine forslag til nye navn som et forslag om vedtektsendring. 

Dette skal fremmes skriftlig og være alle lokallag/arbeidsgrupper og delegater på 

Landsmøte i hende senest 1 måned før Landsmøtet 2020, jfr Attac Norges vedtekter.  

- Komiteen kan sende inn forslaget til Styret for styrets behandling før Landsmøtet, men 

dette er ikke nødvendig.  

Bakgrunn:  

I diskusjonen i Styret av nytt navn for organisasjonen er det kommet opp følgende argumenter 

for å bytte navn:  

- Attac-navnet sier ikke noe om hva vi jobber med eller hva vi ønsker å oppnå 

- Vi må, på stand for eksempel, bruke tid på å forklare navnet til organisasjonen uten at 
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det gir oss noe 

- Mange tror det handler om attack - at vi angriper noen 

- Vi har erfart at Attac har et noe “dårlig” rykte blant sivilsamfunnsorganisasjoner i 

utlandet 

Det er et forslag fra Styret om å beholde “Attac” navnet som en eventuell undertittel på det 

nye navnet: “NYTT NAVN - Attac i Norge”, slik at vi fremdeles har et navn som assosierer oss 

til det internasjonale nettverket vi er en del av.  

MERKNAD:   

Relaterte forslag: Ingen 

Styrets innstilling: Anbefales vedtatt 

 


