
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ANSAS LANDSTRUKTUR 
 

Informasjonssak til ANSAs 62. generalforsamling 
  



 
2 

Bakgrunn 

Dagens inndeling av medlemmer i ANSA-land følger i hovedsak juridiske landegrenser. Dette er en 

inndeling som er uheldig for RAV-medlemmene, siden de ikke får tilhørighet i noe etablert ANSA-land. 

Under HS#1 ble det derfor vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal utrede dagens inndeling av 

medlemmer i ANSA-land med hovedfokus på å se på muligheten for å inkludere RAV-land i allerede 

etablerte ANSA-land. Gruppen består av Nils Martin Ek, Peter Alstad Netland, Katinka Oxaas-Straume 

og Tomas Engebretsen. 

Et problem som vil følge av en slik utvidelse er lengre, og dermed dyrere, reiseveier. Dessuten kan 

slike endringer få praktiske konsekvenser for de tillitsvalgtes arbeid, som ANSA er helt avhengig av for 

å holde hjulene i gang. Utfordringen er dermed å stille disse problemstillingene opp mot fordelene ved 

å inkludere RAV-medlemmene i etablerte ANSA-land. Per dags dato er antallet RAV-medlemmer 

forholdsvist lavt, men noe av tanken ved å utvide landene er å øke medlemstallet i områder som i dag 

ikke er omfattet av noe ANSA-land. 

Oppsummering av gjennomført arbeid 

Arbeidsgruppen startet arbeidet umiddelbart etter HS#1 og begynte da å samle inn innspill fra 

landsledere over hele verden. I tillegg ble landsledere i land som allerede dekker store geografiske 

områder spurt om hvordan de løser denne utfordringen i dag. 

Mellom HS#2 og HS#3 ble gruppen involvert i saken som omhandler eventuell omstrukturering av 

landegrensene i USA og Canada. På HS#3 ble det opprettet en separat arbeidsgruppe som skulle ta 

seg av denne spesifikke saken videre. 

På HS#3 fikk arbeidsgruppen en henstilling om å utrede mulighetene for opprettelse av helt nye ANSA-

land. Arbeidsgruppen fant det ikke hensiktsmessig på daværende tidspunkt å opprette noen nye land i 

RAV-området, men det ble diskutert om hvorvidt ANSA UK burde deles i to. Dette er et land med svært 

mange medlemmer, og selv om de har et høyt aktivitetsnivå, er det mulig at medlemstallet kan utnyttes 

enda bedre dersom ansvaret fordeles mellom to landsstyrer. Saken har blitt overlatt til det gjeldende 

landsstyret. 

Samtidig har arbeidsgruppen forsøkt å komme i kontakt med kontaktpersoner i RAV-landene uten å få 

noe respons. 

Til HS#4 presenterte gruppen statuttendringsforslag basert på sine konklusjoner og ferdigstilte dermed 

sitt arbeid. 

Konklusjon 

Det er mange faktorer som spiller inn på hvorvidt en utvidelse av et land bør utføres, og disse varierer 

veldig i hvert enkelt tilfelle. Gruppen anser det derfor ikke som hensiktsmessig at landene utvides 

spontant uten at det ligger noe engasjement til grunn. På den annen side fremmes det flere 

statuttendringsforslag hvis hensikt er å løse opp i definisjonen om at landene må følge juridiske grenser 

og å forenkle prossessen rundt endringer av grensene. Disse står oppført i eget sakspapir. 


