
Referat fra medlemsmøte i IKFF Oslo Viken 7.4.2021 

 

Møtet foregikk på Zoom, 19.00-20.45 

Møteleder Elisabeth Koren, referent Liss Schanke 

 

Til stede 

Elisabeth Koren, Audgunn Oltedal, Yennie Katarina Bredin, Hilde Rognlien Johannesen, 

Gunhild Andersen, Lispet Kristiansen, Elin Fossen, Britt Schumann, Torhild Hellstrøm, Berit 

Aasen, Liss Schanke 

 

1.Velkommen  

Orientering v. Elisabeth om landsmøtets organisering, program og hovedsakene framtidig 

organisering og rekruttering. 

 

2. Beretning  

Orientering v. Liss om de tre delene av beretningen for 2021: landsstyrets beretning, 

avdelingenes beretninger og oversikt over aktiviteter i henhold til arbeidsplanen 

Ingen spørsmål eller kommentarer 

 

3. Evaluering av organisasjonsforsøket 

Orientering v. Elisabeth med vekt på forslagene fra utvalget om overgang til 3-årige 

arbeidsplaner fra og med 2022, sammensetning av landsstyret og valgperiodens lengde.  

Flere kommentarer med støtte til landsstyrets innstilling om at både faste og varaer bør kunne 

møte på landsstyremøtene. 

 

4. Plan for rekruttering 

Orientering v. Audgunn om forslagene fra arbeidsgruppen for rekruttering om et 3 årig 

rekrutteringsprosjekt: 

- Økt synlighet og mer utadrettet virksomhet og materiell 

- Rekruttering av nye og yngre medlemmer 

- Fordypning/studiearbeid på nettet 

- Satsing for å gjøre IKFF til en landsdekkende organisasjon 

Mange innspill i diskusjonen: 

- Torhild: besøk på videregående skoler 

- Audgunn: Oppdatere IKFFs materiell 

- Torhild/Berit: Innlegg i media – alene eller sammen med andre  

- Lispet/Liss: fokusere på kontroversielle saker, f.eks. sammenheng mellom atomkraft, 

atomvåpen, atomavfall  

- Liss/Yennie: tallfeste antall nye medlemmer per år, f.eks. 10 eller 20 prosent   

 

5. Uttalelser 

Orientering v. Audgunn om temaene for uttalelser. 

Landsmøtet kommer med innspill til uttalelsene, de diskuteres, leveres skriftlig og oversendes 

Landsstyret som har fullmakt til å ferdigbehandle dem.  

 

6. Begreper, saker og arbeidsplan 

Kort orientering v. Liss. Denne saken kommer først på møtet søndag, som bakgrunn for 

diskusjon om rekruttering og arbeidsplan. Hilde Solberg vil ta opp aktuelle begreper, f.eks 

feministisk sikkerhetspolitikk.  

 



7. Arbeidsplan 

Kort orientering v. Elisabeth 

 

8. Valg 

Kort orientering v. Elisabeth 

Britt Schumann er kandidat til ledervervet og ga en presentasjon av seg selv. 

  

9. Valg av delegater til landsmøtet 

IKFF Oslo/Viken har 10 delegatplasser, dvs. med tale-, forslag- og stemmerett. I tillegg kan 

alle IKFF-medlemmer møte på landsmøte med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Elisabeth, Audgunn og Liss er landsstyremedlemmer og er derfor automatisk delegater og 

regnes ikke med i kvoten på 10. 

Berit, Lispet, Hilde og Britt meldte seg som delegater.  

Vi har ytterligere 6 plasser, og Elisabeth vil prøve å fylle dem.  

 

10. Arbeidsplan for IKFF Oslo/Viken 2021 

- Supplering av styret. 

Elisabeth og Audgunn ble valgt på årsmøtet, i tillegg har Tohild meldt seg. 

-Zoom-møte om Fukushima 26.4. 

Elisabeth sender ut invitasjon 

- Innspill til Fred og Frihet nr. 2.2021 

IKFF Oslo/Viken har ansvar for å levere stoff til det nummeret og Liss koordinerer 

innspillene. Alle ideer til stoff tas imot med glede 

-Arendalsuken, august 2021, 

Orientering v. Berit og Elisabeth. 

Vi har søkt om standsplass hele uken men ikke mottatt bekreftelse. 

Vi har fått teltplass for seminar 20.8. om flyktninger og asylsøkere med plass til 60 personer.  

Vi må koordinere arbeidet med andre avdelinger, både bemanning av stand og utvikling av 

nytt materiell til utdeling. 

 

 

 

  

 

 

 


