
Årsmøte i IKFF Oslo-Viken 

 

Sak 1: Konstituering og godkjenning av innkalling 

  Valg av møteleder og referent 

 

Sak 2: Årsberetning 2020 – sakspapir følger under. 

  Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 3: Regnskap 2020 – sakspapir følger under 

  Forlag til vedtak:  

1. Regnskapet for IKFF Oslo-Viken for 2020 tas til orientering i 

påvente av at landsstyret godkjenner endelig revidert årsregnskap 

for IKFF. 

2. IKFF Oslo-Vikens regnskap skilles ut fra og med regnskapsåret 

2021 og styret får fullmakt til å opprett bankkonto for IKFF Oslo-

Viken.  

 

Sak 4: Arbeidsplan og budsjett2021 – sakspapir følger under  

Forslag til arbeidsplan og budsjett 2021 vedtas, med innarbeiding av 

forslag som kom fram på møtet.  

 

Sak 5: Valg 1. Forslag til organisering av styret for 2021: Styret for IKFF Oslo-

Viken for 2021 settes sammen av en ledergruppe/AU på tre personer 

som velges av årsmøtet, og en kontaktperson fra hvert aktivitetsområde 

i arbeidsplanen. 

2, Innstiling til valg på årsmøtet: Elisabeth Koren fortsetter som 

koordinator/leder; Eli Hindenes har sagt seg villig til å være kasserer og 

ta hånd om nettsiden. Audgunn Oltedal har sagt ja til å fortsette som 

Akershuskontakt og være styremedlem  

3. Årsmøtet velger revisor 

 

Sak 6: Orienteringer om landsmøtesaker  

 Forslaget fra rekrutteringsgruppa ved Audgunn Oltedal 

 Evalueringskomiteens innstilling ved Berit Åsen 

 

  



Sak 2: 

Årsberetning fra IKFF Oslo-Viken for 2020 

Aktivitetene i IKFF Oslo Viken har vært organisert rundt fire hovedområder:  

1. Styrke IKFF som organisasjon:  

Program med åpne fredsfilmkvelder i Majorstua bibliotek ble startet opp med første møte 28. 

februar 2020. Vi rakk å vise filmen «Pray the Devil Back to Hell» 28. februar for ca 50 tilskuere innen 

covid-19 slo til og biblioteket ble stengt for resten av året. Erfaringene fra den ene kvelden var 

positive, vi fikk kontakt med mange ikke-medlemmer som ønsket informasjon om IKFF. 

Programansvarlig Ingrid Kviberg og Berit Nissen-Meyer. 

Kulturarrangement 21. oktober i Nord-Odal bibliotek i samarbeid med IKFF Innlandet og lokal gruppe 

synliggjorde IKFF i en del av Østlandet der vi ikke har lokallag.  

Tatt initiativ til å etablere landsstyrets rekrutteringsgruppe og deltatt i denne.   

Godt besøkt medlemsmøte i september hvor Eva Fidjestøl fortalte om sitt mangeårige arbeid mot 

atomkraftradioaktivt avfall.  

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

klima og miljø 

Ressursgruppa «Alternativ til krig og militarisering» - Nedrustingsgruppa- ble oppnevnt på årsmøtet 

2020 og har bestått av Torill Eide, Torhild Hellstrøm, Elisabeth Koren, Lispet Kristiansen og Liss 

Schanke. Elisabeth Kristiansen har også deltatt.  Torill Eide er bosatt i Innlandet, Torhild Hellstrøm på 

Nesodden, de andre i Oslo. Gruppa har hatt 6 fysiske møter, men ingen møter i 2021.  

Gruppa har vært opptatt av synlighet og rekruttering – å nå personer utenfor medlemsmassen. 

Hovedsak i perioden har vært arbeidet for FNs forbud mot atomvåpen gjennom arrangementer, 

avisinnlegg bl.a i Dagavisen, støtteerklæringer m.m.  

Største felles arrangement var et åpent møte i Nord-Odal bibliotek 21.10 med fokus på forbudet mot 

atomvåpen som samlet ca 50 personer til et flott program med underholdning, appeller og quizz.  

Dette var særlig imponerende siden det ikke er lokallag av IKFF i Nord Odal. Programmet ble 

strømmet og sett av ytterligere 620 i løpet av perioden den var tilgjengelig. Rapport på 

https://www.ikff.no/oslo/ 

I tillegg til dette fellesarrangementet har gruppas medlemmer vært involvert i lokalt arbeid for 

nedrustning i Oslo/Viken, Nobelprismarkeringen i Oslo 10.12, atomvåpenforbudsmarkeringen i Oslo 

22.1 og debattmøte på Nesodden med alle de politiske ungdomsorganisasjonene om farene ved 

lagring og oppbevaring av atomvåpen med innledning fra ICAN. 

3. Fremme et feministisk perspektiv på fred. 

Se filmkvelden rapportert under område 1 og ressursgruppas arbeid på område 4.  

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

Ressursgruppen «Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger» Med gruppa i dag er Kari Nes, Berit 

Åsen, Britt Schumann, Devi Pandey, Gunnhild Andersen, Audgunn Oltedal. Eli Hindenes var med i 

gruppa fram til desember 2020. Kari Nes er fra Innlandet, resten bor i Oslo og Viken.  



Gruppa arbeider på to områder: Være med og realisere FN-resolusjonen 1325 om kvinner fred og 

sikkerhet, og arbeide for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon. I krig og på flukt er kvinner både 

offer og ressurs. Begge perspektiv er sentrale i arbeidet. Gruppa har utarbeidet et policydokument 

for arbeidet med vekt på hvorfor human flyktningpolitikk og trygg migrasjon er et viktig felt for IKFF 

Ressursgruppa møter for IKFF i Forum 1325, Columbiaforum, Asylpolitisk Forum og er sekretariat for 

Nordisk IKFF Nettverk om flyktningpolitikk. Gruppen har i 2020 sendt inn høringsuttalelser på vegne 

av IKFF til Justis- og beredskapsdepartementet til Stortinget, og medvirket til å lage forslag til 

uttalelser som landsstyret har vedtatt og omarbeidet disse til leserinnlegg, samt bidratt til kronikk om 

1325-arbeidet i Bistandsaktuelt. Rapport er lagt ut på https://www.ikff.no/oslo/  

Mellom spørsmål som gruppa i 2020 har vært særlig opptatt av i feltet human flyktningpolitikk og 

trygg migrasjon, er:  

1. Lette mulighetene for trygg flukt og migrasjon (gjeninnføre retten til å reise med fly) 
2. Ta imot flere flyktninger, ivareta asylretten og retten til familiegjenforening 
3. Mer vekt på relokalisering - ta imot de som er i flyktningleirene og gi dem et anstendig liv 

(Moria) 
4. Mer ressurser til kvinner og jenter på flukt, fordi de er ekstra utsette for vald og seksuelle 

overgrep. 
5. Gje papirlause rett til opphold i landet, sikre papirløse retten til arbeid og helsetjenester. 
6. Flyktninger som har fått innvilget opphold, skal ikke misse denne retten og bli sendt ut av 

landet. 
7. Gjeninnføre ‘rimelighetsvilkåret’ ved retur til internflukt  
8. Norske statsborgere som er i ISIL-leirer, og som ønsker det, skal få komme tilbake til Norge 

og få sin straff i vårt rettssystem. 
 
Gruppa tok kontakt med IKFF-avdelinger i landet om arrangement på Yemanedagen 8. januar, og 

ønsker å videreutvikle kontakt og samarbeid med avdelingene om de to feltene gruppa arbeider 

med.  

Økonomi 

IKFF Oslo-Viken hadde totale inntekter kr 26 742 og utgifter kr 25 041 i 2020 (tilsvarende tall i 2019 

var 15 550 og 9 333) 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet pr. 31.12.2019 var 111, hvorav 79 hadde betalt kontingent for 2019.   

Medlemstallet pr 31.12.2020 var 117, hvorav 92 hadde betalt kontingent for 2020.  

Organisering og ledelse 

IKFF Oslo-Viken har hatt et styre med flat struktur i 2020 satt sammen av koordinator/kasserer, en 

kontaktperson fra hver av aktivitetsområdene (filmkvelder og ressursgrupper) og en kontaktperson 

for hvert fylkesområde i Viken. Elisabeth Koren ble valgt som koordinator/kasserer og Ingrid Kviberg, 

Elisabeth Kristiansen, Audgunn Oltedal, Lispet Kristiansen og Berit Åsen har vært kontaktpersoner. 

Det har vært avholdt et fysisk styremøte i 2020, i juni.  Det har jobbet aktivt for å bygge ut kontakter i 

alle deler av Viken.  

Kontakt med medlemmene om med informasjon om aktiviteter og planer har vært på e-post, 8. brev 

i alt gjennom året.  



Resultater og vurdering av eget arbeid 

Organisering av arbeidet i de to ressursgruppen som har vært i gang, har vist seg faglig vellykket og 

gitt gode resultater i form av innspill til IKFFs arbeid lokalt og nasjonalt, økt synlighet i media og 

impulser til samarbeid med andre organisasjoner som vi kan bygge videre på. Med oppstarten av 

filmkveldene og det vellykkede åpne møtet i Nord-Odal ble satsingen fra 2019 på åpne 

arrangementer som et rekrutteringstiltak videreført. Den positive utviklingen av medlemstallene 

kanskje være resultat av dette 

Særlig vellykket tiltak 

Ressursgruppene har jobbet på ulik måte og oppnådd svært gode resultater hver på sin måte. 

Imidlertid, ett tiltak framheves, bør det være filmkvelden som kombinerte en feministisk fredsfilm og 

inkluderende sosialt samvær med en liten innføring i IKFF, som appellerte til deltakere utenfor den 

faste medlemskretsen. Det er et forholdsvis enkelt arrangement som egner seg for «eksport» til 

andre deler av Viken.  

Spesielle utfordringer 

Årsmøtet 2020 vedtok å opprette tre ressursgrupper, hvorav to er i gang. Den gode oppslutningen 

om medlemsmøtet i september viser at det er interesse for «Sammenhengen mellom fred, klima og 

miljø» og oppstart av en tredje gruppa på dette området må videreføres til neste arbeidsplan. 

Koronarestriksjonene har begrenset muligheten til å ha fysiske møter og dermed også etablering av 

mindre arbeidsgrupper som gjerne må bli kjent med hverandre. I tillegg ble det bråstopp for 

filmprogrammet i Oslo hvor Deichmanske bibliotek har vært stengt siden mars.   

Hjemmesiden til IKFF Oslo-Viken har ligget nede i 2020 og informasjon til medlemmene har bare gått 

ut med ujevne mellomrom. Flere planlagte arrangement er blitt avlyst, andre ble avholdt som digitale 

møter. Selv om gledelig mange har benyttet seg av disse tilbudene, når de ikke ut til en del 

medlemmer som ikke komfortable med nettmøter og digitale arrangementer.  

 

Ideer og planer 2021 

Arbeidet på de fire hovedområdene videreføres, organisert omkring arbeid i ressursgruppene og ifm  

markering av merkedager og i samarbeid med andre. Organisasjonsutvikling følges opp med 

iverksetting av anbefalte tiltak fra IKFFs rekrutteringsgruppe, bl.a vektlegging av aktiviteter i Viken. 

Filmprogrammet videreføres. IKFF Oslo-Viken vil bidra til IKFFs deltakelse på Arendalsuka og delta på 

Nordisk IKFF-møte.  

  



Sak 3 og sak 4: 

Foreløpig regnskap 2020 og forslag til budsjett 2021 for IKFF Oslo-Viken 

  Budsjett 2020 regnskap 
Budsjett 
2021 

Inntekter     
Kontingenter  9 500 9733 11 150 

Salgsinntekter 2000 3272 1 000 

Prosjekter  30000 6237 15 000 

Fra IKFF for driftsoppgaver 7500 7500 15000 

Sum inntekter 49 000 26742 42150 

     
Kostnader     
Kontor og drift 500 980 1000 

Informasjon  4000 500 1000 

Møter, reiser, seminarer  22500 3024 22500 

 Medlemsmøter, arrangementer 4000   

 Oppstartmøter Viken 2000   

 Reiser (interne) 12000   

 Reiser - eks. foredragsholdere 2000   

 Honorarer (eksterne) 1000   

 Arrangementsavgifter 1000   
Prosjekter   20000 20237 16000 

Annet  2000 300 1650 

Sum kostnader 49000 25041 42150 

     

Resultat   0 1701 0 
 

 

 

Til regnskapet 

Regnskapet for Oslo-Viken 2020 har vær ført som et prosjekt i IKFFs regnskap og revideres som del av 

dette. Regnskap og revisjonsrapport legges fram for IKFFs landsmøte i april.  

Det foreslås at årsmøtet tar det framlagte regnskapet til orientering i påvente av landsmøtets 

godkjenning 

Landsstyret har vedtatt at regnskapet for Oslo-Vikenr skilles ut fra og med regnskapsåret 2021 og at 

Oslo-Viken likestilles de øvrige avdelinger som regnskapsmessig som selvstendig enhet. 

Prosjetkresultatet for 2019 og 2020, de to årene Oslo-Viken har vært selvstendig avdeling, overføres 

som Oslo-Vikens egenkapital når bankkonto er opprettet.   

Til budsjettet 

Inntekter: Kontingenten og tilskuddet fra IKFF for driftsoppgaver er sikre inntekter, prosjektmidler er 

anslag, men lokalavdelingene får i 2021 kr 8000 fra NND budsjettet til informasjonstiltak.   

Kostnader: Budsjettet legger til grunn at det vil bli mulig med ordinære, fysiske aktiviteter i 2020 og 

kostnadsanslag er i hovedsak videreført fra 2020.  



Sak 4 

Forslag til arbeidsplan for Oslo/Viken 2021  

IKFF Norge arbeider ut fra det program som er vedtatt for WILPF international. 

Arbeidsplanen som landsmøtet i IKFF Norge har vedtatt omfatter følgende fire områder: 

1. Styrke IKFF som organisasjon, flere medlemmer, arbeide utadrettet 

2. Alternativ til krig og militarisering, sammenheng miljø og fred, atomavtalene, 

Russland. 

3. Feministisk perspektiv på fred, 1325/fredsdepartement 

4. Økonomisk rettferdighet, flyktningers situasjon 

Arbeidet i IKFF skal være preget av flere typer arrangement og tiltak og medlemmene kan 

finne ulike måter å arbeide på, f.eks: 

a) Ressursgrupper.  

Ha ressursgrupper med fagkunnskaper om /interesse for hvert av områdene i 

arbeidsplanen (nedrustning/fred/flyktninger), grupper som jobber fram politikk/har møter-

arrangement, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. 

b) Bygge IKFF i Oslo/Viken. 

I løpet av 2021 styrke organisasjonen i Akershus, Buskerud og Østfold, etablere 

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

c) Arrangere møter. Markere merkedager. Bidra til IKFFs deltakelse i Arendalsuka, og 

aktuelle. aktuelle konferanser og møter, som f.eks IKFFs Russlandsseminar dersom dette 

blir holdt i Oslo høsten 2021 

d) Utarbeide innholdet i Fred og Frihet nr 4/2021 

Årsmøtet i Oslo/Viken ønsker å bygge videre på erfaringene fra 2020 IKFF Oslo-Viken, med 

tre separate temaer, videreføre de to etablerte ressursgruppene og opprette en tredje gruppe, 

med styret som koordinerende organ 

Tema - Peke på alternativ 

til militarisering og 

krig 

-Følge opp 

atomavtalene 

-Avspenning i 

forhold til Russland 

-Fremme et 

feministisk 

perspektiv på fred. 

(følge opp1325 ) 

-Fremme økonomisk 

rettferdighet 

flyktningers 

situasjon nasjonalt 

og internasjonalt 

-Synliggjøre 

sammenhengen 

mellom miljø og 

fred(nedrustning) 

 

Generelt Fredsdepartement Fredsdepartement Fredsdepartement 

Ressursgruppe Elisabeth Koren 

Liss Schanke 

Lispet Kristiansen 

Torill Eide 

Torill Hellstrøm 

Audgunn, Berit 

Åsen, Britt 

Schumann, Devi 

Pandey, Gunnhild 

Andersen, Kari Nes, 

 

 

Lispet Kristiansen 

Møter utenfor Oslo   

 

 



Arendalskonferansen 

August  

 

 Berit Åsen  

Fred og Frihet nr 4    

Filmkvelder 

Filmkvelder innenfor 

de 3 temaene 

Ingrid Kviberg 

 

   

Konkrete 

arrangementer 

+ deltakelse  

 

6.8 Hiroshima: 

støtter opp om 

ICAN/NTA 

 

arrangement  

Yemanedagen  

 
 

Tsjernobyldagen/ 

Fukushimadagen  

Mulig øk støtte UD BUF.DIR UD 

Mulige 

samarbeidspartnere 

+ lokale 

organisasjoner 

Bestemødre for Fred 

 

Kvinnesaksforening 

RIA (rettferdighet 

for asylsøkere 

Mellomkirkelig Råd 

IKFFs 

lokalavdelinger 

Naturvernforb. 

Natur og Ungdom 

Bellona  

Greenpeace 

Nei til atomvåpen 

NTA 

 

Oversikt over merkedager og andre datoer (til videre utfylling):  

6.8 Hiroshimadagen 

16.2-20. august: Arendalsuka 

26.9. FNs dag for Avskaffelse atomvåpen  

 


