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Bakgrunn: 9 

Ved Folkeaksjonens landsmøte i juni 2022 ble det vedtatt at Folkeaksjonen skal legge ned 10 

driften av organisasjonen.  11 

Arbeidsplanen som ble vedtatt av landsmøtet 2022 gjelder til og med folkefest lørdag 12 

5.august 2023. Det er likevel noen økonomiske og administrative oppgaver som må 13 

gjennomføres etter gjennomføringen av Folkefesten for å sikre en forsvarlig nedleggelse av 14 

Folkeaksjonen. 15 

Landsstyret har derfor bedt valgkomiteen om å innstille på et avsluttende økonomisk og 16 

administrativt styre som har ansvar for den endelige formelle og økonomiske avviklingen av 17 

organisasjonen. 18 

Forslaget fra landsstyret ble enstemmig vedtatt på styremøte 28.februar 2023.  19 
Vedtaket lød som følger: 20 

Landstyret ber valgkomiteen innstille på 3 medlemmer til et økonomisk og administrativt styre 21 
som har ansvar for den endelig formelle avviklingen av Folkeaksjonen og som velges av 22 
ekstraordinært landsmøte. 23 

Tidsramme for nytt avsluttende styre 24 

Landsstyret mener inneværende styret bør sitte til og med 15.September 2023. Dette for å 25 

sikre opprydding etter Folkefesten, utbetaling av refusjoner og ansvarlig avvikling av 26 

sekretariatet. 27 

Deretter anbefaler Landsstyret at det avsluttende økonomiske og administrative styret trer i 28 

kraft fra 15.September 2023 og avvikler seg selv senest innen utgangen av Februar 2024. 29 

Mandat og arbeidsoppgaver 30 

Et avsluttende økonomisk og administrativt styre bør ha et begrenset mandat knyttet direkte 31 

til den økonomiske og administrative avviklingen av Folkeaksjonen.  32 

Den politiske virksomheten til Folkeaksjonen skal avsluttes, i tråd med landsmøtevedtaket fra 33 

2022, på Folkefesten lørdag 5.August.  34 
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Det bør settes av en mindre sum til uforutsette utgifter i perioden frem til endelig økonomisk 35 

og administrativ avvikling. Utover dette forventes det at det avsluttende økonomiske og 36 

administrative styre sørger for at ingen nye utgifter påløper etter gjennomføringen av 37 

Folkefesten. Med unntak av nødvendige utgifter knyttet til avslutning av regnskapet for 2023, 38 

revisjon og avslutning av bankforbindelser. 39 

Forslag til mandat og arbeidsoppgaver 40 

Forslag til mandat for økonomisk og administrativt styre: 41 

Økonomisk og administrativt styre er ansvarlig for den formelle og økonomiske avviklingen 42 

av Folkeaksjonen. Styret skal ikke drive politisk arbeid. Styret er valgt for perioden fra 43 

15.09.2023 og avvikles senest 28.02.2024.  44 

Arbeidsoppgaver til økonomisk og administrativt styre: 45 

• Påse at årsregnskap for 2023 blir avsluttet og revisor-godkjennes januar 2024 46 

• Påse at det ikke kommer flere nye utgifter etter Folkefest 5.august 2023. Unntak er 47 

for utgifter knyttet til regnskap og revisjon. 48 

• Hente ut liste fra HyperSys og sende inn rapport til Skatteetaten over givere og 49 

donasjoner i januar 2024 50 

• Avslutte resterende bank-forbindelser januar/februar 2024 51 

• Betale eventuell rest av egenkapital til aktører valgt av ekstraordinært landsmøte i 52 

forbindelse med avslutning av bankforbindelser januar/februar 2024* 53 

*Utbetaling av egenkapital 54 

Landsstyret anbefaler at utbetalingen av egenkapitalen skjer i 2 runder.  55 

Hoveddelen av beløpet utbetales i begynnelsen av September 2023 av inneværende styret 56 

etter at utgifter i forbindelse med Folkefesten er ferdigstilt. Et eventuelt restbeløp utbetales i 57 

februar 2024 i forbindelse med avslutning av resterende bank-forbindelser. 58 

Forslag til vedtak* 59 

Ekstraordinært landsmøte velger et avsluttende økonomisk og administrativt styre på maks 3 60 

medlemmer som er ansvarlig for den siste delen av den formelle og økonomiske avviklingen 61 

av Folkeaksjonen. Styret skal ikke drive politisk arbeid. Styret er valgt for perioden fra 62 

15.09.2023 og avvikles senest 28.02.2024. 63 

 64 

Kandidater velges ved akklamasjon 65 

 66 

*Kandidater til avsluttende økonomisk og administrativt styre presenteres av 67 

valgkomiteen under møtet 68 

 69 
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