
Kjære IKFF-medlem 

 

Pass godt på dere selv 

 

Vi er nå alle midt i koronakrisen. Det er slitsomt for oss alle, men særlig vanskelig for de av 

dere som er særlig utsatt på grunn av alder og sykdom. Vi håper at dere passer godt på dere 

selv, og at det går godt med dere alle.  

Det blir flott å møtes når vi igjen kan, i mellomtiden må vi bruke telefon og mail   

 

Koronakrisen synliggjør behovet for en ny sikkerhetspolitikk 

 

Erfaringene fra koronakrisen synliggjør behovet for ny forsvars- og sikkerhetspolitikk,  

noe IKFF har vært opptatt av lenge.  

Militærvesenet hjelper verken mot korona-virus, klima- og miljøkrise,  

eller andre farer som truer i en globalisert verden 

  

Koronakrisen viser at tradisjonelt militært forsvar er utilstrekkelig: 

Militært forsvar og våpen beskytter oss ikke mot pandemier  

Militært forsvar er ekstremt dyrt, koronakrisen gjør det nødvendig å  omdisponere offentlige 

budsjetter Koronakrisen er en global krise der alle land må stå sammen, vi vi er ikke tjent med 

å opprettholde et fiendebilde av Russland og Kina.  

  

Koronakrisen viser at Norge trenger et fredsdepartement, et departement  

som kan samordne innsatsen for fred - også  kriser der militært forsvar ikke er relevant. 

 

Arbeidet i IKFFs lokallag 

 

IKFFs lokallag kan ikke ha ordinær virksomhet i disse tider, men vi kan ha kontakt per mail 

og telefon.  

Vi greier likevel å ha en viss aktivitet: 

- Landsstyret holdt telefonmøte 28.3. og vedtok behandling av landsmøtet  

- Redaksjonen av Fred og Frihet er i full gang med å lage årets hefte nr. 2, et temanummer om 

forholdet til Russland som kommer i juni. 

- Ingeborg Breines og Edel Havin Beukes har ferdigstilt heftet    "Militær miljø- og 

klimapåvirkning" som nå ligger på hjemmesiden. 

- Audgunn Oltedal, Kari Nes og Berit Åsen har sendt ut uttalelse om "Evakuer 

flyktningleirene i Hellas" og levert høringsuttalelse i forbindelse med   

behandlingen av stortingsmeldingen av lengeværende flyktninger. Begge deler ligger på 

hjemmesiden  

 

Ta kontakt med ditt lokallag eller landsstyret hvis du har ideer til mulige aktiviteter i denne 

perioden.  Gode ideer kan også legges på hjemmesiden. 

 

Desentralisert landsmøte i april  

 

Det ble ikke landsmøte i Sandnes som planlagt 28.-29.3, men vi organiserer et desentralisert 

landsmøte i løpet av april.  

Det innebærer at lokallagene har kontakt med sine  

delegater og landsstyrerepresentanter via individuelle telefonsamtaler og mailer - eller via et 

felles lokalt møte, telefonmøte eller videomøte - for å diskutere landsmøtesakene. 



Sakspapirene til landsmøte ligger i tre separate hefter på hjemmesiden, og hefte 3 inneholder 

bl.a. informasjon om organisering av det desentraliserte landsmøtet og oversikt over påmeldte 

delegater. 

Alle medlemmer av IKFF kan melde inn forslag, men det er bare påmeldte delegater og 

landsstyre som har stemmerett. 

Lokallagene organiserer behandlingen og melder inn resultatet for sitt lokallag til ikff. 

Medlemmene og delegater skal ikke sende forslag eller avstemming direkte til ikff, men til sitt 

lokallag.  

Det er to frister i forbindelse med landsmøtebehandlingen: 

15.4. Frist for å melde  inn forslag er 15.4  

1.5.   Frist for avstemming 

 

Gratis telefonmøte og videomøte 

Det er vanskelig å avholde fysiske møter i denne perioden, men det finnes mange systemer for 

digitale møter.  

IKFF har gode erfaringer med "FreeConferenceCall.Com" et system for gratis 

telefonkonferanser 

https://www.freeconferencecall.com/international/no/no/?marketingtag=FCCIN_PPC_GB_N

O_NO_0017&gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-

TySwbq4WN6VngQn9uyL_odnGjwyT6saTSmHM2ZjY8Gq_XkTaiu-

UP35WBoCRZsQAvD_BwE   

Vi har også gode erfaringer med videokonferansen «zoom». Den enkelte kan laste ned zoom 

og registrere seg på gratisversjonen av zoom og arrangere gratis videokonferanser på inntil 40 

minutter.   

 

Ansvarlig for hjemmesiden 

Digitale medier er ekstra viktig i denne situasjonen, og det er derfor svært positivt at   

Bergen IKFF ved Åse Møller-Hansen har påtatt seg ansvaret for IKFFs hjemmeside og 

facebook.  

Melding om stoff til hjemmeside eller facebook kan sendes til Åse på emailadresse: 

frederveien@gmail.com  

 

GOD PÅSKE og virtuell klem til dere alle, 

 

Hilsen  

Liss (Schanke)  

Koordinator i IKFF 
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