Til landsstyret i Folkeaksjonen

Forslag til mandat for Folkeaksjonens framtidskomité (Vedtatt i styret)
Bakgrunn
På landsmøtet i juni ble det vedtatt at styret skal: «Forberede en sak om
organisasjonsutvikling til Folkeaksjonens landsmøte 2022, med mulige retningsvalg etter
stortingsvalget 2021». Dette skulle gjøres gjennom å sette ned en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som skal samles inn innspill i hele organisasjonen og utrede ulike retningsvalg
for organisasjonen som fremmes på neste landsmøte.
Vedtaket kommer som følge av et voksende behov og ønske fra organisasjonen om å
klarlegge Folkeaksjonens rolle framover etter at Lofoten, Vesterålen og Senja sin status som
oljefrie områder har blitt bekreftet av ulike regjeringskonstellasjoner over flere år. Også den
nye regjeringsplattformen slår fast at den nye regjeringa ikke ønsker oljeboring i Lofoten,
Vesterålen og Senja. Dette reiser spørsmål om hva Folkeaksjonen kan og skal jobbe med
framover og behovet for Folkeaksjonen. Gjennom å sette ned en komité som kan gjøre et
grundig arbeid fram mot neste landsmøte håper vi å skape en bred og åpen prosess som
legger opp til en best mulig diskusjon om Folkeaksjonens framtid i organisasjonen.
Mandatet
For å gi komiteen en definert og omforent arbeidsbeskrivelse foreslår vi at styret vedtar et
mandat for komiteen.
Forslag til vedtak:

Mandat for framtidskomiteen
Komiteen skal forberede en sak til landsmøtet i 2022 med mulige retningsvalg for
Folkeaksjonen som organisasjon etter stortingsvalget 2021. Komiteen konstituerer seg selv.
Komiteen har hovedansvar for å koordinere arbeidet. Arbeidet innebærer blant annet å:
● Samle inn innspill i hele organisasjonen gjennom:
● å ha en workshop på lokallagssamlinga i november
● samtaler og møte med lokallag
● samtaler og møte med styret
● å be om innspill fra medlemmer
● å snakke med folk som har vært sentrale i Folkeaksjonen gjennom årene
● å be om innspill fra viktige samarbeidspartnere og allierte
● Ta med seg innspillene fra landsmøtet i 2021 - se forslag fra Sortland lokallag blant
annet
● Lage en innstilling basert på komiteens arbeid, som leveres til styret senest 01. April
2022. Styret er da fritt til å velge hvordan innstillingen fremmes på landsmøte og evt.
følges opp med arbeidsplan.
● Avtale egne møter jevnlig og lager en framdriftsplan for eget arbeid.
● Komiteen kan møtes fysisk. Folkeaksjonen dekker kostnader.
● Komiteen kan reise for å innhente innspill. Folkeaksjonen dekker kostnader.

