Referat årsmøte IKFF avdeling Oslo Viken mandag 20. januar 2020
1.

Edel Havin Beukes ønsket velkommen. Elisabeth Kristiansen ble bedt om å skrive referat.

2. Presentasjonsrunde. Fremmøtte: Karin Aanes, Arnny Floden, Rønnveig Dahle, Berit Aasen,
Augunn Oltedal, Ingunn Norderval, Berit Nissen-Meyer, Liss Schanke, Ingrid Kviberg, Elisabeth Koren,
Dagmar Karin Sørbøe, Gytte Mathiesen, Synnøve Kristiansen, Britt Schumann og Eva Fidjestøl.
3. Oppfølgning av tema fra medlemsmøte 18.11.2019. Innlegg fra Augunn Oltedal og Berit Aasen.
Menneskene Norge ikke vil ha: Er vår flyktningpolitikk fredsskapende?
Diskusjon om hvordan IKFF Oslo/Viken konkret skal arbeide med utfordringene knyttet til flyktninger,
asylsøkere og statsløse i Norge – med særlig vekt på kvinnenes situasjon. Flott presentasjon, hvor
viktigheten av å holde myndigheter ansvarlige ovenfor internasjonale forpliktelser ble vektlagt.
4. Forslag til arbeidsplan for Oslo/Viken for 2020 lagt fram av Liss Schancke
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.
2.
3.
4.

Styrke IKFF som organisasjon. (flere medlemmer)
Peke på alternativ til militarisering og krig og synliggjøre sammenhengen mellom miljø og
Fremme et feministisk perspektiv på fred.
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
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
Kontaktpersoner:
Elisabeth Koren
e-koren@online.no
Liss Schanke
liss.schanke@gmail.com
Lispet Kristiansen
lispetk@hotmail.com
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.
Kontaktpersoner:
Audgunn Oltedal
audgunno@gmail.com
Berit Aasen
beritaasen@hotmail.com
Ellen Elster
e-elster@online.no
Eli Hindenes
eli.hindenes@gmail.com
Britt Schumann
brikamann@gmail.com
Gruppe 3: Sammenhengen mellom fred, klima og miljø
Synliggjøre sammenhengen mellom miljø og fred.
Kontaktpersoner:
Eva Fidjestøl
esofidje@online.no
Edel Havin Beukes
edel@beukes.net
OVERSIKT OVER PLANLAGTE MØTER I OSLO IKFF 2020 (foreløpig)
20.1. Årsmøte med tema flyktninger
31.1. Landsstyremøte
1.-2.2 Nordisk møte
3.2 Åpent møte om Russland
24.2 Fredsfilm Majorstua bibliotek
8.3. Markering av 8. mars
14.3. Miljø, atomvåpen og menneskerettigheter. «Bærekraftig sikkerhet med
menneske i sentrum» i samarbeid med Fredslaget, og NTA på Litteraturhuset
28.-29.3 IKFFs landsmøte i Sandnes
April Møte med Jamila, leder i WILPF Afghanistan
(dato ikke endelig bestemt. Hun er invitert fra afghanistankomiteen)
26.4. Tsjernobyldagen
1.5. Markering av 1. mai
25.5 Fredsfilm Majorstua bibliotek
6.8 Markering av Hiroshimadagen
4.-6. september Globaliseringskonferansen.
24.10 Kvinner i FN. Åpent møte med Torild Skard i samarbeid med Kvinnesaksforeningen og evt. også
FN-sambandet.

Edel Beukes foreslo i tillegg møte om «Militariseringen av rommet» midt i oktober, med seg selv som
foreløpig ansvarlig.
Arbeidsplanen ble godkjent.
5.

Valg av styre 2020

Under gjennomgang av arbeidsplanen med tilhørende flat organisasjonsstruktur, foreslo Liss
Schancke at styret i Oslo Viken i 2020 sammensettes av en kontaktperson fra hver aktivitet og fra
arbeidsgruppene, utpekt av gruppen. Koordinator representerer Oslo-Viken i landsstyret.
Forslaget tiltrått.
Styre i IKFF Oslo-Viken 2020
Koordinator /
Elisabeth Koren
kasserer
Kontakt
Audgunn Oltedal (Bærum)
Akershus
Kontakt
Ragnhild Håkonsen (Kongsberg)
Buskerud
Kontakt Østfold
Elisabeth Lønnå (Fredrikstad)
Kontakt
Ingrid Kviberg
filmkvelder
8. mars og arr.
sende ut epost
Elisabeth Kristiansen
Gruppekontakter Pekes ut med en fra hver av de
tre ressursgruppene
Andre
Koordinator
nasjonalt
Liss Schanke
Frivillig kontoret Gytte Mathiesen
mandager
Ellen Elster

6.

e-koren@online.no

41 62 67 33

audgunno@gmail.com

92 45 04 54

hkonsenragnhild9@gmail.com

46 66 37 02

elisabeth.loenna@gmail.com
ikviberg@online.no

41 66 92 08
92 81 72 55

eplepiken@gmail.com

47 31 17 56

95 22 75 73
liss.schanke@gmail.com
ikff@ikff.no

Årsmelding for Oslo/Viken 2019. Tatt til etterretning.

7. Regnskap 2019 og budsjett 2020 lagt frem av Elisabeth Koren.
Regnskapet for Oslo-Viken for 2019 ble godkjent med inntekter på kr. 15 550, utgifter på kr. 11 883
og resultat kr 3717.
Vedtak: Årsmøtet tar det foreløpige regnskapet 2019 for Oslo-Viken 2019 til orientering. Endelig
behandling og godkjenning av revidert årsregnskap som inkluder regnskapet for Oslo-Viken, skjer på
IKFFs årsmøte.
Forslag til budsjett for 2020 tar utgangspunkt i arbeidsplanens mål om å styrke IKFF og bygge den
opp i Viken, og medlemsaktiviteter knyttet til tre ressursgrupper, prosjekter og andre arrangementer
med en budsjettramme på 49 000 kr.

Vedtak: Årsmøtet tar forslag til budsjett til etterretning og gir det nye styre fullmakt til å arbeide
videre med saken.
Elisabeth Kristiansen kommenterte: 1) Vårt arbeid er bygget på frivillighet, men vi har noen midler til
disposisjon. Vår nye flate struktur har ikke et styre som kan fatte beslutninger om økonomi.
Arbeidsgruppene vil kunne søke IKFF sentralt om å dekke eventuelle utgifter. Dette gjelder også
enkeltmedlemmer som gjennomfører prosjekter. Det er heller ikke klart hva vi som organisasjon har
å rutte med, da svar på søknader om «informasjonstiltak» ikke kommer før i mai/ juni
2) Demokratisk underskudd: uten et styre er det vanskelig å se hvordan IKFF Oslo/Vikens økonomi
skal kunne vedtas og styres.
Dette ble besvart av Liss som forklarte hvordan vedtaket med den flate styrestrukturen fungerer og
og av Elisabeth Koren som viste til budsjettet hvor det er redegjort for sikre midler og forventede
prosjektmidler som er innarbeidet. Hun var enig i at det prinsipielt uheldig at koordinator i OsloViken har regnskapsansvaret i Oslo-Viken og samtidig på sentralt nivå. Dette er en utfordring som vi
må jobbe videre med i 2020.

Møtet avsluttet med at Edel, Eva og Karin fra det gamle styret fikk blomster som takk for innsatsen i
2019!

Vedlegg:
Del 2 Konkrete saker
Regnskap 2019 og budsjett 2020
Årsmelding 2019
15.02.2020
Maridalen
Elisabeth Kristiansen

