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Innledning 
 
Hefte 2 har tre hoveddeler: årsberetning 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020, samt 
arbeidsplan 2020.  
Årsberetningen er omfattende og har flere deler. Noe ligger også som vedlegg. Her er litt 
informasjon/ leserveiledning: 
Den samlede beretningen for landsstyret og lokallagene tar utgangspunkt i eksisterende 
arbeidsplan. Den planen er satt inn i et skjema som benyttes til det internasjonale 
arbeidsprogrammet i WILPF International. Planen har 4 hovedområder:  
https://www.mywilpf.org/wp-content/uploads/2018/12/WILPF_International-Programme_Web-low.pdf 

Det var WILPFs verdenskongress som i Ghana i 2018 vedtok en arbeidsplan for de neste 
åra med følgende arbeidsområder (våre oversettelser i kursiv): 

  
1.    Styrke IKFF som organisasjon. Building the movement. 
For instance: Support women-led peace and conflict prevention. Maintain and grow WILPF 
as a safe, diverse and inclusive organization to bring women together through membership. 

 2.    Omdefinere sikkerhet. Redefining Security.  
For instance: WILPF challenges  militarism and and stigmatises war, and campaigns to stop 
violence. Other key words: Disarmament. Environment and militarism.  
3.    Feministisk perspektiv på fred. Leveraging Feminist Perspectives on Peace.   
For instance: WILPF addresses gender inequalities and promotes justice and human rights 

for all as prerequisites for peace and conflict prevention locally and globally.  
4.    Fremme økonomisk rettferdighet. Promoting Socio-Economic Justice, including 
structural transformation, just economic systems and protection of people and planet. 

  
De 4 områdene nevnt ovenfor ligger også til grunn i forslaget til arbeidsplan for 2020. 
 

 
1. LANDSTYRETS BERETNING FOR IKFF 2019-2020 

 
1.ORGANISASJON   
Landsstyret 
Følgende landsstyre ble valgt på landsmøtet i Oslo 2019:   
 

Lokallag Landsstyremedlemmer 

Oslo/Viken Fast Liss Schanke 

 Fast Elisabeth Koren 

 Fast Elisabeth Eide 

 Fast Audgunn Oltedal 

 Vara Camilla Hansen 

 Vara Elisabeth Kristiansen 

Hedmark/Oppland Fast Kari Nes 

 Vara Eli Hammer Eide  

 Vara Inger Karin Røe Ødegaard 

Bergen/Hordaland Fast Åse Møller- Hansen 

 Vara Karen Grønn Nielsen 

 Vara Lidia Kleiberg 

Sandnes/Stavanger Fast Tone Ravnaas 

 Vara Ingegerd Austbø 

 Vara Jorunn Karin Berg  

https://www.mywilpf.org/wp-content/uploads/2018/12/WILPF_International-Programme_Web-low.pdf
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Landsstyret har avholdt 5 møter i perioden 2019-2020. 4 møter i 2019: 16.2, 25.4, 27.5 og 

29.10. Ett møte i 2020, 31.1.Møtene 29.10.2019 og  31.1.2020 ble holdt i Oslo, de andre 

møtene ble avholdt per telefon. Det er ført referat fra alle møter. 

 

Organisering 

Landsmøtet 2019 vedtok et forsøk med ny organisering som har hatt konsekvenser for 

landsstyrets arbeid: 

- Alle lokallagsstyrene har vært representert i landsstyret, bortsett fra Oslo/Viken  

- Landsstyret har ikke hatt arbeidsutvalg eller leder, bare en koordinator 

- Både administrative og faglige arbeidsoppgaver har vært fordelt mellom lokallag og 

landsstyremedlemmer 

Vurdering 

Det er foretatt en midtveisvurdering av organisasjonsforsøket som tyder på at det har fungert 

positivt, men at det er behov for enkelte mindre endringer. Saken kommer opp på landsmøtet.   

 

Medlemsutvikling 

Antallet medlemmer er svakt.   

• Ved årsskiftet 2019/2020 hadde IKFF  311 medlemmer, hvorav  215  betalende.  

• Ved årsskiftet 2018/2019 hadde IKFF 313 medlemmer, hvorav 229 betalende.  

De fleste medlemmene bor på steder med lokallag eller arbeidsgruppe.  

Vurdering 

IKFF har behov for flere medlemmer av alle aldre, og flere lokallag og arbeidsgrupper.  

Dette blir en sentral del av arbeidsplanen for 2020. 

 

 

2. AKTIVITETER  

  

Oppfølgning av arbeidsplanen 

Se skjematisk oversikt over landsstyrets og avdelingenes arbeid i henhold til arbeidsplanen.  

 

3. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 

 

IKFF legger stor vekt på samarbeid med andre organisasjoner. Det er særlig viktig med 

samarbeid med de andre organisasjonene i fredsbevegelsen som ICAN og Nei til Atomvåpen 

samt Fredsrådet og Fredsrådets medlemsorganisasjoner som Bestemødre for Fred, Fredslaget 

og Norske Leger mot Atomvåpen.  

Det har vært samarbeid med kvinneorganisasjoner, bl.a. gjennom paraplyorganisasjonen 

FOKUS, med særlig vekt på FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 Kvinner, Fred og Sikkerhet.  

I tillegg har det vært et godt samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening og Oslo 

Kvinnesaksforening som IKFF deler lokaler med.    

Det har også vært samarbeid med miljøbevegelsen for å synliggjøre sammenhengen mellom 

militarisme og miljø, dels gjennom paraplyorganisasjonen ForUM, dels gjennom de ulike 

miljøorganisasjonene som bl.a. Bellona, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og 

Greenpeace.     

Noen av de viktigste organisasjonene i 2017-2018 har vært paraplyorganisasjonene FN-

sambandet, Fredsrådet, Norges Kvinnelobby, Forum for Utvikling og Miljø, FOKUS’ 

arbeidsgruppe for FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325, «Kvinner, Fred og Sikkerhet». Under 

punkt 4 følger korte oppsummeringer fra de personene som har representert IKFF i disse 

organisasjonene. 
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IKFFs lokallag har også samarbeid med en lang rekke lokale organisasjoner.  

 

Vurdering 

IKFF vil fortsette å prioritere samarbeid med andre organisasjoner i arbeidsplanen for 2020. 

 

4. ADMINISTRASJON OG ØKONOMI 

 

Lokaler  

IKFF har tidligere leid kontor av FOKUS i Storgata 11 og av Fredsrådet i Møllergata 12. Fra 

og med 14.12.2018 deler IKFF lokaler med Norges Kvinnesaksforening og Oslo 

Kvinnesaksforening i Majorstuveien 39.  

Bruk av frivillige 

IKFF har ikke lønnet arbeidskraft og det administrative arbeidet har vært fordelt mellom 

lokalavdelinger og enkeltpersoner.   

 

Kontoret er betjent 2 dag per uke, fortrinnsvis mandag og tirsdag. En rekke frivillige har 

arbeidet på kontoret i 2019, bl.a. Liss Schanke, Camilla Hansen, Jytte Mathiesen, Ellen Elster 

Eva Fidjestøl og Elisabeth Koren.   

 

Eli Hammer Eide og Kari Nes i Hedmark/Oppland har hatt ansvar for medlemsarkiv, bidratt 

med bankutbetalinger og søknader til UD og Buf.Dir.  

Medlemmer i Oslo har bidratt frivillig med faste arbeidsoppgaver:  

o Camilla Hansen har arbeidet med hjemmeside, Fred og Frihet m.m. 

o Jytte Andresen har arbeidet med arkivering m.m.  

o En egen redaksjonsgruppe lager Fred og Frihet: Mari Holmboe Ruge, Ellen Elster, 

Elisabeth Lønnå, Camilla Hansen, Eva Fidjestøl 

o Ellen Elster åpner, besvarer, videresender og arkiverer e-mailer  

o Elisabeth Koren har arbeidet med regnskapet og samarbeidet med den 

profesjonelle regnskapsføreren som fører regnskapet 

 

Økonomi  

Regnskapet pr. 31.12.2019 viser totale inntekter på 576.303 og totale utgifter 522.845, begge 

deler høyere enn budsjettert. Resultatet er positivt 53.458 fordi det er benyttet mindre av 

oppspart egenkapital enn budsjettert.  

Vurdering 

- De nye lokalene på Majorstua fungerer svært godt   

- Arbeidsfordeling og bruk av frivillige fungerer relativt godt, men det er viktig at alle 

lokallagene deltar i det felles administrative arbeidet.  

- Økonomistyringen har fungert meget godt i 2020. Vi har hatt økt aktivitet takket være økt 

ekstern støtte samtidig som vi har benyttet mindre av egne midler enn budsjettert – og 

derfor økt egenkapitalen. 
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2. Beretning 2019 for landsstyret og lokalavdelingene, 
tematisk oversikt  (se vedlegg 1 for fullstendige beretninger fra 

avdelingene) 
 

1. Styrke IKFF som organisasjon  

Målsetting Tiltak Konkrete 
aktiviteter 

Gjennomført Ansvarlig 

1.Styrke IKFF 
som 
organisasjon 

    

1.1.styrke og 
synliggjøre 
organisas-
jonen, fordele 
arbeids-
oppgaver og 
øke den 
politiske 
bredden  

Styrke lokale 
avdelinger  
 

Øke medlems-
demokrati og 
lokalt selvstyre 
 

Midtveisevaluering 
av forsøksordning 
med flat struktur 
gjennomført; 
anbefalte tiltak 
legges inn i 
arbeidsplan for 2020 
Medlemstall 
31.12.2019: 311  

Landsstyret v. egen 
arbeidsgruppe 

 Øke politisk 
bredde 

Rekruttere nye 
medlemmer 
 
 
 
 
 
 

Ungdomstiltak 24.10 
Sandnes bibliotek. 
 «Fred i verden: Til 
ungdommen.» 
v/Ingeborg Breines  
 
Prøveordning med 
stipender for unge 
studenter på 
universiteter og 
høgskoler som 
skriver oppgaver 
relatert til fred og 
sikkerhet 
gjennomført.  

 

 Arbeide 
utadrettet 

Arrangere og 
delta i lokale og 
sentrale åpne 
møter og 
aktiviteter  

Åpne arrangementer 
og stands -
lokalavdelingenes 
beretninger 
Åpne visninger av 
fredsfilm i 
samarbeid med 
Bergen bibliotek. 7 
ganger i 2019 

Landsstyret har 
koordinert søknader 
og rapporter til UD.  
 
IKFF Bergen 

 Fordele felles 
drifts-
oppgaver 

Gjennomføre og 
følge opp 
fordelingen av 

Ansvar for 
medlemsregister 
lagt til avd. 

Landsstyret har 
koordinert fordeling 
av drifts-oppgaver 
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mellom lokal-
avdelinger  
 

arbeids-
oppgaver 

Innlandet; 
administrasjon og 
økonomi til Oslo-
Viken. 
Ansvar for 
nyhetsbrev F&F 
fordelt mellom 
lokalavdelingene. 

 
 
 
 
 

 Samarbeide 
med andre 
organisasjoner 

Paraplyorganisa
sjoner som  
Fokus, ForUM, 
Fredsråd,  
FN-sambandet,  
Kvinnelobbyen 
Norges Sosiale 
Forum   
+ lokale 
organisasjoner 

 
 
 
 
 
Samarbeid med 
antikrigsinitiativet i 
Bergen og 
Hardanger-
akademiet for fred, 
utvikling og miljø. 

Landsstyret har valgt 
representanter og 
koordinert innspill 
og rapportering 
 
 
 
 
IKFF Bergen 

 Være mer 
synlig 

Bevisst bruke 
avisinnlegg, 
Fred og Frihet, 
hjemmeside, 
facebook, 
løpesedler m.m. 

Hjemmesiden 
oppgradert 
Utadrettet 
informasjon 
regelmessig spredt 
gjennom 
hjemmeside og 
facebook. 
 
Lagt til rette for 
registrering av 
måltall på infotiltak 
fra 2020  
 
Fredsministerens 
spalte opprettet på 
hjemmesiden 
utdeling av IKFF og 
Bff løpesedler i 
Sandnes og Ålgård 
siste lørdag i mnd. 

Landsstyret og 
Oslo/Viken har 
koordinert arbeid 
med hjemmeside og 
facebook, inkludert 
samarbeidet med 
Fredsrådet.  
Landsstyret, v. 
kasserer 
 
Bergen/Vestland 
Oslo/VIken 
 
 
Sandnes 

1.2.Øke 
koordinering og 
samarbeid med 
andre WILPF 
seksjoner 

Delta i 
nordiske og 
internasjonale 
WILPF- tiltak   

Delta på 
internasjonale 
møter 
Følge opp 
utvalgte WILPF 
programmer og 
prosjekter 

Deltatt på Nordisk 
fredsseminar og 
Nordisk WILPF-møte 
på Åland i mars. 
Deltatt på europeisk 
møte i Brussel i april 

Innlandet  
 
 
 
Innlandet 
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og eur. møter på 
Skype 

 Samarbeide 
med andre 
WILPF 
seksjoner 

Samarbeide 
med svensk IKFF   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdere 
samarbeid med 
afrikansk eller 
asiatisk WILPF 
seksjon 

Studiereiser til 
Stockholm og 
Gøteborg september 
gjennomført – 
nyttige kontakter 
opprettet både på 
sentralt og lokalt 
nivå 
 
Samarbeid mellom 
IKFF Bergen og IKFF 
Gøteborg om 
militarisme/miljø-
prosjekt, mars og 
juli. 
 
Ikke gjennomført 

Landsstyret og  
Innlandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen/Vestland 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Redefinere  sikkerhetsbegrepet   
Målsetting Tiltak  Aktivitet Gjennomført: Ansvarlig 

2.Peke ut 
alternativer til 
militarisering og 
krig og 
synliggjøre 
sammenhengen 
mellom fred og 
miljø 

Mulige 
merkedager 
-Arendalsuken 
august 
- Fukushima-dag 
11.3 
-Tsjernobyl-dag 
26.4 
-Hiroshima-
dagen 6.8. 
 
-21.sep. 
Verdens 
fredsdag (FN) 
 
 
 
-26.sep FNs dag 
for forbud mot 
atomvåpen 

Stand 
Arendalsuka 
 
 
Tjernobyl-
seminar 
 
 

Gjennomført; stand 
Arendalsuka;  
 
 
Tjernobylmøte i 
samarb med flere 
organisasjoner 26.4.   
 
 
 
 
Utstilling barnekunst 
for fred. 21.9 Hamar 
 
 
Stand 26.9 på Hamar 
 
Løpeseddel om 
militæret som 
miljøversting  
 

Sandnes 
Oslo/Viken 
 
 
Oslo/Viken  
Bergen/Vestland 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
 
 
Innlandet m/flere 
 
 
Innlandet 
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Stand/utstilling 
Bergen offentlige 
bibliotek 
 

 
Bergen/Vestland 

 Arbeide for 
oppfølgning av  
atomavtalene  

Arrangere og 
delta i nasjonale 
og lokale 
aktiviteter 

Åpent møte Sandnes 
bibliotek Liss 
Schanke: «Verden 
går faktisk 
framover» Om  
Ordførere for fred, 
ICAN city appeal, 
borgerinitiativ 
 
«Vern om liv under 
vann. Nei til 
atomubåter i norske 
fjorder med IKFF-
workshop om 
temaet på 
Hardanger-
akademiets 
sommersymposium.  
Utstilling tre steder i 
Bergen i høst. 
Løpesedler/postkort 
 
Henvendelse til alle 
bystyremedlemmer 
om farene ved 
økning i  antall 
allierte atomubåter i 
norske fjorder.  
 
Avisinnlegg og 
møteinnlegg om 
ordførere for fred i 4 
kommuner i 
Hedmark i forb. m. 
kommunevalget. 
 
Hamar, februar: 
Arrangement 
m/tema Røde Kors i 
en farligere verden – 
om atomtrusselen 
og andre globale 
trusler  

 
 
 
Sandnes 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen/Vestland 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen/Vestland 
 
 
 
 
 
Innlandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
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løpeseddel for IKFF 

om atom-

nedrustning - til 

Arendalsuken 

 
 
Sandnes 

Arbeide for 
avspenning og 
dialog ved. 
Russland  

Arrangere 
møter om 
forholdet til 
Russland  
Støtte nordisk 
samarbeid 

 
Planlegging av 
seminar 3-4. februar 
2020 igangsatt. 

Landsstyret og 
Oslo/Viken v. egen 
arbeidsgruppe  

Synliggjøre 
alternativer, 
bl.a. Freds-
departement 

Informere 
organisasjoner 
og deretter 
partier 

Interessen blant 
freds-
organisasjonene er 
kartlagt, tidsplan for 
videre arbeid i 2020 
laget 
 
«Fredsministerens 
Hjørne» opprettet 
på nettsiden. 
 
Partienes 
fredsbarometer bl.a 
med spørsmål opp-
rettelse av 
fredsdepartement 

Landsstyret og 
Oslo/Viken 
 
 
 
 
 
Bergen/Vestland 
Oslo /Viken 
 
 
 
Bergen/Vestland 

Arbeide mot 
opprustning, for 
nedrustning  

Aktiviteter mot 
NATO, 
våpenproduksjo
n og 
våpeneksport 

 «Fred i verden: 

Til ungdommen.» 

Møte for 
skoleungdommer 
med Ingeborg 
Breines  
 
Møte om Listesaken 
Avdekking av 
overvåkingstjenest
ens ulovlige 
metoder. 
 
  

 
Sandnes 
 
 
 
 
 
 
Sandnes 

Synliggjøre 
militær 
pengebruk og 
mulig alternativ 
bruk  

Delta i 
kampanjer 
Arrangere 
WILPF-støttet 
miljøprosjekt i 
Bergen  

 
Lansering av heftet: 
Trygghet for hvem 
 
 
 

 
Bergen/Vestland 
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Stand under 
Global days 
against military 
spending. 
GDAMS 

 
Utdeling av 
løpesedler  
militær pengebruk 
og mulig alternativ 
bruk 

 
Bergen/Vestland 
 
 

Vise 
sammenhengen 
mellom fred og 
miljø  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeide 
med ForUM og 
miljøorganisasjo
ner  

Lansering av heftet 
«Trygghet for hvem»   
 
Innledning om 
temaet på møter i 
regi av MAPS, 
Antikrigsinitiativet 
og Stopp NATO 
(Oslo) 
 
Konkrete 
informasjonstiltak 
«Vern av liv under 
vann, Nei til U-båter 
i norske fjorder»  
 
Oppstart av 
UNESCO-støttet 
studie om militær 
miljø- og 
klimapåvirkning som 
lir ferdig i mars 2020 
 
Henvendelse om 
militæres 
miljøregnskap for 
region Innlandet 
 
Deltakelse i 
Jordvernalliansen i 
Hedmark 

 
Bergen/Vestland 
 
 
Bergen/Vestland 
 
 
 
 
 
 
Bergen/Vestalnd 
 
 
 
 
Landsstyret v. egen 
arbeidsgruppe 
 
 
 
 
 
Innlandet 
 
 
 
 
 
Innlandet 

 

Vise 
problemene ved 
sivile 
atomkraftverk 

Informere om 
problemene 
rundt lagring av 
sivilt atomavfall 

Er det en framtid for 
atomkraftverkene? 
Eva Fidjestøl 
innledet til 
diskusjon. Jan.19 

Tjernobylmøte i 
samarb med flere 
organisasjoner.  
Tema: Behandling av 

Landsstyret og 
Oslo/Viken 
 
 
 
 
 
Oslo Viken 
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brukt atombrensel 
og nedbyggingen av 
de norske 
forsknings-
atomreaktorene.  

Deltakelse i 
referansegruppe 
Norsk nukleær 
dekommisjonering 

 
 
 
 
 
 
 
Oslo Viken  

 

 

  
3. Feministisk perspektiv på fred 

Målsetting Tiltak  Aktivitet Gjennomført Ansvarlig 

3. Fremme et 
feministisk 
perspektiv på 
fred 

Mulige 
merkedager 
-Kvinnedagen 
8.3 
-kampanje 
25.11-10.12 
 

 Deltakelse 8. mars 
 
Bla.a, deltakelse i 
demonstrasjon, 
Internasjonal 
kvinnedagsfest  
(Hamar), mm 
 
Gro E. talte på 
Amnesty 8. mars 
arrangement i Sand i 
Suldal i Ryfylke. 
 
Kvinners deltagelse -
en forutsetning for 
løsning av konflikt 
og fred." innledning 
m/paneldebatt 
24.10  

lokalavdelingene 
 
 
Innlandet 
 
 
 
 
 
Sandnes 
 
 
 
 
Oslo/Viken 

3.2. 
Argumentere 
for FNs 
resolusjon 1325 
om Kvinner, 
Fred og 
Sikkerhet, med 
fokus på å 
hindre konflikt 
og vold mot 
kvinner, sikre 
kvinners 

Følge opp 
arbeidet med 
Kvinner, Fred 
og Sikkerhet, 
inkludert årets 
nobelpris – 
gjennom 
møter og 
aksjoner 
 

Delta i FOKUS’ 
Forum 1325 
gruppe  
Holde og delta i 
sentrale og 
lokale møter og 
aksjoner om 
1325 
Følge opp det 
internasjonale 
WILPF-
prosjektet som 

Se rapport 
 
 
Okt: Fellesmøte med 
Kvinnesaks-
foreningen om 
regjeringens arbeid 
med 1325 
 
 
 

IKFFs 
representanter I 
FOKUS’ 1325 
gruppe  
 
IKFF Oslo/Viken 
 
 
 
 
 
IKFF Innlandet 
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deltakelse og 
hindre militær 
misbruk av 
resolusjonen 
 

støttes av norsk 
UD 

Åpent møte i Hamar 
om 
atomnedrustning og 
kvinner fred og 
sikkerhet 
 
Møte i Oslo-Viken 
om IKFF’s policy på 
kvinner i krig, 
flyktninger og 
menneske-
rettigheter, og 
nedsettelse av 
arbeidsgruppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo/Viken 

3.5: 
Argumentere 
for å integrere  
kjønnsperspekti
v, kvinners 
rettigheter og 
deltaking i alle 
aspekter og 
faser av 
fredsprosesser 

Arbeide for 
evaluering av 
regjeringens 
handlingsplan 
Kvinner, fred 
og sikkerhet 
(2019-2022) 
mht 
integrering av 
kjønns-
perspektivet, 
kvinners 
rettigheter og 
deltakelse i 
fredsprosesser 
i et helhetlig 
perspektiv 

 Landsmøteuttalelse 
lagt ut på 
hjemmeside 
 
 

 

 
4. Fremme økonomisk rettferdighet 

Målsetting Tiltak Aktiviteter Gjennomført  Ansvarllg 

4. Fremme 
økonomisk og 
sosial 
rettferdighet 
 
 

Mulige merke-
dager:  
21.9, 
internasjonal 
fredsdag 
24.10 FN 
dagen 

   

Fremme 
kvinners 
rettigheter i 
økonomiske og 
sosiale 
prosesser 

Støtte arbeid 
for å bedre 
situasjonen for 
flyktninge- og 
innvandrer-

Planlegge 
prosjekt om 
arbeid for 
flyktninger og 
asylsøkere før 
og nå. 

Oppfølging av 
landsmøteuttalelse: 
Møte i Oslo-Viken og 
nedsettelse av 
arbeidsgruppe 
 

Landsstyret v. egen 
arbeidsgruppe 
 
 
Oslo/Viken 
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nasjonalt og 
internasjonalt 

kvinner i 
Norge 

Arrangere og 
delta i lokale 
aktiviteter om 
og for 
flyktninger. 

Prosjekt:  Skole på 
flukt. Støtte til 
syriske kvinner og 
barn på flukt i 
Libanon  
 
11.03. Åpent på 
møte Sandnes 
bibliotek. Psykiater 
Jone Schanke Olsen: 
«Når flyktninger har 
opplevd for mye». 
 
Fokus på 
lengeværende, 
ureturnerbare 
flyktningers 
situasjon og kampen 
for retten til arbeid, 
som RIA er engasjert 
i. Aksjon i Stavanger 
8.01. 

 
 
Bergen/Vestland 
 
 
 
 
 
Sandnes 
 
 
 
 
 
Sandnes,  
Stavanger,  
landsstyret 

 
 

Analyse og vurderinger:   
 
Hva mener avdelingene har vært særlig vellykket? 

Samarbeid med andre 
Bestemødre for fred og Nei til atomvåpen er hyppigst nevnt, men også andre organisasjoner. 
I særstilling står biblioteket både i Bergen, Sandnes, Hamar og Oslo.  Eks. Sandnes:  Gjennom 
et godt samarbeid med Sandnes bibliotek har vi nådd ut til et stort publikum med våre åpne 
arrangement. Vi har fått gratis møtelokale og annonsering på Sandnes biblioteks 
hjemmeside, f. eks vellykket åpent møte om flyktninger med over 100 deltakere. 
 
Særlig synlige tiltak 
- Bergen: Aksjon. Vern om vann. Ingen atomubåter i norske fjorder/ 
Blekksprutaksjon for flykninger & fjorder 
- Bergen: Trygghet for hvem – m etterfølgende foredrag på 5 åpne møter (Bergen, Oslo, 
Gøteborg.) Oppslag i nasjonale aviser. Altså synlighet også ut over regionen.  
- Hedmark/Oppland: Åpent møte med Robert Mood fikk god forhåndsomtale i media og god 
oppslutning.  
- Økonomi: Bra med uventet stort tilskudd fra UD, noe som ga flere muligheter til   
aktiviteter. 
 
Hva har vært utfordrende? 
- Lavt medlemstall; få unge. Selv om medlemstallet har økt litt i noen avdelinger. 
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-  Å få engasjert flere av medlemmene 
- Økonomi: Svært stramme føringer på UD-tilskuddet 
- Tilgang til media og presse 
  
 

4. Beretning fra IKFF sitt arbeid i paraplyorganisasjonene  
 
 

1. IKFF’s arbeid i Fredsrådet v/Liss Schanke 
IKFF er medlem i paraplyorganisasjonen Fredsrådet sammen med 15 andre organisasjoner, 
noen rene fredsorganisasjoner som Bestemødre for Fred og Fredslaget – andre har et bredt 
fokus med fred som et av mange arbeidsområder.  
IKFF har vært medlem av Fredsrådet siden starten og sittet i styret de siste 6 år, 
undertegnete siden 2017. Fredsrådet er viktig for oss som paraplyorganisasjon og forum for 
samarbeid med andre organisasjoner, men også fordi vår årlige søknad til UD sendes 
gjennom Fredsrådet.  
IKFF har i 2019 samarbeidet med Fredsrådets sekretariat og bl.a. kjøpt tjenester av 
Fredsrådet i 2019 til regnskapsførsel og bistand til hjemmeside og facebook. IKFF har 
samarbeidet med Bestemødre for Fred om Arendalsuka, med Fredslaget om Nordisk 
Russlandsseminar og har også god kontakt med de andre medlemsorganisasjonene.  
Samarbeidet innad i styret fungerer meget godt. Styret har arbeidet i forhold til Stortinget og 
UD for å få økt budsjettene, utvidet den tematiske rammen og framskyndet tildeling. Den 
største utfordringen har hele tiden vært støtten fra Utenriksdepartementet som er svært 
liten, har en snever tematisk ramme, utlyses sent og tildeles sent.  
Siden Fredsrådet er et viktig organ for IKFF bør vi i 2020 oppnevne ytterligere en person som 
kan følge styrearbeidet i Fredsrådet.   
 
 

2. IKFF sitt arbeid i ForUM for Utvikling og Miljø og FN-sambandet i 2019.  

v/ Ingeborg Breines og Edel Havin Beukes    (se vedlegg 2 for fullstendig rapport) 
IKFF har vært representert i styret i FN-sambandet og i ForUM for Utvikling og Miljø inntil 
årsmøtene våren 2019 av Ingeborg Breines. Verken IKFF eller hun stilte til gjenvalgvalg. Med 
redusert antall medlemmer i de respektive styrene har arbeidet medført stor 
arbeidsbelastning. Samtidig gir styremedlemskap muligheter for påvirkning som ikke er 
opplagt for en liten organisasjon som IKFF. Både FN-sambandet og ForUM har stor 
oppmerksomhet på implementering av FNs Handlingsplan for Bærekraftig Utvikling (2016-
2030). 
FN-sambandet bedriver folkeopplysning om FN, med skoleverket som 
hovedsamarbeidspartner, både gjennom hovedkontoret og regionalkontorene. Det lages 
undervisningsmateriell, foretas skolebesøk, avholdes møter og en meget god hjemmeside 
oppdateres jevnlig og er meget hyppig brukt.  
ForUM er Regjeringens hovedsamarbeidspartner i sivilsamfunnet med henblikk på FNs 
bærekraftsmål.  
ForUM deltar i og arrangerer en rekke fagpolitiske møter i den sammenheng. ForUM 
arbeider for at Norge skal lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og har fått 
igjennom at det ble etablert et Samstemthetsforum. Dessverre deltar ikke alle 
departementer, ei heller Forsvarsdepartementet, hvilket IKFF har ivret for.  
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Også i 2019 organiserte ForUM en utviklingspolitisk spørretime i forbindelse med årsmøtet. 
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein svarte på spørsmål fra medlemsorganisasjonene. 
Ingeborg stilte følgende spørsmål på vegne av IKFF uten å kunne melde om et 
tilfredsstillende svar. 
   
”Nedrustning for utvikling 
Agenda 2030 sier:” Bærekraftig utvikling kan ikke bli oppnådd uten fred og sikkerhet, og fred 
og sikkerhet er i fare uten bærekraftig utvikling” mens Mål 16 pålegger medlemslandene å 
arbeide for ”å fremme fredelige samfunn”. Vi er imidlertid meget bekymret over vår tids 
store opprustning, som Norge også er del av. Globale militærutgifter på nærmere 1,8 
billioner dollar pr år, tilsvarende ca. 615 årlige regulære FN budsjett, er et rov fra verdens 
fattige og nødlidende. Forsvarssektoren bidrar med enorme klimagassutslipp som i de fleste 
tilfeller ikke inngår i lands klimaregnskap og heller ikke pålegges kutt. Spørsmål: Vil 
Utviklingsministeren bidra til å øke global forståelse for nødvendigheten av nedrustning for å 
kunne realisere bærekraftsmålene?” 
 
ForUM utviklet innspill (briefs) til de bærekraftsmålene som ble debattert i Høynivåforum 
om Bærekraftsmålene (HLPF) i FN i 2019. IKFF var med og utarbeidet innspillene til  
bærekraftsmål 4, 13 og 16.  
Edel Havin Beukes og Ingeborg Breines deltok i ulike arbeidsgrupper om bærekraftsmålene, 
ikke minst i relasjon til klima, utdanning og fred og våpeneksport. Begge deltar mindre i 2020 
grunnet egen arbeidsbyrde. Dessverre deltar ikke fredsorganisasjonene nok i arbeidet til 
ForUM og det er for tiden ingen aktiv fredsgruppe. IKFF bør vurdere å søke styremedlemskap 
igjen og arbeide aktivt for at fredsperspektivet ivaretas. Siden sammenhengen mellom 
militarisme og miljø er sentralt for IKFF er det viktig at noen fortsetter å stå på for temaet.  
 
 

Kortfattet referat om Forum 1325, 2019 og februar 2020 
11. januar 2019 arrangerte Utenriksdepartementet et internasjonalt møte i Nobels 
fredssenter. Kvinner fra Syria, Yemen og Afghanistan holdt interessante foredrag. ICAN 
(International Society Action Network) var moderator og skapte interesse og sammenheng. 
Slik kunne man få kunnskaper om hvordan kvinner selv kan gå sammen om å få et bedre liv, 
også i land med store problemer. Forum 1325 ble representert gjennom en innledning av 
Magnus Holtfodt. 
Den 7. februar hadde Forum 1325 sitt første møte i 2019, med Magnus Holtfodt som leder. 
Hovedtemaet var resolusjon 1325, som forumet hadde arbeidet mye med året før.  Mange 
av Forums innspill til Utenriksdepartementet ble inkludert i den nye handlingsplanen. Et 
annet, viktig diskusjonstema var markeringen av 20-årsjubileet for resolusjon 1325, som 
skulle feires i 2020. Det ble imidlertid ikke innkalt til flere møter i Forum i 2019 før 
5.desember samme år.   
En fin avslutning på året 2019 var et møte i UD den 12. desember, arrangert av Marita 
Sørheim-Rensvik, med temaer som Fred og forsoning, Seksualisert vold og ny global indeks 
fra PRIO.  
Ingrid Christine Sandnes er ansatt i Fokus, og har som hovedansvar nå å lede Forum 1325. 
Hun sto for et møte den 5. desember i fjor, og på Forum-møtet 14. februar i år. Diskusjonen 
på disse møtene har tatt for seg 2020-jubileet og hvordan det skal feires. Dette vil bli et 



 16 

tema fremover. Økonomien har hittil vært forholdsvis dårlig, men med mer konkret 
planlegging kan dette snu.  
Ellen Elster og Elisabeth Lønnå avslutter vårt arbeid i Forum 1325 og inn kommer Britt 
Schumann og Berit Aasen. 
Ellen Elster og Elisabeth Lønnå  
 
 

Beretning 2019 fra IKFF`s representant i FOKUS  
Jeg gikk inn som IKFF`s representant i FOKUS høsten 2019. 

Det er siden blitt avholdt 1 møte - Representantskapsmøte 22.november, hvor jeg og Eli Hammer 

Eide deltok (medlemsorg. har anledning til å stille observatør uten stemmerett i tillegg til 

representant med stemmerett).  

 

Foruten gjennomgang av årsrapport 2018, statusrapport 2019, regnskap, aktivitetsbudsjett og 

virksomhetsplan 2020, ble strategiplanen 2017 - 2021 revidert på grunnlag av midtveisevaluering. 

Videre ble det orientert om programsamarbeid i Etiopia med Norske Kvinners Sanitetsforening.  

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var invitert til å holde et innlegg om Beijing +25 - utfordringer 

for kvinner og likestilling globalt. 

 

FOKUS inngikk i mai 2019 i ny rammeavtale med NORAD som sikrer drift til og med 2022, men med 

redusert bemanning (nå 7,5 ansatte). I tillegg har organisasjonen rammeavtale på informasjon som 

er forlenget t.o.m. 2020.  

 

FOKUS betaler 10% egenandel på alle prosjekter. Prosjektene er rettet tematisk mot bl.a. Kvinners 

rett til å bestemme over egen kropp, Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter, Kvinner i 

konflikt og kriser. Organisasjonen har en sentral rolle som koordinator for Forum Norge 1325 - et 

nettverk av norske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for kvinner, fred og sikkerhet, og som 

skal være en pådriver overfor norske myndigheter for en offensiv og forpliktende gjennomføring av 

disse sikkerhetsresolusjonene.  

 

FOKUS har p.t. 52 medlemsorganisasjoner som betaler kr 2000,- i medlemsavgift per år. 

 

Nytt styre i FOKUS består av: 

Styreleder Sylvi Graham (Høyres Kvinnenettverk) 

Styremedlem Fatima Ali Madr (Somaliland Women Solidarity) 

Styremedlem Mari Ellen Øksendahl (Soroptimistene) 

 

Varamedlemmer: 

1. Kristin Hetle (Norske Kvinners Sanitetsforening) 

2. Anne Green Nilsen (Fagforbundet) 

3. Randi Elisabeth Dalhaug  (Zonata) 

 

Hamar 8.februar 2020 

Inger Karin Røe Ødegård 
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6. Balanse 
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7. UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
 

Til landsmøtet i WILPF Norge – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)  

 

Uttalelse om årsregnskapet  
 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet til WILPF Norge – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) som viser et 

overskudd på kr. 53 458,-. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2019 og resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen.  
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 

av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  
 

Grunnlag for konklusjon  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 

revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og 

forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet  
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 

gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 

ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må 

ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. 

Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 

vil bli avviklet.  
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 

foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  

 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 

forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov 

og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Vestby, 25. februar 2020  
Moltzau Revisjon AS  

Lars-Erik Moltzau Registrert revisor 

 

medlem av Den norske Revisorforening Pb. 158, 1541 Vestby Bankkonto: 1080.18.98225 Org.nr: NO 984 445 180 MVA Tlf: 64 95 56 50 E-

post: lars-erik@moltzau-revisjon.no  
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8. Forslag til budsjett 2020     

    

  Budsjett 2019 

Regnskap 

2019 Budsjett 2020 

     
Inntekter       

Offentlig støtte 250 000 349 979 375 000 

Mva refusjon 30 000 27 000 27 000 

Kontingenter 70 000 89 942 75 000 

Gaver 15 000 30 132 18 000 

Prosjekter 25 000 78 281 130 000 

Overføring av egne midler 50 000 0 0 

Sum inntekter 440 000 576 303 625 000 

      

Utgifter       

Kontor og drift 180 000 124 670 170 000 

Fred og Frihet 20 000 18 123 20 000 

Informasjon 60 000 57 843  60 000 

Møter, reiser seminarer 100 000 103 380 130 000 

Kontingenter 60 000 80 374 87 000 

Prosjekter 20 000 96 426 125 000 

Gaver 0 1 960 3 000 

Annet (kjøp av tjenester) 0 40 000 30 000 

Sum kostnader 440 000 522 845 625 000 

      

Resultat 0 53 485 0 

 

Kommentarer til budsjett 2020 

Inntekter 
Offentlig støtte: Her er det budsjettert med kr 150 000 i driftsstøtte fra Buf.dir (BLD), 
overføring av kr 75 000 som er rest prosjektmidler fra Norges fredsråd/U.D for 2019 og 
150 000 kr fra Norges fredsråd/U.D for 2020. 
Prosjekter: Bevilgning fra Norsk Nukleær Dekommisjonering for 2020 kr 96 000, samt 
budsjettert prosjektstøtte fra Bud.dir til kvinnerelaterte tiltak. 
 
Utgifter 
Møter, reiser og seminarer: Økning for å ta høyde for prosjektrelaterte kostnader til bl.a 
Russlandsseminar, landsmøteutgifter og tre fysiske landsstyremøter i løpet av året.  
Prosjekter: IKFF ønsker å sette i gang tiltak for å rekruttere flere unge medlemmer i løpet av 2020 i et 
eller flere av lokallagene. Det kan innebære ulike tiltak, f.eks. møter, skriftlig informasjon, eller 
annet. Budsjettposten inkluderer dette. 
Annet: IKFF har som prinsipp ikke å honorere egne medlemmer personlig for arbeidsinnsats i 
organisasjonen eller i forbindelse med prosjekter videreføres. IKFF budsjetterer ikke med 
lønnsutgifter, tapt arbeidsfortjeneste eller honorarer internt til medlemmer. Under posten Annet er 
det avsatt midler til honorarer/kjøp av eksterne tjenester. 
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9. ARBEIDSPLAN 2020 
 

1.  
Styrke IKFF som organisasjon  
NORSK ARBEIDSPLAN Tiltak Aktiviteter Arbeidsplan 2020 

ekstern finansiering i 
parentes  

Ansvarlig/ 
status 

1.1.styrke og 
synliggjøre 
organisasjonen, 
fordele arbeids-
oppgaver og øke den 
politiske bredden  

Styrke lokale 
avdelinger  
 

Øke 
medlemsdemo
krati og lokalt 
selvstyre 
 

- følge opp vedtak vedr. 
organisasjonsendringer 
- sette ned 
arbeidsgruppe for 
evaluering til 
landsmøtet 2021 

Landsstyret 
 
 
Landsstyret  

 Øke politisk 
bredde 

Rekruttere nye 
medlemmer 
 
 
 
 
 
 

-Følge opp tildelte 
ungdomsstipender 
2019-2020 (UD) 
-Følge opp vedtak vedr. 
ikff-aktivitet i nye 
områder, f.eks. 
Akershus,  Drammen, 
Fredrikstad, 
Lillehammer, Florø, 
Trøndelag 
 
- Lokale 
rekrutt.kampanjer  
 
-Ungdomsprosjekt om 
nedrustning og 
kjernefysisk sikkerhet 
på sosiale medier (UD) 
 
-Visning av filmer om 
nedrustning og 
kjernefysisk sikkerhet 
på bibliotek i Oslo 24.2 
og 25.5. (UD) 
 
-Visning av 
fredsdokumentarfilm 
med tema fred og 
nedrustning, inkl. 
atomnedrustning 

Landsstyret 
 
 
 
 
Lokallagene 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
Landsstyret 
 
 
 
 
 
Oslo/Viken 
 
 
 
 
Bergen 
 
 

 Arbeide 
utadrettet 

Arrangere og 
delta i lokale 
og sentrale 

Se åpne møter, punkt 2 
og 3  
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åpne møter og 
aktiviteter  

 Fordele felles 
drifts-
oppgaver 
mellom lokal-
avdelinger  
 

Gjennomføre 
og følge opp 
fordelingen av 
arbeids-
oppgaver 

-Følge opp  
medlemsregister 
-Følger opp økonomi + 
emailarkivering 
-Avklare arbeid med  
Fred og Frihet 
-Avklare ansvar for 
koordinering av 
hjemmeside og 
facebook 
-Avklare ansvar for  
drop-box arkivering  
-Avklare fordeling av 
ansvar og goder 
mellom 
landsstyremedlemmer 

Innlandet 
 
Oslo/Viken 
 
Landsstyret 
 
 
Landsstyret 
 
 
Landsstyret 
 
Landsstyret 

 Samarbeide 
med paraply-
organisasjoner 
og  andre 
organisasjoner 

Fokus, ForUM, 
Fredsråd,  
FN-
sambandet,  
Kvinnelobbyen 
Norges S. 
Forum,   
lokale org.  

-Koordinere innspill og 
rapportering vedr. 
samarbeid med 
nasjonale 
organisasjoner.  
-oppnevne ytterligere 
en person som kan 
følge styrearbeidet i 
Fredsrådet 
 
-Følger opp 
samarbeidet med 
lokale organisasjoner  

Oppnevnte 
representan-
ter 
 
 
 
Landsstyret 
 
 
 
 
Lokallagene 

 Være mer 
synlig 

Avisinnlegg, 
Fred og Frihet, 
hjemmeside, 
facebook  
løpesedler 

-Artikler i 
medlemsbladet Fred og 
Frihet (UD) 
-Stoff på hjemmeside 
og sosiale medier (UD)  

 
Landsstyret 
 
Landsstyret 

1.2.Øke koordinering 
og samarbeid med 
andre WILPF 
seksjoner 

Delta i 
nordiske og 
internasjonale 
WILPF- tiltak  

-Delta på 
møter og følge 
opp utvalgte 
WILPF 
prosjekter 

-Koordinere deltakelse 
på nordiske og 
internasjonale møter 
og oppfølgning av 
WILPF-prosjekter 

Innlandet 

 Samarbeide 
med WILPF 
seksjonene 

Samarbeide 
med svensk 
IKFF   

-Følge opp det nordiske 
samarbeidet etter 
møtet i Oslo 20.1.  
 

 
Innlandet 
 
 
Bergen/Vest-
land 
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-oppfølging av nordisk 
samarbeid 
miljø/militarisme 

 
 

 

 
2. Redefinere sikkerhetsbegrepet  

Målsetting Tiltak  Aktiviteter Arbeidsplan 2020 Ansvarlig/ 
status  

2.1. 
Arbeide for 
nedrustning,  
kjernefysisk sikkerhet 
og oppfølgning av 
atomvåpenavtalene  
 

Utnytte  
merkedager: 
Fukushima 
11.3 
Tsjernobyl 
26.4 
Hiroshima 6.8. 
-Forbud mot -
atomvåpen 
26.9.  

Arrangere og 
delta i åpne 
møter, stands, 
demonstra-
sjoner m.m.  
 

-Deltakelse på 
Arendalsuka i august fra 
Sandnes, Oslo, ev. også 
Bergen og Hamar (UD) 
 
-.Markering av 
merkedager for 
atomvåpen 6.8 og 26.9 i 
Hamar, Oslo, Sandnes, 
Stavanger, Bergen (UD) 
 
- Åpent møte 14.3. i Oslo 
om «Bærekraftig 
sikkerhet med menneske 
i sentrum» i samarbeid 
med Fredslaget, og NTA  
(utsatt) 
 
- Informere om 
dekommisjonering av 
atomreaktorer mm  
 
-Åpent møte om 
nedrustning, kjernefysisk 
sikkerhet, miljø og klima 
i Hamar (UD) 
 
-Kunstutstilling om krig, 
nedrustning og 
kjernefysisk sikkerhet i 
Bergen (UD) 
 
-Oppfølgning av 
informasjons-kampanjen 
2019«Nei til atomubåter 
i norske fjorder» i 
Bergen/Sandnes (UD) 

Lokallagene 
 
 
 
 
 
 
Lokallagene 
 
 
 
 
Oslo/Viken-
Vestland 
 
 
 
 
Alle 
avdelinger 
 
 
 
Innlandet 
 
 
 
 
Vestland 
 
 
 
 
 
Sandnes/Vest
land 
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 -Oppfølgning av 
informasjonsprosjekt 
2019 for skoleelever i 
Sandnes om nedrustning 
og kjernefysisk sikkerhet 
– og alternativene (UD) 
 
-Barnekunstutstilling i 
Hamar (UD) 21. sept. 
 
-Initiativ til ICAN Cities 
Appeal i Hamar.  
 
-Møte i Oslo om 
kjernefysisk opprustning 
av verdensrommet (UD) 

 
Sandnes 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
 
 
 
 
Oslo/Viken 
 
 

2.2.Peke ut 
alternativer til 
militarisering og krig 
 

Arbeide for 
avspenning og 
dialog ved. 
Russland  

Arrangere 
møter om 
forholdet til 
Russland  
Støtte nordisk 
samarbeid 

Følge opp det nordisk-
russiske seminaret  
3.-4.2020 med 
planleggingsmøte høsten 
2020 for større seminar 
2021 (UD)   

Landsstyret 

 Synliggjøre 
alternativer, 
bl.a. Freds-
departement 

Informere 
organisasjoner 
og deretter 
partier 

- Følge opp landsstyrets 
vedtak 31.1. 2020 vedr. 
fredsdepartement.  
-Følge opp 
Fredsministerens spalte i 
Fred og Frihet og på 
hjemmesiden 

Landsstyret 
 
 
 
Vestland 

2.3. Synliggjøre 
sammenhengen 
mellom fred og miljø 

Synliggjøre 
militær 
pengebruk og 
alternativ bruk  

Arrangere/delt
a i 
informasjons-
kam-
panjer/prosjek
ter  
GDAMS 10.4-
9.5 

Lansering av 
prosjektrapport 
finansiert av UNESCO 
 
Stands Global days 
against military spending  

Oslo/Viken 
 
 
 
Bergen/ 

Vestland 

Vise 
sammenheng 
fred/miljø  

Samarbeide 
med ForUM og 
miljøorganisasj
oner  

-Markering av 
Tsjernobyldagen og 
kjernefysisk sikkerhet 
26.4. i Oslo (UD/NND) 
 
-Tema tas opp i flere 
sammenhenger også i 
Antikrigs-utstilling 

Oslo/Viken 
 
 
 
 
Bergen/Vestl
and 

 

3.Feministisk perspektiv på fred  
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Målsetting Tiltak  Aktiviteter Arbeidsplan 2020 Ansvarlig/ 

Status 

3. Fremme et 
feministisk 
perspektiv på 
fred 

    

3.1. 
Argumentere 
for FNs 
resolusjon 1325 
om Kvinner, 
Fred og 
Sikkerhet, med 
fokus på å 
hindre konflikt 
og vold mot 
kvinner, sikre 
kvinners 
deltakelse og 
hindre militær 
misbruk av 
resolusjonen 

Mulige merkedager 
-Kvinnedagen 8.3 
-kampanjen 25.11-
10.12 
-internasjonal 
fredsdag 21.9 
-FN dagen 24.10  

Arrangere og 
delta i åpne 
møter, 
markeringer, 
demonstra-
sjoner 

-Delta i ulike 
8.marsmarkeringer 
 
-Åpent møte i Oslo 
24.10 om «Kvinner 
i FN» med Torild 
Skard i samarbeid 
med 
Kvinnesaksforening
en og ev. også FN-
sambandet. 
 
Filmvisning 12. 
mars i forbindelse 
med 
kvinnefestivalen i 
Bergen. (utsatt 
pga. corona) 

Innlandet, Oslo, 
flere 
 
Oslo/Viken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestland 

 Følge opp arbeidet  
med Kvinner, Fred 
og Sikkerhet,  
 

-Delta i FOKUS’ 
Forum 1325 
gruppe 
  
-Arrangere og 
delta i sentrale 
og lokale møter 
og aksjoner om 
1325 
 
 
 
-Følge opp det 
internasjonale 
WILPF-
prosjektet som 
støttes av norsk 
UD 
 
Følge opp 
nordisk 
samarbeid 

 
 
-Årsmøte i 
Oslo/Viken 20.1. 
med hovedtema 
flyktninger  
 
- Nedsettelse av 
arbeidsgruppe 
 
-lokale møter om 
Kvinner, Fred og 
Sikkerhet – og 
kvinnelige 
flyktningers 
situasjon I Norge 
(BUF.DIR).  
 
-25.nov.:  forteller-
teater om 
trafficking på 
skoler i Hamar + 

 
Oppnevnt. Repr. 
 
 
Oslo/Viken 
 
 
Oslo/Viken og 
Innlandet 
 
 
Lokallagene 
 
 
Arbeids-gruppe 
Oslo/Viken 
Innlandet  
 
 
Innlandet 
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åpen forestillling. 
Samarb m 
soroptimistene 

 
-Nordisk samarbeid 
om 1325 og 
flyktninger etter 
nordisk møte i Oslo 
1.-2.1.2020 

 
 
 
 
 
Innlandet 

3.2: 
Argumentere 
for å integrere  
kjønnsperspekti
v, kvinners 
rettigheter og 
deltaking i alle 
aspekter og 
faser av 
fredsprosesser 

  Arbeide for 
evaluering av 
regjeringens 
handlingsplan 
Kvinner, fred og 
sikkerhet (2019-
2022) mht 
integrering av 
kjønns-
perspektivet, 
kvinners 
rettigheter og 
deltakelse i 
fredsprosesser i et 
helhetlig 
perspektiv 

Landsstyret / 
arbeids-gruppen 
Oslo/Viken-
Innlandet  
 

3.3. Fremme 
kvinners 
rettigheter i 
økonomiske og 
sosiale 
prosesser 
nasjonalt og 
internasjonalt 

Støtte arbeid for å 
bedre situasjonen 
for flyktninge- og 
innvandrer-kvinner i 
Norge 

-Planlegge 
prosjekt om 
arbeid for 
flyktninger og 
asylsøkere før 
og nå. 
 
-Arrangere og 
delta i lokale 
aktiviteter om 
og for 
flyktninger. 

 Oslo/Viken – 
Innlandet 
 
 
 
 
Lokallagene 
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4. Fremme økonomisk rettferdighet 

 

Målsetting Tiltak Aktiviteter Status 31.1.20 Ansvarllg 

4. Fremme 
økonomisk og 
sosial 
rettferdighet 
 
 

Mulige merke-
dager:  
21.9, 
internasjonal 
fredsdag 
24.10 FN 
dagen 

   

Fremme kvinners 
rettigheter i 
økonomiske og 
sosiale prosesser 
nasjonalt og 
internasjonalt 

Støtte arbeid 
for å bedre 
situasjonen for 
flyktninge- og 
innvandrer-
kvinner i 
Norge 

Planlegge 
prosjekt om 
arbeid for 
flyktninger og 
asylsøkere før 
og nå. 
Arrangere og 
delta i lokale 
aktiviteter om 
og for 
flyktninger. 

Prosjektrapport, 
aktivitet 3 
  
 
Oppfølging av 
landsmøteuttalelse: 
Møte i Oslo-Viken og 
nedsettelse av 
arbeidsgruppe 

Landsstyret v. egen 
arbedsgruppe 
 
IKFF Oslo/Viken 

 

3.5: Argumentere 
for å integrere  
kjønnsperspektiv, 
kvinners 
rettigheter og 
deltaking i alle 
aspekter og faser 
av fredsprosesser 

Arbeide for 
evaluering av 
regjeringens 
handlingsplan 
Kvinner, fred 
og sikkerhet 
(2019-2022) 
mht 
integrering av 
kjønns-
perspektivet, 
kvinners 
rettigheter og 
deltakelse i 
fredsprosesser 
i et helhetlig 
perspektiv 

 Landsmøteuttalelse 
lagt ut på 
hjemmeside 
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VEDLEGG 
 

 

Vedlegg 1.  Beretning 2019 for lokalavdelinger og arbeidsgrupper  
 
 

ÅRSBERETNING, IKFF avd. Sandnes 2019   
 
1.1. Antall medlemmer 31.12.2019: 42, en økning på 4 på den samme datoen i 
2018. 38 + 1  har betalt medlemsavgift for 2019, kr 300 eller kr 500, til WILPF Norge/ 
IKFFs landsstyres konto i Cultura Bank: 1254 6253048. Lokallaget får tilbake 1/3 av 
det medlemmene betaler inn. Vi håper at medlemmene er snare med å betale 
kontingent for 2020, som sedvanlig. 
  
1.2. Organisering og ledelse, jmf. valgkommiteens framlegg. De valgte 

styremedlemmene for 2019 fordelte roller og oppgaver:  

Leder: Gro Eriksen.  

Skriver: Ingegerd Austbø.  

Kasserer: Ellen Irene Sværi  

Kontaktperson «Bestemødre for fred, Bff» www.bestemodreforfred.com Tale 

Simonsen. 

Vararepresentanter: Aud Jakobsen og Kirsti Nærland møter fast på styremøtene.  

Landsstyrerepresentant og nestleder: Tone Ravnaas.   

Vararepresentant i Landsstyret: Ingegerd.  

Ingegerd har også deltatt med Tone på alle Skype og fysiske landsstyremøter, 

ekskursjon til Stockholm 1. – 4.09.2019 og Nordisk IKFF møte i Oslo 1.– 2.2.2020 i 

Oslo og påfølgende Nordisk – Russisk møte på PRIO 3. og 4.02.2020.  

 

2. Totale inntekter og utgifter, se Ellens revisorgodkjent regnskap for 2019. 

 

3. Viktigste saker og aktiviteter. Inkl. pkt. 4. Resultater og vurdering av eget 

arbeid. 5. Særlig vellykkede tiltak og 6. Spesielle utfordringer for IKFF avd. 

Sandnes.  
Medlemsmøte holdes den 2. mandag i måneden (ferie i juli og august). Styremøte 

minst ei uke forut. Satsingsområder: Informasjonsspredning via møter, avisinnlegg, 

hjemmeside, Fb, Fred og Frihet F&F, utdeling av IKFF og Bff løpesedler i Sandnes 

og Ålgård siste lørdag i mnd. IKFF avd. Sandens utarbeida søknad og fikk innvilga 

UDs øremerkede fredsmidler 2019 – 20 fra budsjettpost 118.72: «Nedrustning, 

ikkespredning og kjernefysisk sikkerhet» Se mer: 

https://www.norgesfredsrad.no/skriftlig-innspill-til-statsbudsjettet-2020/. Fredsmidlene 

skal gå til opplysningsvirksomhet. Det har lagt strenge føringer for IKFF avd. 

Sandnes årsplan, resultatmål og rapportering for vår bruk av UDs fredsmidler. Takket 

være et godt samarbeid med Sandnes bibliotek ved Sebastian Jazdzewski har vi 

nådd ut til et stort publikum med våre åpne arrangement. Vi har fått gratis møtelokale 

http://www.bestemodreforfred.com/
https://www.norgesfredsrad.no/skriftlig-innspill-til-statsbudsjettet-2020/
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og annonsering på Sandnes biblioteks hjemmeside og halvårsprogram. Ellen har 

sørget for at medlemsmøtene har ei fredskulturell ramme, allsang og smakfull 

servering. Det ordner hun selv eller med medlemmene på rundgang mellom………. . 

  

8. Mars. Fellesarrangement på Residens hotell. Alle politiske partier og mange 

frivillige organisasjoner, inkl. IKFF Sandnes deltok. Den gode tradisjonen fra 2017 

videreutvikles.  

Gro talte på Amnesty 8. mars arrangement i Sand i Suldal i Ryfylke. Ringvirkning? 

En  donasjon til WILPF Norge/ IKFF 27.12.2019; ca. kr 3000 overført fra kollekten i 

Sand kyrkje. 

11.03. Åpent på møte Sandnes bibliotek. Psykiater Jone Schanke Olsen: «Når 

flyktninger har opplevd for mye». Nøkkelpunkt: Traumer. Tap, (manglende) 

Trygghet. Gripende foredrag og mange spørsmål. Gro snakket etter kaffe- og 

kakepausen om arbeidet  

for flyktninger i Sandnes: Vi ser på brubygging og integrering som en viktig del av 

fredsarbeidet. 100 forhåndsbestilte billetter og 125 tilhørere ble full sal. Kr 100,- i 

inngangspenger. Av overskuddet etter foredragsholderens honorar (kr 2000) fikk 

Sandnes bibliotek en symbolsk sum. Vi oppfordra også publikum å signere 

underskriftslistene mot atomvåpen… Gros referat frå møtet kom på trykk i 

Sandnesposten.  

 

6.–7. April. Landsmøte i Oslo. Gro, Ingegerd og Tone deltok. Sandnes resolusjon 

vedtatt: «Nedrustning og avspenning – ikkje opprustning og krigshissing.»  

8.04. Medlemsmøte. Referat frå Landsstyremøtet meddelt.. Ingegerd og Gro hadde 

fått publisert «NATO 70 år. Skal me feire?» i Sandnesposten og Jærbladet. Posten 

«dette er jeg opptatt av» ga rom for verdifulle tanker og meningsbrytninger. 

Informasjonsflyt og meddeling begge veier tilstrebes. Medlemmenes dype 

engasjement og frie ytringer er viktige. Nattevandring: Sandnes 2019 - Norad for FNs 

100 års mål 6. april med utekonsert, var forhåndssendt med oppfordring om å spre 

info. Sandnes bystyre og IKFF medlem Heidi Bjerga i SV fremma ICAN city appeal, 

men fikk dessverre ikke tilslutning i bystyret – selv hun fikk Sandnes ble med i 

«Ordførere for fred» året før. Se mer: https://www.ikff.no/ordforere-for-fred-en-strategi-for-gjennomforing-av-

icans-visjon-om-en-atomvapenfri-verden/ 

  

13. Mai. Medlemsmøte. Tale meddelte fra Bestemorprisvinner 2018: Ivar 

Johannesens takketale bl. a. om hans fengslende rolle for å avdekke de hemmelige 

tjenestene vedr. «Listesaken». Referat fra Landsmøtet i Oslo. Medlemsrunde: «Dette 

er eg opptatt av». 

29.05. Landsstyremøte Skype. Ingegerd og Tones ansvar: Innkalling, dagsorden, 

gjennomføring. 

 

3. Juni. Sommermøte/-fest hos Else Jonnie Bråstein. Snitter, kremkake og film: «Det 

musiske menneske» av Jon-Roar Bjørkvold.  

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/nattevandring/nattevandring-sandnes-2019/
https://www.ikff.no/ordforere-for-fred-en-strategi-for-gjennomforing-av-icans-visjon-om-en-atomvapenfri-verden/
https://www.ikff.no/ordforere-for-fred-en-strategi-for-gjennomforing-av-icans-visjon-om-en-atomvapenfri-verden/
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IKFF Sandnes tok ansvar og samlet stoff til F&F til Arendalsuka, men trykkinga ble 

utsatt. 

 

10. August. Utdeling i Sandnes. Ingegerds løpesedler: «Aldri meir Hiroshima og 

Nagasaki.» 

12. – 16.08. Arendalsuka. Gro og Tale deltok 3 dg. Tone i 5 dg. med Bff ansvar for 

vår felles IKFF stand 196 i Havnegt. sammen med Nei til Atomvåpen. Sandnes IKFF 

v/ Ingegerd skreiv løpeseddel for IKFF om atomnedrustning. 

26.08. Landsmøte på Skype. Ingegerd og Tone. 

 

9. September (valgdagen). Åpent møte på Skeianetun: Tidl. redaktør Audgunn 

Oltedal i Ny Tid: Power Point presentasjon av «Listesaken:» Avdekking av 

overvåkingstjenestens ulovlige metoder. Publikum utdypa med fakta historier. 

Forhåndsomtale i Sandnesposten v/ Ingegerd og Gro: «Hvor hemmelige skal de 

hemmelige tjenestene være?» Deltakere: ? Tema forts.:  

16.09. Rogaland Teater: «Ways of seeing». Black Box teater – en opptakt til  

17.09. Kap. 19: Ytringsfrihet og Litteratur Festival, Stavanger. Baksnakk: «Ways of 

seeing». . 

28.09. Utdeling av «Verdens beste nyheter» og Bff løpesedler i Sandnes og Ålgård. 

 

14. oktober: Lesesirkel. Bård Vormdal: «Spionbasen» v/Tone. Medlemsmøte: 

Hardangerakademiet i juli 2019 v/ Ingegerd og Tone, www.hardangerakademiet.no skrifter/ 
foredrag.  

 

24.10. kl 10.00: Sandnes bibliotek. Ingeborg Breines: «Fred i verden: Til 
ungdommen.» 

150 fra Vågen vgs og Jæren Folkehøyskole. Sandnes kommune, Kultur og Fritid 

FilmLab på Lura v/ Silje-Elin Amdal filmet alt, se lenke: 
https://www.youtube.com/watch?v=5fCuWVu8bqw 

Kl 14.00. Ingeborg Breines forts. Etter lunsj: Åpent møte i «Gjestestuen» på Gamla 

Verket. Presenterte litteratur og faktarapporter bl a. fra FN. Kun 30 land hadde betalt 

FN-kontingent i sept. for 2019. Ved å sultefore FN undermineres bærekraftsmålene. 

8 dg militærbudsjett i verden=12 års skole og utdanning for verdens barn. FAO: 

Sulten i verden er oppadgåend.  

14 deltakere.  

 

11. november: Åpent møte Sandnes bibliotek Liss Schanke: «Verden går faktisk 

framover». https://www.facebook.com/events/1003120213364708/. Tema: Ordførere for fred, ICAN city 

appeal, hva kan vanlige borgere gjøre: Signere forbud mot atomvåpen og 

nedrustning. Positiv effekt av Nobelprisvinnere. Forholdet til Russland. 24 deltakere.  

Desember: Julemøte på Skeianetun. Julegrøt og riskrem pluss buffet med 

medbragte kaker,  julegodt, sang og tekstlesing. Oppdatering om aktuelle IKFF saker 

v/ Gro. 

13. Januar: Lesesirkel Bård Vormdal: «Spionbasen.» Ingegerd la fram resyme før 

medlemsmøte. Under «dette er eg opptatt» ble det unisont uttrykt stor uro for 

http://www.hardangerakademiet.no/
https://www.youtube.com/watch?v=5fCuWVu8bqw
https://www.facebook.com/events/1003120213364708/
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flyktningesituajonen på Tellus. Fokus på lengeværende, ureturnerbare flyktningers 

situasjon og kampen for retten til arbeid, som RIA er engasjert i. Aksjon i Stavanger 

8.01. Mange deltok også frå IKFF Sandnes og Stavanger.  

På Landsstyremøtet 31.01. foreslo Audgunn Oltedal ei oppføging av saken og 

søndagsmøte formiddagen 29.03 under IKFF Landsmøte i Sandnes. Saken må 

utsettes.     

Ideer og planer for 2020.  
Arrangere landsmøte i Sandnes 27. – 29. mars på Sandnes bibliotek og Gamla 
Verket, jmf. planutkast.  
 
Innspill til landsstyrets arbeid 2020 mottas med 1001 takk!  

 
 

Tone Ravnaas 
 
 
 
 

 

1. Årsmelding for IKFF Oslo-Viken 2019.  

Styringsgruppen består av Eva Fidjestøl, Karin Aanes, Elisabeth Kristiansen og Edel 
Havin Beukes.  

Året 2019 startet med et møte arrangert av IKFFs arbeidsgruppe Oslo og Omland. Det 
var 19 tilstede. Liss Schanke ønsket velkommen til det første IKFF møte i de nye 
lokalene i Majorstuveien. Hovedtema på møtet var: Er det en framtid for 
atomkraftverkene? Eva Fidjestøl innledet til diskusjon.  

Årsmøtet i 2019 ble holdt 21.02.2019 i Majorstuveien 39. Styringsgruppen ble valgt 
da. Det ble også bestemt at avdelingen skulle skifte navn fra Oslo-Akershus til Oslo-
Viken.Temaet på dette årsmøtet var "Viktige fredspolitiske utfordringer i 2019." og 
Liss Schanke innledet om dette. Årsplanen for 2019 for Oslo-Viken-avdelingen ble 
vedtatt på IKFF's landsmøte 6-7 april 2019.  

Elisabeth Koren er vår kontakt med landsstyret og hun møter på styremøter også. 
Dessuten har hun ansvar for økonomien til avdelingen.  

Styremøtene i Oslo-Viken blir avholdt i Majorstuveien 39 og ofte er Liss tilstede på 
kontoret, noe som meget produktivt.  
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Møte på Tsjernobyl dagen 27.4.  

Eva Fidjestøl er vår representant ved disse arrangementene hvert år. I år var det et 
samarbeidsprosjekt mellom IKFF/ Oslo-Viken, Bellona, Greenpeace, 
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Nei til Atomvåpen. Temaet var om 
behandling av brukt atombrensel og nedbyggingen av de norske forsknings-
atomreaktorene.  

Våren 2019 var Eva Fidjestøl og Edel Havin Beukes med på viktige møter i Halden og 
på Kjeller for IKFF, der vi ble orientert om planene for nedbygging og 
avfallshåndtering av de norske reaktorene.  

Møtene var arrangert av Nærings og fiskeridepartementet (NFD) og Norsk nukleær 
dekommisjonering (NND), som ble opprettet i 2018.  

Kvinnedagen 8.mars.  

Elisabeth Kristiansen møter hvert år på parolemøter for å forsøke å få våre saker inn 
som en av hovedparolene. Det er ikke enkelt. Flere medlemmer deltok i toget og de 
som ikke kunne gå der, gikk til Norsk kvinnesaksforenings årlige markering av dagen 
med bekransning av Camilla Collett statuen i Slottsparken, som holdes før toget går, 
eller på andre lokale arrangementer i Oslo-Viken.  

Medlemsmøtet 5.juni 2019:  

Møtet ble holdt i Majorstuveien 39. Mari Holmboe Ruge orienterte om arbeidet med 
et fredsdepartement. Liss Schanke gjorde greie for arbeidsplanen for IKFF som ble 
vedtatt på årsmøtet.  

Elisabeth Kristiansen orienterte om arbeidet med Arendalsuka 2019 som skulle 
foregå 12.-17. august. Avdelingene Oslo Viken IKFF, Sandnes IKFF og Bestemødrene 
samarbeider om en stand.  

Edel Havin Beukes fortalte om arbeidet i ForUM (Forum for utvikling og miljø) der 
Ingeborg Breines er representant og Edel vara. IKFF har deltatt i arbeidet med FN's 
bærekraftsmål, nr. 4 om utdanning, nr.13 om klima og nr.16 om fred. Vi har fått inn 
setninger om militarisme og miljø etter mye strev.  

Medlemsmøtet 23.9.2019:  

Dette møtet ble holdt i Majorstuveien 39 med Åse Møller Hansen som snakket om 
prosjektet sitt og om heftet: «Trygghet for hvem? Krig eller klode.» Vi diskuterte 
hvordan vi kunne bruke dette stoffet i arbeidet vårt videre.  

Medlemsmøtet 24.10.2019:  
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Dette møtet var et samarbeidsmøte med Norsk Kvinnesaksforening, landsstyret og 
Oslo-Viken avdelingen. Det ble holdt på Deichman bibliotek på Tøyen. Temaet var:" 
Kvinners deltagelse -en forutsetning for løsning av konflikt og fred." Panelet besto av 
Marita Sørheim fra UD, Gro Lindstad fra FOKUS, Liss Schanke fra IKFF og Liv Kjølseth 
fra Afghanistankomiteen.  

Medlemsmøtet 18.11.2019:  

Møtet ble holdt i Majorstuveien 39. Temaet var "Menneskene Norge ikke vil ha. Er 
vår flyktningpolitikk fredsskapende." Vi trekker linjer fra IKFF kvinners engasjement 

2:3  

for jødiske barn på 1930 tallet til dagens arbeid for flyktninger i IKFF.  

Kari Nes og Audgunn Oltedal hadde innlegg om hvordan IKFF arbeider med 
flyktningspørsmålet. Mari Holmboe Ruge samtalte med Berit Åsen om IKFF og freds- 
og flyktningpolitikk i mellomkrigstiden.  

Møtet var arrangert av landsstyret i IKFF og Oslo/Viken avdelingen.  

Stockholm og Gøteborg- IKFF treff.  

Det ble arrangert en reise til Stockholm høsten 2019 for å blir mer kjent med arbeidet 
til IKFF i Sverige. Det ble også arrangert en reise til Bokmessen i Gøteborg, der 
Elisabeth Kristiansen og Edel Havin Beukes fra Oslo-Viken avdelingen deltok. Der traff 
vi Anne Atambi fra WILPF Kenya som hadde flere oppdrag på Bokmessen, og vi møtte 
folk fra de nordiske WILPF- seksjonene.  

Diverse arrangementer  

Medlemmene i styringsgruppen har mange praktiske oppgaver sammen med 
medlemmene i Landsstyret som er bosatt i området. Det er bl.a. møter i 
departementer og Stortingskomiteer. Det er også møter som er arrangert av de 
paraplyene vi er med i, som ForUM, FOKUS, Norges fredsråd m.m.  

Det er også aktuelt å møte opp når noen av organisasjonene i paraplyene har viktige 
arrangementer. Det kan også være markeringer foran Stortinget. Både 
styremedlemmer og andre IKFF Oslo -Viken medlemmer møter trofast opp når det 
trengs.  

Det er registrert 119 medlemmer i IKFF Oslo-Viken pr. desember 2019.  

Vårt aktive medlem i Oslo og Omland, senere Oslo-Viken, Trine Eklund, døde av en 
uhelbredelig sykdom, men sto på til det siste for fredsarbeid i flere organisasjoner, de 
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siste årene spesielt i IKFF. Selv om hun mistet taleevnen, kunne hun notere fra møter 
hun deltok i og formidle videre saker skriftlig. Hun klaget aldri, men oppmuntret 
andre til å delta. Vi vil savne henne.  

Eva Fidjestøl og Edel Havin Beukes Oslo-Viken 7.1.2020  

 

Årsmelding  2019 for IKFF avd. Hedmark/Oppland 
 

1. Antall medlemmer pr 31.12.2019    

       56 medlemmer, 4 nye 2 utmeldte 

 

2. Organisering og ledelse  

Leder: Kari Nes 

Kasserer: Eli Hammer Eide 

Sekretær: Inger Karin Røe Ødegård 

Styremedlem: Gullborg Rogstad 

Varamedlemmer: Kari Kobberød Brustad og Madeleine Cederström 

Valgkomite;  Anne Lise Flobakk og Jorunn Skjeggestad 

 

3. Aktiviteter gjennomført i løpet av 2019 

 

a) OPPSUMMERT: 

Fredskaféer i samarbeid med Bestemødre for fred (Bff):  5 

Andre medlemsmøter/-arrangementer:  5 

Åpne møter: 2 

Stand / utdeling av løpesedler: 3 

Representasjon på møte i andre organisasjoner: 6, deriblant Jordvernalliansen og FOKUS. 

Avisinnlegg: 4 

1.HA-tavla (Hamar Arbeiderblad) og pressemelding ifm. åpent møte med Robert 

Mood som innleder.  

2.Om militæret som miljøversting. Knyttet til kommunevalget 9.sept.   HA og   

Østlendingen. 

3. Oppfordring til ordførere for fred i forbindelse med kommunevalget i HA,     

    Ringsaker Blad og Stangeavisa. 

4.I forbindelse med åpent møte 22.oktober med tema knyttet til FN-resolusjon  

    1325 Kvinner, fred og sikkerhet. HA 

Radiointervju: 2 (med Liss Schanke i NRK Innlandet ifm. åpent møte 22.okt. og med Kari N i 

Radio Hamar ifm. barnekunstutstillingen på den internasj. fredsdagen 21.09.)  

Foredrag, IKFF og flyktningene: Kari N foredrag sammen med A.Oltedal i IKFF Oslo 18.11.  

Annen formidling: Egen Facebookside. HA-tavla  

Styremøter: 9 + årsmøte 

Annet:  

- Landsmøte i Oslo 6. - 7. april. 4 fra vårt styre deltok.  

- Tre fra vårt styre er med i landsstyret – Kari N som fast representant, Eli og Inger 

Karin som vararepresentanter.  

- Eli har ansvar for medlemsregister for landsstyret.  
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- I egenskap av internasjonal kontakt for landsstyret har Kari N vært med på 3 møter i 

nordisk/ europeisk sammenheng (Åland, Brussel og Göteborg) samt Skypemøter. 

- Kari N og Inger Karin deltok på studietur til Stockholm/ WILPF Sverige 1. - 4.sept. 

- Eli og Inger Karin deltok på representantskapsmøte i FOKUS 22.nov. 

- Deltakelse v/Kari N på Fredsprisutdelingen i Aulaen 10.des. 

-  

b. DETALJERT:   

Februar  

 2.  Lørdagskafé i samarbeid med BfF på Tante Gerda 

14. Årsmøte/medlemsmøte/ åpent møte på Høgskolen.  

     Tema for åpent møtet var om atomtrusselen og andre globale trusler. Innledning       

      v/president i Røde Kors Robert Mood.  Det var 67 deltakere på det åpne møtet.     

Mars  

2. Lørdagskafé i samarbeid med BfF på Tante Gerda 

8. Deltakelse i 8.mars tog sammen med politiske- og andre organisasjoner. Ca 20    deltakere. 

Apeller på Stortorget ved flere ungdomsorganisasjoner og partisekretær     AP, Kjersti 

Stenseng.  

En fargerik internasjonal markering av dagen på Ynglingen i samarbeid med K-    forum, 

Frivillighetssentralen, Røde Kors internasjonal og NKS/Sanitesforeningen.     Ca. 90 

deltakere. 

 

April 

6. - 7. Landsmøte i Oslo. Fordeling av arbeidsoppgaver ut til avdelingene. 

          Dispensasjonsordning fra IKFF`s vedtekter for organisering. Gjelder 2019. 

24. Stand på åpent møte om tyskerjentenes skjebne etter krigen. Møtet ble arrangert 

      av Statsarkivet. Vi delte ut brosjyre om IS-barna og mødrene deres utenfor  

      møterommet. 

 

Mai  

 4. Stand på Stortorget i samarbeid med BfF.  

 

Juni 

5. Sommeravslutning hos Eli.  

 

September 

7.  Lørdagskafé  på Tante Gerda og stand på Stortorget - utdeling av brosjyren Miljø       

     og Militæret - vår tids miljøversting. 

22. I anledning av FNs internasj.fredsdag 21. sept.: Barnekunstutstilling for fred i  

      Hamar bibliotek - MiniPicasso. Knut Nordby var  «kunstnerisk leder».  

      MiniPicasso fikk utdelt diplom. 

26 – 27. Ifm. FN`s internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen (26. sept):   
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       Stand i Hamar sentrum med underskriftlister som støtter krav  

        om    atomvåpenforbud, samt brosjyrer og banner med samme budskap.  

        Robert Mood og Anders Basmo var med på skjerm med sine appeller mot            

       atomvåpen.    Samarbeid med Nei til atomvåpen og Bestemødre for fred.                

       Flere unge (og eldre) viste interesse for temaet, og over 100 underskrifter ble innsamlet.  

 

Oktober 

 5.  Lørdagskafé i samarbeid med BfF på Tante Gerda 

11. Deltakelse på Sakprosadagen på Lillehammer med foredrag v/oberstløytnant      Tormod 

Heier. 

 

22. Arr. av åpent møte på Høgskolen Innlandet. Ca 40 deltakere. Flere organisasjoner      var 

invitert. Annonsering på HA-tavla og FB, intervju med Liss Schanke på NRK   radio 

Innlandet. Liss holdt foredrag med fokus på hva det er som går bedre i en      ellers 

nedslående fredssituasjon i verden. Torill Eide hadde sammen med en      gruppe 

innvandrerkvinner regien i andre halvdel av møtet. De holdt innlegg om      hva de hadde 

erfart som innvandrerkvinner, og hvordan situasjonen deres er i dag.  

 

30. Jorunn Skjeggestad deltok på årsmøtet til Jordvernalliansen i Hedmark 

 

November 

2. Lørdagskafé i samarbeid med BfF på Tante Gerda 

 

Desember  

 7. Adventskafé sammen med BfF på tante Gerda 

10. Fredsprisutdeling i Oslo. Kari deltok i Aulaen sammen med Liss Schanke. 

 

 

4. RESULTATER OG VURDERING AV EGET ARBEID (inkl. særlig vellykkede 

tiltak ) 

• Relativt bra medlemstall, selv om det er få unge. 

• Relativt bra aktivitet i forhold til ressurser. Bl.a. to åpne møter som begge hadde 

ganske god oppslutning. Bra forhåndsomtale i avisa av møtet med Robert Mood. 

• Ekstra midler til opplysningsarbeid for atomnedrustning ga litt mer handlefrihet. Bra 

respons på stand og underskriftslister 26. sept. (og på andre stands).  

• Positivt samarbeid med flere andre organisasjoner.  

 

 

 

5. SPESIELLE UTFORDRINGER 

• Hvordan rekruttere yngre medlemmer? 

• Hvordan spre aktivitet på flere medlemmer? 

• Hvordan få til mer aktivitet i andre deler av Innlandet enn Hamar?  
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• Hvordan involvere enda flere organisasjoner, f.eks. flere fra ICAN- og FOKUS-

paraplyene og fra miljøbevegelsen?  

• Hvordan få bedre innpass i media (aviser, radio og sosiale media)?  
 

 
 
ÅRSBERETNING IKFF BERGEN 2019 
1. Fredsfilmbiblioteket og filmvisninger i bibliotekets auditorium – 10-årsjubileum 
høst 2019.  
Fredsfilm-biblioteket er et samarbeid mellom IKFF og hovedbiblioteket i Bergen, som 
startet i 2011. Filmene er kjøpt inn av IKFF over flere år og kan lånes inn fra bibliotek 
over hele Norge. Se https://bergenbibliotek.no/fredsfilmer 
3 dokumentarfilmkvelder våren 2019: ’Village versus Empire’,’Disturbing the Peace’, 
’Skyldig, jeg?’ samt ”The breakthrough of renewable Energy’,’A bold Peace’ – og 4 i 
løpet av  høsten: 'Code of Survival – or the end of genetic engineering’, ‘Barndom’ av 
Margret Olin, ‘In a better world’ Susanne Bier, ‘Gledens økonomi’. Vanligvis kommer 
det mellom 12 og 30 fremmøtte på visningene.  En representant for IKFF har 
innledning før filmene og innleder til samtale med publikum etter filmen. 
Filmvisningene har vært  spesielt vellykket når vi har invitert andre organisasjoner til 
å være medarrangør.  
 
2. Atomvåpen/ atomkraft/ flyktningkvinner – Vern om liv under vann. Nei til 
atomubåter i norske fjorder – og prosjektet: Skole på flukt 
Disse temaene henger sammen i en av de store satsningene IKFF Bergen har jobbet 
med i året som gikk. 
Skole på flukt – er et initiativ fra psykolog Solfrid Raknes. Siden 2017 har hun samarbeidet 
med den libanesiske organisasjonen Multi Aid Programs (MAPS) som driver 9 skoler for 
flyktningbarn i Bekaadalen i Libanon. Et skoleår for et barn i Libanon koster 3300 NOK – en 
tiendedel av prisen i Norge.  Mindre enn halvparten av syriske flyktningbarn i Libanon går på 
skole.  IKFF v/ Susanne har lagt ned mye arbeid i prosjektet. 
• IKFF har solgt mer enn 1000 blekkspruter à kr 100, heklet av syriske flyktningkvinner. 
Overskuddet går til å finansiere skolegang for barn i flyktningleirene.  

• IKFF arrangerte workshop på Hardangerakademiet 26 -28.juli sammen med 
kunstneren Reinhard Haverkamp. Ni deltakere laget ubåter i pappmasje til 
utstillingen Vern om liv under vann. Nei til atomubåter i norske fjorder. 
Utstillingen hadde premiere 23.august som vindusutstilling i Norli bokhandel, sentralt 
i Bergen. Susanne sørget for at den vandret videre til Bergen bibliotek under 
forsknings dagene fra 17. sept. hvor den sto også på atomvåpendagen 26.sept. Etter 
det ble utstillingen satt opp på Bergen kommune innbyggerservice under 
Internasjonal uke slutten av i oktober. 
• I forbindelse med prosjektet ble det trykket to ulike postkort og to ulike løpesedler.  
• 17. september sendte vi henvendelse til alle representantene i det nye bystyret i 
Bergen med postkort med informasjon om faren med økt trafikk av allierte 
atomubåter i norske fjorder. ’Hva er tryggest: jodtabletter eller et forbud?’  
 
3. Militarisme vs. Miljø 
’Trygghet for hvem? Om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til 
fred’ - et hefte på 54 sider, med mål om å nå ut til miljøorganisasjoner, journalister og 
politiske miljø. 
Åse mottok et small grant stipend fra WILPF for å jobbe med dette temaet første 
halvår 2019. Første opplag ble trykket i juli med 200 ex.. Heftet ble utdelt gratis til 

https://bergenbibliotek.no/fredsfilmer
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ungdomspolitikere, klimaaktivister, fredsaktivister, politikere m.fl. under 
Arendalsuken, bl.a. gjennom å oppsøke organisasjonene sine stands. Den lille 
illustrerte boken selges til selvkostpris for 60,-, og er lagt ut på IKFF sin nettside. Vi 
trykket også opp løpesedler om temaet som ble delt ut på IKFF sin stand.  
I forbindelse med prosjektet har Åse i 2019 holdt foredrag på OMEPs årsmøte (om 
IKFF og militære konsekvenser for miljø og utvikling – OMEP er 
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning:Organisation Mondiale 
pour l’Education Préscolaire.), i Gøteborg på møte arrangert av IKFF m.fl. som 
hadde small grant prosjekt om militarisme og miljø pluss foredrag på åpent møte i 
Bergen i regi av Antikrigsinitiativet, medlemsmøte IKFF i Oslo og på Stopp Natomøte 
på litteraturhuset i Oslo. 
Opplag nr, 2 av heftet ble trykket i november med 300 ex., som ble fordelt på de ulike 
IKFF-avdelingene   
 
4. Partienes fredsbarometer 
3 spørsmål ble sendt ut til lokale parti før kommunevalget i september. ’Vil ditt parti: 
- si NEI til atomubåter i norske fjorder? - få militære utslipp inn i lokalt og nasjonalt 
klima- og miljøregnskap?  - fremme etablering av et fredsdepartement?’ 
Alle de spurte partiene utenom Høyre svarte på spørsmålene. 
 
5. Nordøst-Passasjen som Fredspassasje. 
En ide og et notat fra Susanne om Nordøst-Passasjen som Fredspassasje. Vi har 
ikke hatt kapasitet til å jobbe nok med denne ideen/prosjektet – men et stort 
”golvbilde” er del av vandreutstillingen ’Vern liv under vann’ og viser nordkalotten, 
nordøstpassasjen og iskanten til ulike årstider. Vi ser for oss at dette kan brukes i 
ulike sammenhenger framover.  
 
6. Merkedager 
• 8. mars: IKFF deltok i toget tradisjonen tro med parolen Kvinner for fred mot 
militarisme og krig, og med nye håndplakater: ’Naboer som venner ikke fiender’, ’Å 
utfordre atomvåpen er å utfordre patriarkatet’ og ’Hva med å bruke 254 milliarder kr 
til klimatiltak ....og så arrangere tv- innsamling til nye kampfly?’ 
• 26. april Tsjernobyl-dagen: Atomkraft er atomvåpnenes siamesiske tvilling, 
v/Susanne. Debattinnlegg . 
• 1.mai: Åse holdt appell på 1. mai med tema Nytenkning rundt sikkerhet.  
• 26.september. Dagen for FNs forbud mot atomvåpen. Dagen var markert med 
utstillingen på Bergen bibliotek. 
 
7. Åpne møter  
- IKFF-Bergen hadde som vanlig en sentral rolle i Hardangerakademiets 
fredssymposium, både under planlegging og gjennomføring.  I underkant av 60 
mennesker deltok på symposiet i 2019. 
 
IKFF-Bergen hadde møte på Litteraturhuset i Bergen under Klimafestivalen §112b, 
16.01.20, med tittel ’Sikkerhetspolitikk på kollisjonskurs med klimamål og fred’. 
Hovedinnleder var Bård Wormdal. I panelet satt Susanne, Åse og orlogskaptein Tor 
Ivar Strømmen fra Sjøkrigsskolen. Terje Alnes fra Antikrigsinitiativet var ordstyrer. 
Det var rundt 75 deltagere på møtet som ble holdt i 2020 – men under budsjettet 
2019 
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8. Fredsministerens hjørne – med nytt innlegg den 15. Hver måned, på IKFF-
hjemmesiden 
Parallelt med det langsiktige arbeidet for et fredsdepartement har vi tillatt oss å 
opprette en egen fredsminister. Dagens mediebilde er så preget av militarisme, at det 
trenges en motvekt. Fredsministeren kommer til å uttale seg dristig og uavhengig om 
aktuelle saker, på Facebook, på hjemmesiden vår og i medlemsbladet Fred og 
Frihet.   
Innleggene vil bli skrevet av ulike personer, men under samme vignett. Opplegget 
fungerer som en stafett, med Susanne Urban og Augdunn Oltedal i 
redaksjonskomitéen. 
 
9. Presse, media  
Debattinnlegg 
• 27.04.19: ’Vi lever i en farlig tid – vi må kvitte oss med atomkraft’ i anledning 
Tsjernobyldagen ved SU, Bergens Tidende  
• 21.05.19: ’Ta ansvar Stoltenberg – Iran’ , Klassekampen v/ SU & Sondof Rabbe 
• 06.08.19: ’Til Hiroshimadagen – atomvåpen’  signér forbudet,v/ SU Klassekampen 
• 16.08.19: ’Ut i gatene – fredsarbeid’, mot krig mot Iran v/ SU, Klassekampen 
Debattinnlegg Susanne, refusert i BT:  
• ’SENKE atomubåter? Hallo?’  Om amerikansk atomubåt som laster torpedoer i 
norsk havn.  v/ SU,desember ’19  
• ’Fredsprisvinner med eget fredsdepartement’, okt’19, des.’19.   
 
 
Resultater og vurdering av eget arbeid  
Aktiviteter og tiltakene har alle vært vellykkete på ulikt vis, og det er vanskelig å skille 
ut viktigste saker og særlig vellykkede tiltak.  De store satsningene har vært Trygghet 
for hvem og Skole på flukt/Vern av liv under vann. 
 
Spesielle utfordringer  
Vi trenger flere medlemmer og må fokusere mer på rekruttering/medlemspleie. Vi har 
mange prosjekter, og trenger flere aktive som kan ta på seg oppgaver. 
    
Ideer og planer for 2020 
IKFF samarbeider med Antikrigsinitiativet om en antikrigsfestival/utstilling i 
september, hvor rundt 20 kunstnere blir representert med bilder og installasjoner.  
IKFF-Bergen har ansvar for foredrag og filmvisninger under festivalen og for å bidra 
til å virkeliggjøre prosjektet.  
I tillegg til tre dokumentarfilmvisninger under festivalen, skal vi vise tre filmer våren 
2020 og satser på ytterligere to filmvisninger til høsten. 
Et av våre hovedfokus er å synliggjøre militarismens konsekvenser for klima og miljø, 
og vi utvikler nye ideer.  Et viktig fokus er å bidra til å redefinere hva som gir 
sikkerhet. 
En hovedstrategi i 2020 blir å jobbe sammen med andre relevante organisasjoner om 
stands, møter, utstillinger og andre framstøt. I mars vil vi invitere andre 
organisasjoner med på å planlegge en felles markering av GDAMS, Global Days 
Against Military Spending. 
IKFF Bergen vil legge vekt på det viktige arbeidet med at Norge skal skrive under på 
FNs atomvåpentraktat. Vi vil synliggjøre dette gjennom filmvisninger, stands og et 
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møte under antikrigsutstillingen i september pluss i forbindelse med merkedager 
knyttet til atomvåpen og atomvåpenforbudet. 
Fredsforsker Johan Galtung blir 90 år i 2020, og i den forbindelse arbeider Susanne 
med et bokprosjekt: ’GALTUNGs METODE for fred – fredsforskerens liv, teorier og 
innflytelse’. Dette vil ta mye av hennes arbeidskapasitet i år. 
IKFF deltar i Hardangerakademets programgruppe, spesielt i arbeidet med 
sommersymposiet. Vi vil tradisjonen tro, arrangere workshop under symposiet. 
Vi vil diskutere og implementere strategier for å øke medlemstallet. 
 
Medlemsutvikling: 1.1.2019 hadde Bergen 45 medlemmer. 1.1.2020 hadde 
Bergen 49 medlemmer, men kun 25 betalende.  
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VEDLEGG 3 
 
 

1. IKFF sitt arbeid i ForUM for Utvikling og Miljø og FN-
sambandet i 2019.  Ingeborg Breines og Edel Havin Beukes 

 
IKFF har vært representert i styret i FN-sambandet og i ForUM for Utvikling og Miljø 
inntil årsmøtene våren 2019 av Ingeborg Breines. Verken IKFF eller hun stilte til 
gjenvalgvalg. Med redusert antallet medlemmer i de respektive styrene har arbeidet 
medført stor arbeidsbelastning. Samtidig gir styremedlemskap muligheter for 
påvirkning som ikke er opplagt for en liten organisasjon som IKFF. Både FN-
sambandet og ForUM har stor oppmerksomhet på implementering av FNs 
Handlingsplan for Bærekraftig Utvikling (2016-2030). 
FN-sambandet bedriver folkeopplysning om FN, med skoleverket som 
hovedsamarbeidspartner, både gjennom hovedkontoret og regionalkontorene. Det 
lages undervisningsmateriell, foretas skolebesøk, avholdes møter og en meget god 
hjemmeside oppdateres jevnlig og er meget hyppig brukt. FN-sambandet gir spesiell 
oppmerksomhet til såkalte FN-skoler og til UNESCOs Associated Schools’ Project 
(ASP). FN-sambandets daglige leder, Anne Cathrine Uteng da Silva, er valgt som 
styreleder for WFUNA, World Federation of UN Associations, hvilket gir mulighet til å 
være med å påvirke internasjonalt.  
ForUM er Regjeringens hovedsamarbeidspartner i sivilsamfunnet med henblikk på 
FNs bærekraftsmål. ForUM fikk ny daglig leder i 2019, Kathrine Sund-Henriksen. 
ForUM deltar i og arrangerer en rekke fagpolitiske møter i den sammenheng. ForUM 
arbeider for at Norge skal lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og 
har fått igjennom at det ble etablert et Samstemthetsforum. Dessverre deltar ikke alle 
departementer, ei heller Forsvarsdepartementet, hvilket IKFF har ivret for.  
Også i 2019 organiserte ForUM en utviklingspolitisk spørretime i forbindelse med 
årsmøtet. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein svarte på spørsmål fra 
medlemsorganisasjonene. Ingeborg stilte følgende spørsmål på vegne av IKFF uten 
å kunne melde om et tilfredsstillende svar selv om ministeren dog uttrykte viktighet 
av at utviklingslandene prioriterer vesentlige oppgaver i sine budsjetter:   
”Nedrustning for utvikling 
Agenda 2030 sier:” Bærekraftig utvikling kan ikke bli oppnådd uten fred og sikkerhet, 
og fred og sikkerhet er i fare uten bærekraftig utvikling” mens Mål 16 pålegger 
medlemslandene å arbeide for ”å fremme fredelige samfunn”. Vi er imidlertid meget 
bekymret over vår tids store opprustning, som Norge også er del av. Globale 
militærutgifter på nærmere 1,8 billioner dollar pr år, tilsvarende ca. 615 årlige 
regulære FN budsjett, er et rov fra verdens fattige og nødlidende. Forsvarssektoren 
bidrar med enorme klimagassutslipp som i de fleste tilfeller ikke inngår i lands 
klimaregnskap og heller ikke pålegges kutt. Spørsmål: Vil Utviklingsministeren bidra 
til å øke global forståelse for nødvendigheten av nedrustning for å kunne realisere 
bærekraftsmålene?” 
 
ForUM utviklet innspill (briefs) til de bærekraftsmålene som ble debattert i 
Høynivåforum om Bærekraftsmålene (HLPF) i FN i 2019. IKFF var med og utarbeidet 
innspillene til  bærekraftsmål 4, 13 og 16.  
Edel Havin Beukes og Ingeborg Breines deltok i ulike arbeidsgrupper om 
bærekraftsmålene, ikke minst i relasjon til klima, utdanning og fred og våpeneksport. 
Begge deltar mindre i 2020 grunnet egen arbeidsbyrde. Dessverre deltar ikke 
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fredsorganisasjonene nok i arbeidet til ForUM og det er for tiden ingen aktiv 
fredsgruppe. IKFF bør vurdere å søke styremedlemskap igjen og arbeide aktivt for at 
fredsperspektivet ivaretas. Siden sammenhengen mellom militarisme og miljø er 
sentralt for IKFF er det viktig at noen fortsetter å stå på for det temaet.  
 Ingeborg jobbet med filmteamet bak nettserien Mission:impact, spesielt i 
utviklingsperioden. Serien viser tre ungdommers vei til sosialt engasjement og er 
tenkt som en inspirasjon for unge. Serien ble lansert tidlig i april og 
medlemsorganisasjonene oppfordres til å bruke serien aktivt.  
IKFF nedla et stort arbeid i utarbeidelsen av innspillene til bærekraftsmål 4 
(utdanning) , 13 (klima) og 16 (fredelige samfunn) og er stolt av den innflytelse vi 
klarte å oppnå. Innspillene er verdt å bruke aktivt, og finnes på ForUM sin 
hjemmeside. For letthets skyld er en del av de paragrafene som vi anså som de 
viktigst resultatene av vårt arbeid kopiert her: 
SDG 4 

God utvikling krever god utdanning  
FNs generalsekretærs Progress Report fra 2018 viser at verden ikke er i rute med å 
nå bærekraftsmål 4:  
Det anslås at 617 millioner, eller 58 prosent, av barn og ungdom i grunnskolealder 
ikke oppnår minimum ferdighetsnivå i lesing og matematikk. To tredjedeler av disse 
barna går faktisk på skole. … 
Over 90 prosent av verdens barn har nå tilgang til grunnskole. Likevel mangler 
fortsatt mer enn halvparten av alle barn og unge grunnleggende lese-, skrive- og 
regneferdigheter. I tillegg gir ikke utdanningene de verktøyene barn og unge trenger 
for å leve sammen i fred. … 
Gratis kvalitetsutdanning  
Obligatorisk, gratis og offentlig styrt utdanning bør være et grunnleggende prinsipp 
for norsk bistands- og utviklingspolitikk. Opplæringen skal være av høy kvalitet som 
kan gi elever relevant og reelt lærings- utbytte. Opplæringen skal sikre at alle elever 
og studenter tilegner seg nødvendig kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling, 
blant annet gjennom utdanning i demokrati, menneskerettigheter, freds- og 
ikkevoldskultur, globalt borgerskap og miljø og kulturforståelse.  
Innholdet i utdanningen  
Ingen vet hva slags utfordringer og jobber som venter dagens førsteklassinger. Å 
kunne lese, skrive og regne er uansett nødvendig. Men kvalitetsutdanning rommer 
mye mer, som kompetanse, holdninger og verdier som gir personlige 
utviklingsmuligheter og ruster en til fullverdig samfunnsdeltakelse. 
Læringsrammeverk fra UNESCO og OECD legger stor vekt på ikke-kognitive 
ferdigheter som kreativitet, kritisk tenking og problemløsning….. Opplæring i 
demokrati, menneskerettigheter, fredskultur og ikke-voldelig konfliktløsning er 
avgjørende for bærekraftig utvikling, men mangler ofte i læreplanene…  
Norge bør derfor: 
Fremme ikke-voldelig konflikthåndtering, fredsundervisning og miljøforståelse I 
skolen, som viktige elementer I all opplæring, og styrke rapporteringen på delmål 4.7. 
Barn i krig, krise og konflikt  

Ett av fem barn bor i områder rammet av krig og konflikt.6 Over 30 millioner barn og 
unge er på flukt, og generasjoner av barn står i fare for å miste mulighetene til 
utdanning. Kriser medfører kaos, norm- oppløsning, lidelser og traumer. Skolen kan 
beskytte barn og unge mot overgrep og misbruk slik som barneekteskap og 
rekruttering av barn inn i væpnede styrker, og gi lindring, håp for framtiden og 
normalisere hverdagen i en ekstrem situasjon. 
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Skatt og kapitalflukt  
…Mange land strever også med å prioritere utdanning i sine budsjetter. I 
overensstemmelse med FN-paktens paragraf 26 bør land søke å redusere sine 
militærutgifter for å kunne møte sine folks behov for utdanning, helse og velvære. .. 
 
SDG 13    
 

Klimamål for klimakrisen  
…Militær sektor inngår ikke i mange lands klimaregnskap selv om sektoren er blant 
verdens største miljø- og klimaverstinger. Militærsektor og -industri i alle land må 
også redusere sine utslipp og forurensing på linje med sivil sektor, og militære 
klimagassutslipp må spesifiseres i landenes klimaregnskap. I Norge viser rapporter 
fra Forsvarets forskningsinstitutt en 5% årlig økning i CO2 utslipp fra 2015 – 2017… 
 
SDG 16 

Fred og demokrati som forutsetning for bærekraft  
Agenda 2030 er verdens handlingsplan for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmål 16 
anerkjenner sammenhengen mellom fred og utvikling: Bærekraftig utvikling kan ikke 
bli oppnådd uten fred og sikkerhet, og fred og sikkerhet er i fare uten bærekraftig 
utvikling.  
Gjennom bærekraftsmål 16 har alle land forpliktet seg til å: «Fremme fredelige og 
inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner 
på alle nivå.» Fred og rettferdighet, inkluderende institusjoner og politiske prosesser 
er forutsetninger for utvikling. Realisering av mål 16 er nødvendig for å nå alle FNs 
bærekraftsmål. … Bunnlinjen i demokratistøtten må være inkluderende og åpen 
dialog mellom partiene, sivilsamfunnet og velgerne. Dialogen må ikke være 
begrenset til politiske eliter, men inkludere barn, ungdom, kvinner, minoriteter og et 
bredt spekter av sivilsamfunnsorganisasjoner …Tillit er både en forutsetning for og et 
resultat av et velfungerende og inkluderende demokrati med bred folkelig deltagelse. 
Tilliten i et samfunn er tett knyttet til at det ikke eksisterer høy ulikhet. … 
Fred for bærekraftig utvikling  
Bærekraftig utvikling har langt bedre kår i fredelige, rettferdige, åpne og inkluderende 
samfunn med velfungerende, demokratiske institusjoner, respekt for 
menneskerettighetene, rom for kritiske røster og tilgang til uavhengig informasjon. 
Væpnet konflikt driver et rekordhøyt antall mennesker på flukt, og overdreven 
opprustning og ukritisk våpeneksport bidrar til å undergrave innsatsen for 
bærekraftsmålene.  
Klima- og miljøkonsekvensene av krig og konflikt er underkommunisert. Mange land 
bruker enorme summer på militær opprustning, samtidig som befolkningens 
basisbehov ikke blir møtt. Det er derfor avgjørende å styrke institusjoner som jobber 
med å bevare fred. I tillegg må politikere ansvarliggjøres for sine prioriteringer. Det er 
avgjørende å se FNs nedrustningsagenda Securing Our Common Future, FNs 
handlingsplan for fredskultur og FNs resolusjon Right to Peace i sammenheng med 
Agenda 2030.  
Krig og væpnet konflikt fører til nød, sivile tap, miljøødeleggelse, store 
flyktningstrømmer og ødelagt infrastruktur. FN må styrkes og gis de nødvendige 
ressursene for å fylle sin funksjon i et utfordrende multilateralt klima.  
Norge bør derfor:  
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…Gjennomføre en evaluering og analyse av norsk bistand til demokrati, fred og 
forsoning som grunnlag for en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.  
Norge bør derfor:  
Oppfordre stater til å inkludere undervisning i menneskerettigheter, ikke- voldelig 
konfliktløsning og fred i sine nasjonale utdanningsplaner.  
Bidra til å styrke samarbeidet mellom FN og sivilsamfunnet, særlig gjennom 
menneskerettighets-, freds- og miljøorganisasjoner, og kvinne-, barne- og 
ungdomsorganisasjoner.  
Øke støtten til FNs særorganisasjoner og Høykommissæren for menneskerettigheter.  
Være en pådriver for reformer i FN-systemet for å utjevne maktubalanse og ivareta 
prinsippet om ett land – én stemme.  
Kvinner, barn og unge som politiske aktører  
Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. 1,8 milliarder 
mennesker er mellom 10 og 24 år. Mange av landene med den største andelen 
ungdommer er blant verdens fattigste. … Statistisk sett er store ungdomskull 
assosiert med økt risiko for væpnet konflikt. Denne risikoen øker med lave utsikter til 
utdanning, få jobbmuligheter og eksklusjon fra politisk deltakelse. Kvinner, barn og 
unge sitter på kunnskap som er avgjørende for å oppnå alle bærekraftsmålene, og 
bør inkluderes i samfunnsutviklingen. Det øker kvaliteten på demokratiet, og skaper 
fredelige og rettferdige samfunn. Med målrettet politikk og investering i helse og 
utdanning, samt inkludering i og tilgang til politiske beslutninger, er både kvinner, 
barn og dagens store ungdomsgenerasjon, noen av gruppene med størst potensial til 
å løfte land ut av fattigdom.  
Norge bør derfor: 
…Prioritere ressurser til oppfølging av handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet, 
og handlingsplanen fra FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing: Likestilling, utvikling og 
fred. …” 

 
Klimagruppen. 

Klimagruppen har vært ledet av Kristina Froberg fra sekretariatet. Følgende av de 50 

organisasjone i ForUM har vært respresentert i skrivearbeidet: ForUM, 

Regnskogsfondet, Mellomkirkelig råd for den Norske kirke, Kirkens Nødhjelp, 

Naturvernforbundet og Internasjonal kvinneliga for Fred og Frihet.   

Klimagruppen laget  bl.a. et innspill til SDG 13 "Stoppe klimaendringene". 

Norge må  øke Norges klimamål til minst 53% innen 2030, sammenlignet med 1990. 

Disse kuttene må gjennomføres hjemme i Norge og regjeringen må si fra seg 

engangsmuligheten i EU samarbeidet ril å overføre klimakvoter til ikke -kvotepliktig 

sektor. 

Norge må sette klare sektorvise mål  for å oppnå hovedmålet, med årlige 

klimabudsjetter og tilhørende tiltak for å nå målene. 

Norge må lage en langsiktig strategi som inkluderer en rettferdig omstilling fra olje- 

og gass produksjon . Dette innebærer en gradvis nedtrapping  av olje og gass 

produksjon, stans i videre leting, og et helhetlig program som skaper minst 100 000 

nye klimajobber  og grønne arbeidsplasser i bærekraftige næringer. 

Norge må lage en opptrappingsplan for hvor og hvordan Norges klimafinansiering 

skal økes fram mot 2030. Denne må inkludere tiltak som innen 2030 sørger for å 

kutte utslipp i utlandet med 198 millioner tonn CO2.  



 45 

Norge må prioritere klimatilpasning i en langt større grad enn i dag. Når norsk 

klimafinansiering skal økes de nærmeste årene, er det på tilpasningsdelen at denne 

økningen må komme først-  

Arbeidet i klimagruppen innebærer bl.a. posisjonsnotater, møter i Stortinget som  

"Talanoa dialog for Climate Ambition, møter med miljøministeren, med statssekretær 

og saksbehandlere til  internasjonale møter om klima, diskutert innspill til flere 

prosesser (COP 25 i Spania. ) Kristina Froberg har fått en ny jobb, og det er utlyst en 

etterfølger stilling.  

Biomangfold arbeidsgruppen:. 

Det har vært endel problemer med bemanningen i sekretariatet, men noen av 

organisasjonene har sørget for kontinuiteten og deltagelse på viktige møter-  

Det var et internasjonalt møte i Montreal 24.11.2019. Det ble laget et fellesinnspill på 

forhånd fra biomangfold gruppa. På gruppemøte 24.11. 2019   diskutertes behovet 

for en ny Naturavtale i 2020 som var oppe på et  internasjonalt møte i Nairobi i 

august 2019.  

Biomangfoldgruppens faste medlemmer er ForUM, Regnskogfondet, 
Naturvernforbundet, Sabima  og WWF  som sto bak et hefte om SDG 15 om "Livet 
på land", Vi må redde økosystemene for å redde oss selv. Innspill til  hvordan norsk 
politikk kan bli mer samstemt for å nå bærekraftsmål nr. 15.    
Viktige internasjonale møter i 2020  er 24-28 februar i Kumming, Kina, 18-23 mai i 
Montreal , Canada og 27-31.juli i Cali, Colombia.  
Det arbeides med en ny naturavtale som erstatter de såkalte Aichimålene, Det nye 
rammeverket skal erstatte "Strategic Plan for Biodiversity 2011- 2020" med et " Post 
2020 Global Diversity Framework! 
IKFF er med  på epost listen og  møter i blant hvis det er viktige fagpolitiske saker 
som skal behandles.   
 

Militær miljø- og klimapåvirkning 
IKFF søkte både Fritt Ord og Den norske UNESCO-kommisjonen om økonomisk 
støtte til å gjennomføre en studie om militær miljø- og klimapåvirkning i Norge (norsk 
og utenlandsk) og norsk militær klima- og miljøforringelse ute. IKFF mottok kr 
75.000,- fra UNESCO-kommisjonen. Studien er blitt gjennomført av Aslak Storaker 
og Ivar Vangen under veiledning av Edel HB og Ingeborg B. Studien vil bli lagt frem i 
slutten av mars 2020. 
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Vedlegg 4 Arbeidsplaner 2020 fra avdelingene 
 

 avd. Innlandet 

                                Arbeidsplan 2020                                                                                                                        
 

A) Arbeidsplan - hovedtemaer 

 
1. Styrke IKFF som organisasjon  

a) Månedlige lørdagskafémøter/medlemsmøter + åpne møter 

b) Stand – info om Wilpf / utdeling av løpesedler, rekruttere medlemmer 

c) Arrangere og delta i arrangement sammen med andre organisasjoner/ institusjoner 

d) Synliggjøre organisasjonen med avisinnlegg, facebook, utdeling av bokmerker  

e) Ev.markering av Human Rights Day, 10.des. Nobels fredspris -/ delta i   fakkeltoget    

 

       

2.Peke på alternativer til krig og militarisering/  

vise sammenhengen mellom krig og fred, fred og miljø  

a) Åpent møte på høgskolen 25. feb. om miljø og militarisme. 

Utdeling/salg  av materiell.  Samarb. med andre org. 

b) Arbeid for forbud mot atomvåpen: Markering på Hiroshimadagen 6. august – 75 år 

siden bomben. Samarb. m politikere og andre org.  Samle underskrifter 

c) Arbeid for forbud mot atomvåpen: Utfordre Hamar til å støtte ICAN Cities Appeal 

Samle underskrifter.  Følge opp Ordførere for fred. 

d) Markering av FNs internasjonale fredsdag 21.september med arrangement rettet mot 

barn (og unge) – et samarbeid med MiniPicasso (barnekunst) og Hamar bibliotek 

e) Arbeid for forbud mot atomvåpen: Markering av FNs internasj dag for avskaffelse av 

atomvåpen 26. september. Ev. plante et fredstre.  

 

 

3. Feministisk perspektiv på fred 

      a)  Markere kvinnedagen 8. mars – samarbeid med andre lokale    

           kvinnegrupper (K- forum, Røde Kors internasjonale kvinnegruppe og  

           Sanitetsforeningen), samt Frivillighetssentralen, Hamar 

      b) Åpent møte på Lillehammer 20.april om Kvinner, fred og sikkerhet  

             i Afghanistan og  globalt  

    c)   Samarbeide med soroptimistene om markering mot vold mot kvinner  

           /trafficking i november.  25. nov.  Skoleforestilling. Møte. (16-dagerskampanjen) 

 

4. Fremme økonomisk rettferdighet 

      a)  Støtte lokale arrangementer med og for flyktninger og  innvandrerkvinner  

 

B) Arbeidsplan – kalender   (ikke vedlagt) 
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Forslag til arbeidsplan for Oslo/Viken for 2020  

IKFF Norge arbeider ut fra et program som er vedtatt for WILPF, vår internasjonale 

organisasjon. Arbeidsplanen som landsmøtet i IKFF Norge vedtok våren 2019 er omfattende 

og inkluderer følgende fire områder: 

1.Styrke IKFF som organisasjon. (flere medlemmer) 

2.Peke på alternativ til militarisering og krig og synliggjøre sammenhengen mellom miljø og 

3.Fremme et feministisk perspektiv på fred. 

4.Fremme økonomisk rettferdighet (flyktningers situasjon nasjonalt og internasjonalt)  

• -  Arbeidet i Oslo/Viken 2020 vil være preget av den endring som skjedde første 

januar 2020. Da ble tre fylker – Akershus, Buskerud og Østfold - til Oslo/Viken.  

• -  I løpet av 2020 ønsker vi å styrke organisasjonen i hele det området som nå er 

Oslo/Viken.  

•   De tema og spørsmål som medlemmene er mest opptatt av og brenner for, vil påvirke 

hvilke   deler av arbeidsprogrammet som blir mest vektlagt i arbeidet i Oslo/Viken. 

Årsmøtet i Oslo/Viken ønsker at arbeidet skal være preget av flere typer arrangement 

og tiltak, Vi ønsker at medlemmene kan finne ulike måter å arbeide på, f.eks:  

a) Delta i ressursgrupper. 

Ha ressursgrupper med fagkunnskaper om /interesse for tema/områder i arbeidsplanen (f.eks. 

nedrustning/flyktninger og fred/miljø og fred). Gjennom slike grupper jobbe fram politikk/ 

innhold i møter-arrangement, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.  

b. Bygge IKFF i Oslo/Viken. 

I løpet av 2020 styrke organisasjonen i Akershus, Buskerud og Østfold, etablere  

kontaktgrupper og prøve å få til minimum ett arrangement utenfor Oslo.  

c. Vektlegge å arbeide utadrettet. 

Arrangere møter og faste filmkvelder. Delta i demonstrasjoner/på stands. Markere  

8.mars,1.mai og andre merkedager. Delta på Arendalsuka og Globaliseringskonferansen.  

PLANLAGTE RESSURSGRUPPER 2020  

Vi har foreløpig planlagt tre separate ressursgrupper. Oversikten viser noen av 

temaene.  

Gruppe 1: Alternativ til militarisering og krig  

- Peke på alternativ til militarisering og krig -Følge opp atomavtalene 

- Avspenning i forhold til Russland 

- Diskusjon om fredsdepartement  
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Gruppe 2: Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger  

Følge opp resolusjonen om «Kvinner Fred og Sikkerhet» og fremme flyktningers situasjon 

nasjonalt og internasjonalt med særlig vekt på kvinnelige flyktninger, asylsøkere og statsløse.  

Gruppe 3: Sammenhengen mellom fred, klima og miljø  

Synliggjøre sammenhengen mellom miljø og fred.  

FORELØPIG OVERSIKT OVER PLANLAGTE MØTER I OSLO IKFF 2020  

20.1. 31.1. 1.-2.2 3.2 24.2 8.3. 14.3.  

28.-29.3 April  

26.4. 1.5. 25.5 7.8 24.10  

Årsmøte med tema flyktninger Landsstyremøte 

Nordisk møte 

Åpent møte om Russland Fredsfilm Majorstua bibliotek Markering av 8. mars  

Miljø, atomvåpen og menneskerettigheter. «Bærekraftig sikkerhet med menneske i sentrum» i 

samarbeid med Fredslaget, og NTA på Litteraturhuset  

IKFFs landsmøte i Sandnes 

Møte med Jamila, leder i WILPF Afghanistan (dato ikke endelig bestemt. Hun er invitert fra 

afghanistankomiteen)  

Tsjernobyldagen 

Markering av 1. mai Fredsfilm Majorstua bibliotek Markering av Hiroshimadagen  

Kvinner i FN. Åpent møte med Torild Skard i samarbeid med Kvinnesaksforeningen og ev. 

også FN-sambandet.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


