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Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Vedtektskomiteen 

Gjelder vedtekt (§): Den norske 
oversettelsen av navnet «Attac» 
 

Avsnitt: 1 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 

Forening for demokratisk regulering av finansmarkedene og folkelig mobilisering. 

 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Forening for demokratisk regulering av finansmarkedene og for folkelig mobilisering. 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

 
Forening for demokratisk regulering av finansmarkedene og for folkelig mobilisering 
Begrunnelse: 
Tydeligere sideordning av «folkelig moblisering» med «demokratisk regulering av 
finansmarkedene». Ligger tettere opp til originalteksten (Association pour la Taxation 
des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne). 
 
Relaterte forslag: Skriv her om dette forslaget henger sammen med 

andre forslag 
Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i andre 

punkter må endres. 
Andre merknader:  

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling:  
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Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: Vedtektskomiteen 

Gjelder vedtekt (§): 2 Formål Avsnitt: 2 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
Attac Norge er en selvstendig, antirasistisk organisasjon som, uavhengig av religion og 

partipolitikk, har som formål å samle og mobilisere en bred, folkelig og demokratisk 

bevegelse mot den makten finanskapitalen og multinasjonale selskaper utøver på 

bekostning av demokratiet, og de negative konsekvensene dette har politisk, 

økonomisk, sosialt, økologisk og kulturelt i Norge og resten av verden. 

 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Attac Norge er en selvstendig, antirasistisk organisasjon som, uavhengig av religion og 
partipolitikk, har som formål å samle og mobilisere en bred, folkelig og demokratisk 
bevegelse mot den makten finanskapitalen og multinasjonale selskaper utøver på 
bekostning av demokratiet, og de negative konsekvensene dette har politisk, 
økonomisk, sosialt, økologisk og kulturelt i Norge og resten av verden. 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Attac Norge er en selvstendig organisasjon som har som formål å samle og mobilisere 
en bred, folkelig og demokratisk bevegelse mot den makten finanskapitalen og 
multinasjonale selskaper utøver på bekostning av demokratiet, og de negative 
konsekvensene dette har politisk, økonomisk, sosialt, økologisk og kulturelt i Norge og 
resten av verden. 
 
Begrunnelse: 
Kronglete formulert. Med denne formuleringen kommer formålet tydeligere frem. At 
Attac Norge har nulltoleranse for rasisme (og sexisme) flyttes til egen formulering 
under, sammen med uavhengighet fra religion og partipolitikk (se forslag 3 og 4) 
 
Relaterte forslag: Forslag 3 og 4 

Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i andre 
punkter må endres. 

Andre merknader:  

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling:  
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Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

Forslagsnummer: 3 

Forslagstiller: Vedtektskomiteen 

Gjelder vedtekt (§): 2 Formål Avsnitt: 4 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv 

samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på. 

 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv 
samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på, uavhengig av livssyn 
og politisk tilhørighet. 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

 
 
Begrunnelse: 
Se forslag 2. Flytting av punktene om religion og partitilhørighet og oppdatering av 
begrepsbruk. 

 
Relaterte forslag: Forslag 2 og 4 

Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i andre 
punkter må endres. 

Andre merknader:  

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling:  

 

 

 

 



5.3 Endringsforslag vedtekter  Side 4 av 6 

Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

Forslagsnummer: 4 

Forslagstiller: Vedtektskomiteen 

Gjelder vedtekt (§): 2 Formål Avsnitt: 4-5 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

 
Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv 
samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på. 
 
Attac Norge vil arbeide for våre mål med ikkevoldelige midler. 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv 
samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på. 
 
Attac Norge tar avstand mot alle former for diskriminering og undertrykkelse, 
inkludert rasisme, sexisme, homofobi og transfobi.  
 
Attac Norge vil arbeide for våre mål med ikkevoldelige midler. 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

 
Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv 
samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på. 
 
Attac Norge tar avstand mot alle former for diskriminering og undertrykkelse, 
inkludert rasisme, sexisme, homofobi og transfobi.  
 
Attac Norge vil arbeide for våre mål med ikkevoldelige midler. 
Begrunnelse: 
Følger forslag 2 og 3.Nytt punkt om diskriminering.  

 
Relaterte forslag: Forslag 2 og 3 

Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i andre 
punkter må endres. 

Andre merknader:  

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling:  
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Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

Forslagsnummer: 5 

Forslagstiller: Vedtektskomiteen   

Gjelder vedtekt (§): 6.2 Styret Avsnitt: 1 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

 
Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer 
og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Medlemmene velges for ett år med 
mulighet for gjenvalg. 

 

 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer 
og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved nyvalg av leder velges denne for to år. 
Sittende leder kan stille til gjenvalg for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer 
Medlemmene velges for ett år med mulighet for gjenvalg. 

 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer 
og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved nyvalg av leder velges denne for to år. 
Sittende leder kan stille til gjenvalg for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer 
velges for ett år med mulighet for gjenvalg. 

 
 
Begrunnelse: 
 
Dette gir økt forutsigbarhet for den som velges for leder da den ikke må evalurere 
gjenvalg per år i starten av sin periode. Det er hensiktsmessig for Attac at leder blir 
sittende mer enn et år av gangen. Personal- og lønnspolitikken til Attac Norge, som 
leder er innlemmet i, tilsier at det er et ønske om at leder blir i organisasjonen over en 
lengre periode. 

 
Relaterte forslag: Skriv her om dette forslaget henger sammen med 

andre forslag 
Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i andre 

punkter må endres. 
Andre merknader:  

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling:  

 



5.3 Endringsforslag vedtekter  Side 6 av 6 

Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

 

Forslagsnummer: 6 

Forslagstiller: Vedtektskomiteen 

Gjelder vedtekt (§): 6.2 Styret Avsnitt: 8 (kulepunkt 3 fra bunnen) 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
behandle søknader som økonomisk støtte fra forskjellige initiativ inne organisasjonen 

 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
behandle søknader som økonomisk støtte fra forskjellige initiativ innen organisasjonen 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

 
behandle søknader om økonomisk støtte fra forskjellige initiativ innen organisasjonen 
 
Begrunnelse: 

 
Per i dag er det en skrivefeil her. Redaksjonell endring. 

 
Relaterte forslag: Skriv her om dette forslaget henger sammen med 

andre forslag 
Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i andre 

punkter må endres. 
Andre merknader:  

Relaterte forslag:  

Komiteens innstilling:  

 

 

 


