Earth Charter Norge NGO

Organisasjonsnummer: 993 936 936

Kronprinsens gate 17

Bankkonto: 1503 10 95782

0251 OSLO

Web: www.earthcharter.no

Årsmelding for 2009 for Earth Charter Norge NGO
Foreningens navn er Earth Charter Norge. Den ble stiftet 2.februar 2009.
Foreningens formål er å arbeide for en etisk og bærekraftig samfunnsutvikling, gjennom å etablere
aksept for, forståelse av, og kunnskapsspredning om The Earth Charter som felles etisk fundament,
og bidra til at The Earth Charter blir et aktivt verktøy og hjelpemiddel i arbeidet.
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld .
Foreningen er åpen for medlemskap for alle som ved å melde seg inn slutter seg til foreningens
formål, og hovedprinsippene i erklæringen ”The Earth Charter”. Det kreves ikke formell skriftlig
registrering og tilslutning (endorsement) til The Earth Charter Internationals tilknytningssystem.
Medlemskap er ikke avgrenset av alder, kjønn eller andre klassifiseringer. Medlem kan være person,
forening eller bedrift/etat med organisasjonsnummer. Foreningen er religionsnøytral. Det føres
medlemsregister. Foreninger og bedrifter/etater må angi kontaktperson med rett til å avgi
medlemmets stemme.
Virksomheten i 2009 har vært relativt beskjeden utad. Den 25.mai ble arrangert et seminar sammen
med Faggruppe for Etikk og Lederskap, som er et samarbeid mellom Tekna og NITO.
Foreningens hjemmesider har det tatt tid å oppdatere, men den har etter hvert kommet i funksjon, og
eierskapet til domenet er sikret.
Styreleder har holdt foredrag i flere Rotary – klubber med temaet etikk og samfunnsansvar, hvor The
Earth Charter er fokusert. Styremedlemmer har deltatt på flere seminar omkring temaet i Regi av BI,
og foreningen var godt representert og aktiv på et seminar i regi av Byrådet i Oslo, i forkant av
klimatoppmøtet i København.
I år 2010 er The Earth Charter 10 år. Dette har vært hovedfokus i vår dialog med Earth Charter
International, med hensyn til hvordan dette skal markeres, målgrupper osv. EC+10 har fått slagordet
”It starts with one” – Det begynner med én. Fokus på enkeltmennesket, dets totale situasjon, etikk og
holdninger, vurderer vi som fundamentet for å få til en robust bærekraftig utvikling.
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