
 

                
 

Kjære medlem av IKFF Oslo-Viken! 

Jeg håper alt står bra til med deg og dine! Her kommer innkalling til årsmøte onsdag 
3. mars kl 19-21 på zoom. Du kan logge deg inn på denne lenken fra kl 18.45: 

https://us02web.zoom.us/j/86779210510?pwd=Ym14WU81NjlRbFoxbitrUTlSZDJQZz
09 

Meeting ID: 867 7921 0510 
Passcode: 256255 

(Dersom du ikke er kjent med zoom, se veiledning nederst i denne e-posten.) 

Kvelden starter med at Britt Schumann, som er forestått som ny koordinator i IKFFs 
landsstyre, deler tanker og vyer om IKFF med oss. 

Deretter går vi over til årsmøtet. Dagsorden med saksliste og sakspapirer er vedlagt. 

I tillegg vedlegges årsberetningene til de to ressursgrupper som har vært i gang i 
2020 til orientering. Disse årsmeldingene legges også ut på IKFF Oslo-Vikens 
nettside https://www.ikff.no/oslo/ som er vekket til live etter et år i dvale. Vi håper den 
kan bli en godt verktøy for oppdatert informasjon til medlemmene. 

Jeg sier takk til alle som allerede har innbetalt kontingenten for 2021! Til dere andre 
minner jeg om at kontingenten betales til kontonr 1254 62 53048 og du velger 
beløpet du vil betale: 300 kr eller 500 kr. 

To nettarrangementer i nær framtid: 

Lørdag 27. februar kl 13 har Stopp Nato nettmøtet Kjernefysisk trussel i 
nordområdene - Atomvåpen og krig i områder med kjernekraftverk 
https://stoppnato.no/2021/02/03/kjernefysisk-trussel-i-nordomradene-atomvapen-og-
krig-i-omrader-med-kjernekraftverk/ 
Facebook event: https://www.facebook.com/events/3542669752516535/ 
Her er en video: https://stoppnato.no/wp-content/uploads/2021/02/Nordomradene-27-
2-0.mp4 

Torsdag 4. mars kl 18 er IKFF medarrangør av digitalt seminar på zoom om 
papirløse: Hvordan gjenreiser vi humaniteten i møte med papirløse? 
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Les mer om programmet her: Digitalt seminar om papirløse torsdag 4. mars kl 18.00 | 
Rettferdighet i asylpolitikken (RIA) (wordpress.com) For å delta går du inn på lenken: 
https://zoom.us/j/92395168188. 

Til sist, beskjed til de av dere som bor i Bærum: Nei til atomvåpen vil opprette 
lokallag i Bærum. Interesserte kan henvende seg til Sara Larsen, NTA, 
sara@neitilatomvapen.org. 

 

Vi treffes i på skjermen 3. mars kl 19! 

Vennlig hilsen 

Elisabeth - korodinator Oslo-Viken 

 

Ny til ZOOM? Les her: 

Hvis mulig, bør du bruke Zoom via PC. Det gir mer stabilitet og er mer brukervennlig 
enn mobil/nettbrett. Det er greiest å ha lastet ned programvaren (gratis) på forhånd, 
https://zoom.us/. 

For å logge deg på: 

1. Kopier lenken jeg har oppgitt øverst og lim den inn i nettleseren din. 

2. Dersom du har lastet ned programvaren vil denne åpnes automatisk. Om du har 
lastet ned plug-in, vil Zoom åpnes i nettleseren din. 

3. Tast inn passordet du har fått oppgitt (6 siffer) hvis du blir spurt. 

4. Når du kommer inn i møterommet, trykk «Use computer audio» i dialogboksen 
som kommer opp. 

Du kan også logge deg direkte inn via Zoom-programmet på PC/mobil/nettbrett. 
Åpne programmet, og skriv inn Meeting ID (10-sifret kode) 

Ta kontakt med meg, Elisabeth, på 41 62 67 33 på forhånd om du vil tørrtrene. Jeg 
hjelper deg gjerne! 
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