
IKFFs landsmøte 5.- 6. april 2014, Sandnes

Landsstyrets årsmelding IKFF 2013-14

Landsmøtet 2013 var i Oslo 13.-14. april. 

Styret  i 2013 – 14 har bestått av:
Landsleder Kirsten Margrethe Tingstad
Nestleder Edel Havin Beukes
Medlemmer: Hermien Prestbakmo, Johanne Hartwig, Eva Fidjestøl, Anne Margrete Halvorsen, 
Kari Nes
Internasjonalt styremedlem Edel Havin Beukes

Varamedlemmer: Camilla Hansen, Marthe Helgesen, Jorunn Karin Berg, Liss Schanke, 
Elisabeth Kristiansen, Monica Bothner, Ursula Gelis.

Johanne Hartwig (Bergen IKFF) har trukket seg som styremedlem, Ursula Gelis rykket opp som 
fast medlem. En observatør fra IKFF Bergen har fulgt styremøtene. 

Revisor: Ellen Elster ble valgt til revisor i 2013 men har ikke fungert pga sykdom. Setterevisor 
for regnskapet 2013: Grethe Nielsen. 

Kontoransvarlige: Elisabeth Kristiansen og Mari Holmboe Ruge. Kontoradressen Storgt. 11, 
0155 Oslo. 
Landsleder hadde møte med Bergensavdelingen 23. november - tema 2015 og aktiviteter og 
planer framover. Hun deltok på en studiereise til Genève i oktober, i regi av FN-sambandet. 0

! Margrethe K. Tingstad har hatt en utstrakt møtevirksomhet som styreleder i inn og utland. 
Det samme gjelder Edel Havin Beukes som nestleder og internasjonalt styremedlem.  Flere 
andre styremedlemmer har representert IKFF på møter og seminar om relevante tema. Alle 
har rapportert til landsstyret, mange rapporter har stått i fred og frihet. 

! Edel H. Beukes og Margrethe Tingstad deltok under International Peace Bureau’s (IPB) 
konferanse i Stockholm 13.-15. september, med hovedtema fredsarbeid i en militarisert 
verden.

Landsstyret hadde styreseminar 18.-20. oktober, og i januar 2014, med hovedvekt på 
planlegging for 2015 og mulige tiltak for rekruttering av medlemmer. De månedlige styremøtene 
har vært gjennomført på skype, så styremedlemmer fra hele landet har deltatt.  Under 
landsleders sykepermisjon i januar 2014 fungerte nestleder i hennes sted. 

Ved årsskiftet hadde IKFF 350 betalende medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt 
kontingent på to år eller mer blir strøket. Avdelingene krever inn kontingent fra sine egne 
medlemmer og holder landsstyret oppdatert om ut- og innmeldinger.   

Økonomi: Regnskapet viser et driftsoverskudd på 76.000. Det skyldes en overføring fra IKFFs 
kapitalkonto på 25.000 kr og en driftsbevilgning fra BufDir på 50.000 kr. Noen forpliktelser for 
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2013 ble utbetalt i 2014 pga forsinket fakturering. Kontingentinngangen for 2013 var bedre enn 
for året før, delvis etter gjentatte purringer. Se for øvrig regnskapet for 2013.

Fra 2013 har Fredsrådet fungert som kontaktorgan til Utenriksdepartementet for søknader om 
informasjonsmidler for fred. For 2013 fikk vi 90.000 til informasjon og publikasjoner, 15.000 kr til 
et historieseminar og 15.000 kr til nordisk møte 2014.  

Fra BufDir fikk IKFF et driftstilskudd på 50.000 kr for 2013. Det er første gang. Vi har søkt igjen 
for 2014.
Andre større søknader for 2013-14: Fritt Ord (avslått), BufDir Aktivitetsmidler (avslått), 
Driftsmidler (ikke avgjort) 

Organisasjon, kommunikasjon, medlemsverving. 
Hjemmesiden www.ikff.no har vært et viktig kommunikasjonsmiddel siden nyopprettelsen våren 
2013. Elisabeth Kristiansen har besøkt Sandnes, Bergen og Hamar og hatt opplæring og 
presentasjon av hjemmesiden og bruk av denne og Facebook. Alle avdelinger har nå sin egen 
hjemmeside som oppdateres.http://www.ikff.no/om-oss/avdelinger/ Det er nå mulig å melde seg 
inn i IKFF via hjemmesiden. 
Fullstendig årsmelding fra avdelingene er vedlagt landsstyrets årsmelding. 

Oslo og Akershus avdeling har ingen egen årsmelding. Den har hatt et konstituerende møte 
hvor det ble bekreftet at IKFF-medlemmer i dette området tilhører denne avdelingen. 
Landsstyret har hatt 4 medlemmer fra regionen, slik at Oslo- og Akershussaker blir behandlet 
der: Kontaktperson for Oslo/Akershus: Elisabeth Kristiansen

Alle avdelinger har markert viktige internasjonale dager som 8. mars, 1. mai, 11. juni 
(stemmerettsjubileet), 21. september (FNs fredsdag), 2. oktober (Ikkevoldsdagen), 24. oktober 
(FN-dagen) og 10. desember (Menneskerettighetsdagen) med egne arrangementer eller som 
synlige deltakere i fellesarrangementer. Noen avdelinger har kafémøter en gang i måneden 
med samvær og informasjon om aktuelle saker. Hedmark/Oppland, Sandnes og Stavanger 
avdelinger har hatt loppemarked. Loppemarkeder er arbeidskrevende, men de er viktige 
«møtepunkter» for å gjøre IKFF synlig utover egen medlemskrets og betyr mye for 
avdelingenes økonomi.  

Kontakt med WILPF
Landsmøtet 2013 hadde besøk av Nina Hansen fra WILPF Genève som introduserte den nye 
hjemmesiden og bruken av den.

Margrethe Tingstad vært koordinator for en ad hoc komité om evaluering av vår internasjonale 
organisasjon i forhold til organisasjonsstruktur, kultur og kommunikasjon som et grunnlag for 
mulige endringer i konstitusjonen i forkant av 100-årsjubileet. Arbeidet pågikk i 7 måneder i 
2013, og var svært tidkrevende. I samband med dette arbeidet ledet Margrethe et arbeidsmøte i 
det internasjonale arbeidsutvalget Ex Com, 4 dager i juli 2013, og et tilsvarende møte på skype i 
februar 2014. 

WILPF – Europeisk møte: Berlin 20.-23 mars 2014 – Edel H. Beukes, Elisabeth Kristiansen og 
Margrethe Tingstad deltok. Møtet ble holdt i samband med at WILPF Tyskland var medarrangør 
for et seminar i Heinrich Böll-stiftelsen med tema “Europa som likestillingsprosjekt”. Det 
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europeiske WILPF-møtet diskuterte bl.a. den politiske situasjonen i Ukraina, ad hoc rapporten 
om WILPFs organisasjon og 2015- jubileet i Haag.

Lorraine Mirham (WILPF GB) og Edel Havin Beukes (IKFF) som er ledere for WILPFs 
Environmental Working Group gir ut et Newsletter til de som har satt seg på epostlisten til dette.

WILPF-arbeidsgrupper som forbereder jubileet i 2015 har følgende medlemmer fra Norge: Edel 
Havin Beukes, politisk-, Mari Holmboe Ruge, historisk- og Elisabeth Kristiansen i kunst og 
kulturarbeidsgruppe. Arbeidet foregår i alt vesentlig som telefon- og skypemøter. 

Nordisk samarbeid. 
IKFF var vertskap for nordisk møte i Oslo 25. og 26. januar. Alle fire nordiske seksjoner deltok, 
og ca. 20 fra Norge. Tema: Forberedelse av 2015-jubileet i Haag, Nordisk Forum i Malmø juni 
2014, og situasjonen i Syria. IKFF-medlem i Sandefjord Hiam al-Chirout innledet. Møtet vedtok 
en felles uttalelse med krav om at kvinner skal delta i (de daværende) fredsforhandlingene. 

Planleggingsmøter Nordisk Forum Malmø 2014 – fellessøknad NIC sammen med FOKUS, her 
fikk ikke vi en krone, men IKFF Danmark har sagt de har fått fra NIC og kan bidra slik at vi 
kommer med. Elisabeth Kristiansen var i Stockholm på WILPF stipend i desember og knyttet 
kontakt direkte til sekretariatet. 

IKFF har fått et reisestipend fra Forum Norge 1325 til Nordisk Forum i Malmø. Elisabeth 
Kristiansen har fått stipendet. Se også under KVINNER, FRED OG SIKKERHET 
Elisabeth Kristiansen vil prøve å få til et seminar om 1325 undervisning: Fred som metode.

Fred og Frihet. Medlemsbladet kom ut med to nummer i 2013-14, fordi arbeid med 
hjemmesiden var prioritert. 
Redaksjon: Eva Fidjestøl og Barbara Gentikow, layout Elisabeth Kristiansen, rådgiver Mari 
Holmboe Ruge
En artikkelsamling som vervemateriale kom ut som nr 1.2014 for å unngå mva (se under 
Informasjon og Publikasjoner) 

Hovedtema i perioden: 
URANVÅPEN 
Ansvarlig: Susanne Urban - Sigrun Hodneland (Bergen), Eva Fidjestøl (landsstyret). Hovedsak: 
Å styrke den internasjonale kampanjen mot uranvåpen. ICBUW.  Månedlige stands i Bergen – 
innsamling av underskrifter mot uranvåpen.

IKFF i Sverige støtter IKFF Norges engasjement i denne saken og ønsker å være medsignerer 
når vi skulle trenge det ved internasjonale utspill. Finsk og dansk seksjon er bedt om å melde 
seg inn i ICBUW. I Sverige og Danmark trengs nasjonale utspill.

ATOMSPØRSMÅL
Evas Nyhetsbrev om atomsaker – se http://www.ikff.no/nyhetsbrev-om-atomsaker-mars-2014/
Tsjernobyl dagen 26. april ble markert i Bergen med filmvisning.  
Boken ”Etter atomulykken”., se Informasjon og publikasjoner
Ursula Gelis er intervjuet om arbeid mot atomvåpen og se:www.ikff.no/en-viktig-del-av-en-
vellykket-integrering-er-a-engasjere-seg/
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MENNESKERETTIGHETER
IKFF har skrevet en høringsuttalelse til enkelte punkter i Norges andre rapport til FNs 
menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. 
Vi er en av 10 organisasjoner som har uttalt seg, og saken er fortsatt under behandling i UD. 
Det er innen 20. januar departementet skal sende sin rapport til FNs menneskerettighetsråds 
19. sesjon, som finner sted i april-mai 2014.  Da skal Norge eksamineres for andre gang om 
landets etterlevelse av menneskerettighetsforpliktelsene – Universal Periodic Review (UPR).  
Kari Nes har ansvar for dette sammen med Hermien.
Den norske regjeringen arrangerte i juni 2013 sammen med regjeringene i Argentina, Østerrike, 
Indonesia og Uganda en konferanse om «Reclaiming The Proteksjon og Civilians under 
International Humanitarian Law ”. Edel Havin Beukes møtte for WILPF/IKFF.  
MILITARISME, MILJØ OG UTVIKLING
Sammenhengen mellom militarisme, miljø og utvikling (og kvinner) er det temaet som tas opp 
mest av Edel Havin Beukes på de møter og konferanser som gjør dette mulig. Dette året har 
arbeidet i fredsgruppa og klimagruppa hos ForUM ført til deltagelse i flere møter på forskjellig 
nivå i Miljødepartementet, Utviklings og Utenriksdepartementet både under den gamle og nye 
regjeringen og på mange andre møter og konferanser arrangert av andre organisasjoner og 
institusjoner.
Arbeidsgruppene i ForUM arbeider også med å lage felles posisjonsdokumenter til 
lobbyvirksomhet overfor myndighetene, eksempel på dette er Arms Trade Trearta og Post-2015 
arbeidet i FN sammenheng samt mye arbeid med innspill til Klimaprosessen. Edel Havin 
Beukes deltok sammen med andre Ngo-er på Klimakonferansen i Warszawa i 2013.
Elisabeth Kristiansen medvirket til at Globaliseringskonferansen 2014 vil ta opp Norge som 
våpennasjon i sitt forslag til tema for konferansen

KLIMA, ENERGI, VANN OG VANNPOLITIKK, RESSURSER OG MATSIKKERHET
Seminaret ”Food Security and Climate Solution Rural Women’s Hands” ble arrangert på 
Utviklingshuset i Oslo, i forbindelse med Rural Woman’s Day, 15. okt. Arrangører IKFF i 
samarbeid med Senterkvinnene, Norges Bonde- og Småbrukarlag og FOKUS. Vandana Shiva 
og andre ressurspersoner fra India og Afrika på feltet matsikkerhet var forelesere. IKFF-
ansvarlige Margrethe Tingstad, Anne Margrete Halvorsen 

NEDRUSTNING, KVINNER OG MILITÆRET
Bergen IKFF har fortsatt sin postkortaksjon mot innkjøp av nye kampfly.  

I forbindelse med gjennomføringen av tvungen verneplikt for kvinner i Norge (nå kjønnsnøytral 
verneplikt) skrev Torild Skard (leder av Norges kvinnesaksforening  og Edel Havin Beukes en 
kronikk i Dagsavisen i april 2013.) Dette medførte at EHB hadde to foredrag om temaet” 
Kvinner i samt det militære” i Norges kvinnesaksforening 9.10. og Veterangruppa til Oslo 
Arbeiderparti 28.10. samt en artikkel i soldatenes medlemsblad. IKFF-medlemmer engasjerte 
seg i offentlige debatten om denne saken. IKFF har skrevet høringsuttalelse til den nye 
vernepliktsloven med krav om at forsvaret endres til å møte dagens sikkerhetsproblemer. 

IKFF har deltatt i arbeidet med Arms Trade Treatment (ATT), koordinert av Forums 
Fredsgruppe. 
Nobels fredspris 2013. IKFF skrev til Nobelkomiteen med positiv kommentar til årets 
fredsprisvinner
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Syria-konflikten. IKFF skrev til Regjeringen i september 2013 med takk for en fast holdning mot 
militær intervensjon i konflikten. I brevet minner vi også om behovet for at FNs 
våpenhandelsavtale ATT ratifiseres i iverksettes snarest mulig.  
Nordisk IKFF-møte i Oslo i januar 2014 skrev til regjeringene med krav om kvinner skal delta i 
de fredsforhandlingene som da pågikk i Genève, og som WILPF hadde lagt til rette for. 

NORDOMRÅDENE, MILITARISERING AV VERDENSROMMET
Edel Havin Beukes og Hermien Prestbakmo deltok for IKFF på konferansen «Norden och 
militariseringen av rymden» i Kiruna 28-29. juni 2013. Konferanserapporten kan fåes fra IKFF. 
! I forbindelse med den internasjonale aksjonen ”Keep Space for Peace Week” (5-12.10) 

arrangerte Norges Fredslag, Norges Fredsråd og IKFF sammen et møte i Fredshuset: ”Et 
våpenfritt verdensrom- Norges rolle i morgendagens krigføring.” Edel Havin Beukes innledet 
for IKFF.

! Hermien Prestbakmo har holdt landsstyret orientert om militære øvelser og annen militær 
virksomhet i Nord-Norge. 

FREDSKULTUR / KONFLIKTLØSNING / DIALOG
IKFF sentralt og avdelingene lokalt markerte seg aktivt i samband med stemmerettsjubileet og 
andre internasjonale merkedager.  Se også avdelingsrapportene. 

Bergen, arrangerte workshop/ fremtidsverksted på årets fredssymposium i Hardanger,

Fred og frihet nr 2 2013: tema ”Fredsvisjoner som drivkraft” nr. 3 og 4, 2013. Gandhis 
fødselsdag 2. oktober ble markert på Litteraturhuset I Bergen. Sabona holdt foredrag om 
fredsundervisning/konflikthåndtering, På møtet var det også musikalske innslag, og vi 
organiserte det slik at  SABONA  holdt et foredrag for lærerstudenter på Høyskolen i Bergen.

KVINNER, FRED OG SIKKERHET
Felles søknad fra de nordiske seksjonene til NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn om 
SR 1325-seminar under Nordisk Forum, Denne søknaden ble avslått. Det nordiske nettverket 
for 1325 har fått midler til et prosjekt under konferansen. Elisabeth Kristiansen er med FOKUS’ 
planleggingsgruppe for prosjektet.  Hun har også videreført Anne Halvorsens og Liss Schankes 
undervisningsprosjekt om 1325 med tanke på presentasjon under Nordisk Forum 

2015 JUBILEUM
! Hedmark/Oppland forbereder en kunstutstilling på Hamar i fm jubileet. Samarbeid med 

kunstforeningen i Hamar og Stange 
! Oslo og Akershus avdeling planlegger 4 historie seminarer på grunnlag av eget 

arkivmateriale.  
!  Det første ble avholdt lørdag 15. februar. Tema: Norske fredskvinner i Folkeforbundet, (Edel 

Havin Beukes) Starten for IKFF Norge (Mari Holmboe Ruge), innledningene kommer i fred 
og frihet.  Landsmøteprogrammet blir også preget av IKFFs historie. .

! Avtale med Nobels Fredssenter om markering av IKFFs 100 år, 21. mai 2015
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PUBLIKASJONER, INFORMASJON
Artikler i dagspressen, se årsmeldinger fra avdelingene. 
Bøker, hefter: 
Barbara Gentikow (red) La oss snakke om krig. Veteraner, soldatmødre, krigsflyktninger og 
militærnektere forteller. Oslo: Kolofon Forlag. 304 sider
Susanne Urban (red og oversettelse): Etter atomulykken – effektivt vern mot radioaktiv stråling 
amazon.uk 88 sider 
Elisabeth Kristiansen (red) Kassandra vs Goliat, Fred og frihet nr 1 2014. 
Fred og frihet 2013, se eget avsnitt. 
www.ikff.no - www.facebook.com begge sidene har vært i bruk siden april 2013
Oppdatert informasjons brosjyre – 400 eks

 KONTAKT MED ANDRE ORGANISASJONER
 IKFF er medlem:
 Norges Fredsråd: Margrethe Tingstad medlem av styret, Anne Margrete Halvorsen medlem av 
 evalueringsutvalget

Forum for utvikling og miljø: Edel Havin Beukes aktiv i temagrupper for fred og klima
FOKUS for kvinner og utvikling: Margrethe Tingstad kontakt, Monica Bothner vara 
FN-sambandet: Ingeborg Breines varamedlem av styret
Norges Sosiale Forum: Elisabeth Kristiansen kontakt
Forum Norge 1325: Anne M. Halvorsen kontakt, Mari H. Ruge vara
ICBUW og Nordisk nettverk mot uranvåpen – Eva Fidjestøl og Susanne Urban
Fredsinitiativet – Ellen Elster?
IKFF samarbeider med:
Nei til atomvåpen: Eva Fidjestøl og Ursula Gelis kontakter
ICAN - Eva Fidjestøl, Anne Margrete Halvorsen kontakter (via Fredsrådet) 
Fredsskattalliansen Grethe Nielsen kontakt 
Norges Fredslag – 
Norges kvinnesaksforening – 
Rogaland Fredsfond – IKFF Sandnes
Besteforeldrenes klimaaksjon – 
Hardanger akademi for fred, utvikling og miljø – IKFF Bergen 
Norges fredsfond - Anne Helgedagsrud
Bestemødre for fred – Trine Eklund kontakt
Nansen Fredssenter K Margrethe Tingstad
Norsk bonde og småbrukarlag – Kari Kobberød Brustad
Andre relevante organisasjoner
Norges Bygdekvinnelag 
Norsk kvinne og familieforbund  
Norske kvinners Sanitetsforening 
Norrga Sarahkka Samisk Kvinneorganisasjon 
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