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PRAKTISK INFORMASJON  

 

IKFFs landsmøtet 2021 holdes fredag 16., lørdag 17.  og søndag 18.4.  

Landsmøtet holdes per Zoom og IKFF Oslo/Viken har ansvar for den praktiske arrangeringen 

Vi vil innarbeide mulighet til å ha separate gruppediskusjoner under landsmøtet.  

 

Informasjon om landsmøtet ble gitt i Fred og Frihet desember 2020 og mars 2021. 

Alle sakspapirer legges ut på IKFFs hjemmeside, som i 2019 og 2020. 

Sakspapir hefte 1 legges ut 22.3, hefte 2, ca 1.4.  

Oversikt over sakspapirene går fram av programmet for landsmøtet, side 2. Landsstyret lager 

innstilling til alle sakene som skal behandles, alle innstillingene står i sakspapirene, hefte 2.   

 

IKFFs vedtekter beskriver sammensetningen av landsmøtet: «Lokallagene velger delegater i 

tråd med vedtektene. Hver lokalavdeling kan sende en delegat med stemmerett for hvert 

påbegynt 6-talls medlemmer i avdelingen, til og med 10 delegater. Kontaktmedlemmer på 

steder uten avdeling kan møte på landsmøtet som delegat med stemmerett. Dessuten har 

medlemmer av landsstyret stemmerett, dersom de ikke er delegater fra sin avdeling. Alle 

medlemmer kan delta på landsmøtet som observatører med tale- og forslagsrett. Alle 

medlemmer kan sette fram forslag til behandling på landsmøtet.» 

 

Lokallagene har ansvar for å informere lokallagets medlemmer om landsmøtet, organisere 

valg av lokale delegater og lokal diskusjon om saksdokumenter og forslag.  

Landsmøtet behandler de faste landsmøte-sakene og spesielle temaer  

• Beretning for landsstyret og lokallagene 2020 

• Revidert regnskap 2020  

• Arbeidsplan og budsjett 2021 

• Fastsettelse av medlemskontingent 2021 

• Uttalelser og innkomne forslag:  

• Valg av landsstyre og valgkomite  

 

I tillegg behandler landsmøte andre spesielle temaer som landsstyret har foreslått: 

• Framtidig organisering av IKFF  

• Lagring av atomavfall  

• Tiltak vedr. rekruttering 
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PROGRAM FOR LANDSMØTET  

 

Det vil bli flere korte pauser underveis 

 

Dag Tid Program Sakspapir 

    

Fredag 

16.4. 

17.30-

18.30 

Seminar om atomkraft, atomavfall, 

atomvåpen 

v. Eva Fidjestøl og Åse Berg 

Fred og Frihet nr. 1.2021 

Hefte 1, side 56 

Lørdag 

17.4. 

10.00 Velkommen, konstituering og praktisk 

organisering  

 

Forslag til uttalelser 

v. Åse Møller- Hansen 

 

 

 

Hefte 2 

 10.30  Hva gjorde vi og hva fikk vi til?  

Beretning for landsstyret, avdelingene 

og oversikt over aktiviteter  

v. Liss Schanke 

Hefte 1, side 4-33 

 

 

 

  Regnskap 2020, budsjett 2021  

v. Elisabeth Koren 

Hefte 1, side  33 

 11.30 Gruppediskusjon om beretning og 

regnskap, oppsummering  

 

 12.30 Pause  

 13.00 Organisering av IKFF framover 

v. Inger Karin Røe Ødegård   

Hefte 1, side 36 

 13.30 Gruppediskusjon om organisering med 

oppsummering 

 

 14.30 Innspill til uttalelsene  

 15.00  Orientering fra valgkomiteen 

v. Ingegerd Austbø  

Hefte 2 

 15.15 Avslutning  

Søndag 

17.4. 

10.00 Hvordan skal vi nå ut til andre? 

Begreper, saker, arbeidsmetoder 

v. Hilde Solberg og Margrethe Kvam  

 

 

 11.00 Diskusjon  

 11.30 Felles sang og pause   

 12.00 Plan for rekruttering 

v. Audgunn Oltedal 

Hefte 1, side 46 

 12.30 Hva skal vi gjøre kommende år? 

Arbeidsplan  

Hefte 2 

 13.00  Gruppearbeid om arbeidsplan og 

rekruttering med oppsummering 

 

 14.00  Pause  

 14.30 Vedtak vedr. valg og uttalelser   

 15.30 Avslutning   Den nye ledelsen 
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BERETNING FRA LANDSTYRET  

  

1.ORGANISASJON   

 

1.1.Landsstyret 

  

Lokallag Landsstyremedlemmer 

Oslo/Viken Liss Schanke - fast 

 Elisabeth Koren - fast 

 Audgunn Oltedal - fast 

 Elisabeth Eide - vara 

 Ellen Elster – vara 

 Elisabeth Kristiansen - vara 

Innlandet Kari Nes - fast 

 Eli Hammer Eide - vara 

 Inger Karin Røe Ødegård - vara 

Bergen/Hordaland Åse Møller-Hansen - fast 

 Lidia Kleiberg – vara 

 Marianne Sælen - vara 

Sandnes Tone Ravnaas – fast 

 Ingegerd Austbø - vara 

 Gro Eriksen - vara 

Stavanger Hilde Solberg 

Trøndelag Åse Berg 

 

Landsstyret har avholdt 8 møter siden landsmøtet 2020: 5.5.2020, 9.6.2020,12.8.2020, 

7.112020, 19.12.2021, 18.2.2021, 10.3.2021 og 15.3.2021. Noen av møtene har vært ordinære 

fysiske møter, de fleste video-konferanser. Det er ført referat fra alle møter. 

 

1.2.Organisering 

 

Landsmøtet 2019 prolongerte forsøket med ny organisering med konsekvenser for landsstyret: 

- Alle lokallagsstyrene har vært representert i landsstyret  

- Landsstyret har ikke hatt arbeidsutvalg eller leder, bare koordinator 

- Administrative arbeidsoppgaver har vært fordelt mellom lokallagene.   

Vurdering 

Landsmøtet 2020 behandlet en midtveisvurdering av organisasjonsforsøket som hovedsakelig 

var positiv, men med enkelte mindre endringer. Landsmøtet vedtok også å gjennomføre en 

evaluering, og forslaget fra evalueringsutvalget skal behandles på landsmøtet 2021.     

 

1.3.Medlemsutvikling 

 

• Ved årsskiftet 2020/2021 hadde IKFF 312 medlemmer hvorav 235 betalende 

• Ved årsskiftet 2019/2020 hadde IKFF  311 medlemmer, hvorav 215 betalende.  

• Ved årsskiftet 2018/2019 hadde IKFF 313 medlemmer, hvorav 229 betalende.  

De fleste medlemmene bor på steder med lokallag eller arbeidsgruppe.  

Vurdering 
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Antallet medlemmer er relativt konstant. IKFF har fått et nytt lokallag i perioden, 

arbeidsgruppen i Stavanger er omgjort til lokallag. Det er stor forskjell mellom lokallagene 

både i medlemsantall og medlemsutvikling. IKFF har stort behov for flere medlemmer av alle 

aldre og flere lokallag og arbeidsgrupper. Rekruttering har vært en viktig sak i perioden, og 

det er nedsatt en arbeidsgruppe for rekruttering som har utarbeidet forslag til landsmøtet. 

 

1.4 Administrasjon  

 

IKFF har deler lokaler med Norges Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening i 

Majorstuveien 39 i Oslo.  

IKFF har ikke lønnet arbeidskraft og det administrative arbeidet har vært fordelt mellom 

lokalavdelinger og enkeltpersoner:   

- Frivillige i IKFF Oslo/Viken har betjent kontoret og også utgjort den faste 

redaksjonskomiteen for Fred og Frihet.   

- Frivillige i IKFF Innlandet har hatt ansvar for medlemsarkiv og internasjonalt arbeid.  

- Frivillige i IKKF Bergen har hatt ansvar for hjemmeside og facebook. 

 

Regnskapet pr. 31.12.2020 viser totale inntekter på 698.980 og totale utgifter på 646.625, en 

økning i forhold til tallene for 2019, 576.303 og totale utgifter 522.845.  

Inntektene er hovedsakelig eksterne tilskudd, fra Utenriksdepartementet, Barne- og 

Familiedepartementet, Norsk Nukleær Dekommisjonering og Fredsstiftelsen, i tillegg til 

medlemskontingent og gaver.  

Resultatet for 2020 er positivt 52.274, mot 53.458 i 2019. Det er en økning i egenkapitalen fra 

293.444 til 345.718. Det skyldes primært inntekter fra IKFFs deltakelse i referansegruppen for 

Norsk Nukleær Dekommisjonering.   

Vurdering 

• De nye lokalene på Majorstua fungerer svært godt   

• Arbeidsfordeling og bruk av frivillige fungerer relativt godt, men det er viktig at alle 

lokallagene deltar i det felles administrative arbeidet.  

Økonomistyringen har fungert godt i 2020. Økt ekstern støtte har dekket opp både aktivitet og 

høye valutakostnader ved betaling av internasjonal kontingent, slik at egenkapitalen er økt.   

 

2. AKTIVITETER  

 

2.1. Oppfølgning av arbeidsplanen 

 

Se beretning om oppfølgning av arbeidsplanen, hefte 1  

Landsstyret i IKFF utarbeider en felles arbeidsplan for hele organisasjonen 2020-2021. 

Arbeidsplanen har følgende hovedområder: 

Aktiviteter                 

• arbeidsområde 1: styrke ikff som organisasjon / bygge fredsbevegelsen 

• arbeidsområde 2: redefinere sikkerhetsbegrepet. peke på alternativer til krig og 

militarisering. 

• arbeidsområde 3:feministisk perspektiv på fred 

• arbeidsområde 4: fremme sosioøkonomisk rettferdighet 

• Organisasjonen. vurdering og idéer framover. 
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Vurdering 

IKFF har maktet å opprettholde aktiviteten gjennom 2020-2021, til tross for 

smitterestriksjonene. Organisasjonen har arbeidet på alle hovedområdene, og gjennomført en 

stor del av de planlagte tiltakene, selv om en del måtte endres fra fysiske møter til digitale 

arrangementer. 

 

2.2.Avdelingene  

 

Se sammendrag beretningene fra avdelingene hefte 1. 

IKFF har 5 avdelinger, Bergen, Innlandet, Oslo-Viken, Sandnes og Stavanger. 

Avdelingene skriver sine egne beretninger som redegjør for organisatorisk utvikling og 

arbeidet med IKFFs arbeidsplan.  

Vurdering  

Vi har sett 2 nye utviklingstrekk i 2020 

• Korona-situasjonen har gjort at mye av kommunikasjonen og aktiviteten har måtte foregå 

per email, telefonmøte eller videomøte. Det har fungert relativt godt for mange av 

medlemmene, men har sikkert vært et problem for andre medlemmer 

• Det har vært økt samarbeid mellom lokallagene om aktiviteter, bl.a. i arbeidsgruppen for 

flyktninger. Det bør vurderes hvordan IKFF i framtiden kan kombinere lokallagsaktivitet 

med tematisk samarbeid på tvers av lokallagene.  

 

2.3.Fred og Frihet  

v. Ellen Elster 

 

Fred og Frihet har kommet med fire numre, 3 nyhetsbrev og ett temanummer.  

Nyhetsbrevene var basert på lokalavdelingene som sto for den lokale redigeringen, en 

prøveordning som ble satt i gang i 2019. Den sentrale redaksjonen vurderte at det ga god 

involvering fra de respektive lokalavdelingene, men at det var forbedringspunkter. I samspill 

med landsstyret ble det høsten 2020 utarbeidet en veileder ut fra innspillene som kom.  

 

I 2020 hadde avdeling Oslo / Viken ansvar for nummer 1, avdeling Innlandet for nummer 3 

og avdeling Hordaland for nummer 4.  

Nummer 2 hadde tema om samarbeid mellom Norden og Russland – Naboer som venner, ikke 

fiender. Utgangspunktet var et seminar i regi av de nordiske IKFF-seksjonene i samarbeid 

med organisasjoner i Russland.  

Med i redaksjonen fra årsskiftet 2020/2021 var Eva Fidjestøl, Camilla Hansen, Mari Holmboe 

Ruge og Ellen Elster, Audgunn Oltedal deltok som observatør på vegne av landsstyret. Eva og 

Camilla forlot redaksjonen etter første halvår. Audgunn kom med som fullverdig medlem fra 

høsten. Kontakten med landsstyret blir ivaretatt med Audgunn som medlem og Ellen som 

varamedlem.  

Camilla har hatt ansvaret for den grafiske utformingen og utsending. Da hun sluttet i 

redaksjonen, sluttet også dette arbeidet. Stine Marie Vørner overtok fra og med nr. 4.2020.  

Vurdering 

Det er behov for å utvide redaksjonen. Vi har kontaktet flere personer, uten napp, men håper 

at det vil endre seg i løpet av første halvår 2021.  
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2.4.Hjemmeside og Facebook  
v. Åse Møller-Hansen 

 

Bergensavdelingen overtok arbeidet med hjemmesiden i april etter landsmøtet.  Vi hadde ingen 

kunnskaper om å redigere nettsider, men har fått konsultere Terje Alnes i Antikrigs-initiativet og 

Camilla Hansen som hadde ansvar for hjemmesiden inntil landsmøtet 2020. De ga tips bl.a. til 

opplæringsvideoer, og senere har jeg begynt på et digitalt kurs i wordpress-publiseringsverktøy.   

 

Til nå har jeg lagt ut 42 nyhetssaker på hovedsiden, med bilder 

- rettet opp feil som var på siden da jeg startet opp 

- gjort siden sikker   

- komplettert arkivet for Fred og Frihet med en rekke numre og laget innholdsfortegnelser for disse   

- lagt ut saker med bilder for avdelingene: Stavanger, Sandnes, Bergen og Innlandet.  

- veiledet Stavanger-avdelingen og Oslo-Viken i å legge ut nyheter på siden, noe arbeid gjenstår.   

- opprettet en ny underside: Avvikling av norske atomanlegg og lagt ut nyheter og bilder  

- lagt ut stoff på internasjonal side, fredsministeren, Fred og Frihet  og andre undersider.  
 

Facebook 

Vi har pr. 10. mars 1199 følgere på facebooksiden vår. I tillegg til informasjon om IKFF-arrangement 

og saker som blir delt fra hjemmesiden vår, så deles aktuelle fredsnyheter fra andre organisasjoner og 

nettsted. Vi er to fra IKFF og en fra Norges fredsråd som legger ut nyheter på facebook.  

 

2.5.Rekrutteringsgruppa  

 

Se forslag fra rekrutteringsgruppa, hefte 1.  

Landsstyret 12.august 2020 satte ned ei arbeidsgruppe for rekruttering. Med i gruppa: 

Marianne Sælen, IKFF Bergen, Eli Hammer Eide IKFF Innlandet, Hilde Solberg, IKFF 

Stavanger, Lispet Kristiansen og Audgunn Oltedal IKFF Oslo/Viken.  

 

Mandatet for arbeidet tek utgangspunkt i punkta om rekruttering i gjeldende arbeidsplan, som 

framhever; 

-rekruttere nye medlemmer 

-følge opp vedtak vedr. IKFF-aktivitet i nye områder.   

 

Arbeidsgruppa starta arbeidet i primo november 2020 med innhenting av erfaringer i 

avdelingene om medlemsutvikling, type arrangement og organisasjoner som avdelingene har 

samarbeidet med siste året. Gruppa har hatt 6 møter på zoom med Audgunn som koordinator 

(26.11.,14.1., 28.1., 8.2., 24.2., 1.3.), og legger fram arbeidet sitt på Landsmøtet 17.18.april 

2021. 

 

2.6.Rapport for prosjekt om militær miljø- og klimapåvirkning  

 

Det er stort behov for å få fram bakgrunnsdata for kartlegging av det militære miljøregnskapet 

i Norge og vår del av det internasjonale miljøregnskapet, ikke minst som grunnlag for 

implementering av FNs bærekraftsmål og for demokratisk deltakelse i viktige beslutninger for 

vår fremtid. IKFF, med Ingeborg Breines som prosjektleder, gjennomførte juni 2019 til mars 

2020 prosjektet «Militær miljø- og kiimapåvirkning for å gjøre en studie om:  

(i) norsk militær forurensing og ressursforbruk både i Norge og utenlands og  

(ii) andre lands militære forurensing i Norge.  

Prosjektet fikk kr 75 000 i støtte av den Norske UNESCO-kommisjonen i 2019. 

Bibliotekar Aslak Storaker og lektor Ivar Espaas Vangen ble i juni engasjert til å utarbeide en 

rapport under veiledning av Ingeborg Breines og Edel Havin Beukes. Rapporten ble ferdigstilt 
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i mars 2020 i et opplag på 700 eks og samtidig lagt ut på IKFFs nettsider 

https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/01/IKFF-rapport-2020-Milj%C3%B8-og-

militarismen.pdf. Planlagt lansering måtte avlyses pga av koronasituasjonen, men rapporten 

ble umiddelbart distribuert til sentrale organisasjoner og institusjoner innen områdene 

politikk, media, forsvar, miljø, fred og menneskerettigheter. Den ble også fordelt til IKFFs 

lokalavdelinger til bruk ved arrangementer.i 2020. 

Rapporten ble presentert på et webinar i desember ledet av Ingeborg Breines og innledninger 

ved Storaker og Vangen. Webinaret samlet ca 40 deltakere og ble strømmet på IKFFs 

facebookside. 

2.7. Rapport for prosjekt om nordisk-russisk samarbeid  

v. Liss Schanke 

 

IKFF og Fredslaget arrangerte et nordisk seminar i Oslo i februar 2020 med tema «Naboer 

som venner ikke fiender». Seminaret samlet 50 deltakere fra Norden og Russland og var 

finansiert av Utenriksdepartementet.  

Seminaret var vellykket og IKFF og Fredslaget følger opp med et nytt seminar i november 

2021.  Planleggingen av dette seminaret er i full gang og representanter fra fredsbevegelsen i 

Danmark, Finland, Russland og Sverige deltar i planleggingen.  

Også dette seminaret vil fokusere på avspenning og fredelig samarbeid mellom Norden og 

Russland. Seminaret vil diskutere utvalgte temaer, bl.a.:  

- Bekjempe gjensidige fiendebilder og fremme fredskultur   

- Samarbeid om trygg lagring av kjernefysisk avfall 

- Demilitarisering av Østersjø-regionen 

- Demilitarisering av Arktis  

- Multilateralt samarbeid gjennom Nordisk Råd, FN og OSCE  

 

2.8. Internasjonale aktiviteter  

v. Kari Nes, internasjonal kontaktperson i landsstyret 2019 -2020     

                     

Medlemmer av WILPF Norge/ IKFF har mange forbindelser med det internasjonale arbeidet i 

WILPF. Det er kontaktlinjer og nettverk innen ulike tema som f.eks. SR 1325, 

atomnedrustning eller militarisme og klima. Disse temaene har vært omtalt i Fred og frihet og 

på våre nettsider. 

Hver seksjon i Europa har også en fast kontaktperson knyttet opp mot WILPF International og 

mot den regionale representanten Heidi Meinzolt, som sitter i det internasjonale styret.  Heidi 

representerer WILPF Tyskland. Vårt internasjonale kontaktarbeid omfatter også et nettverk 

mellom seksjonene i Norden.  For tida er det avdeling Innlandet som har denne oppgaven v 

Kari Nes og Inger Karin Røe Ødegård (vara).  

Kontakten det siste året har utelukkende vært digital. I 2019 – en fjern fortid! – var det enda 

noen fysiske møter.  Siden det ikke var noen rapport om 2019 på dette punkt i fjorårets 

årsberetning, nevnes det kort her at det både var europeisk møte i Brussel og nordisk IKFF-

møte på Åland på våren. IKFF-møtet på Åland var knyttet til et nordisk møte med flere 

fredsorganisasjoner. Se mer om disse møtene i Fred og frihet: 

https://mailchi.mp/8a51798345b0/fred-og-frihet-nyhetsbrev-22019-ikff?e=ba75b06d90. 

Høsten 2019 var det to studieturer/ møter i Sverige – hhv. Stockholm og Göteborg, se 

https://mailchi.mp/d61f7b3f9ca3/fred-og-frihet-nyhetsbrev-32019?e=ba75b06d90 

https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/01/IKFF-rapport-2020-Milj%C3%B8-og-militarismen.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/01/IKFF-rapport-2020-Milj%C3%B8-og-militarismen.pdf
https://mailchi.mp/8a51798345b0/fred-og-frihet-nyhetsbrev-22019-ikff?e=ba75b06d90
https://mailchi.mp/d61f7b3f9ca3/fred-og-frihet-nyhetsbrev-32019?e=ba75b06d90
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Starten på 2020 var enda ikke blitt heldigital, så vi rakk å arrangere et nordisk IKFF-møte i 

Oslo 1-2 februar med 33 deltakere. Også dette er omtalt i et nummer av Fred og frihet: 

https://mailchi.mp/1306e05f32fc/fred-og-frihet-nyhetsbrev-12020     

På alle de nordiske møtene i 2019 og 2020 og også i WILPF Int. har 75-årsmarkering av 

Hiroshimadagen 06.08.20 vært et sentralt tema. Vi delte på WILPFs sider hva som skjedde i 

Norge 6.aug. Også i forbindelse med andre merkedager som 8. mars kommer det tips og 

oppfordringer, se f.eks. https://www.ikff.no/wilpf-sin-internasjonale-kollektive-8-mars-

uttalelse/  

I etterkant av det nordiske møtet i Oslo for et år siden ble det opprettet et nettverk mellom de 

nordiske IKFF-seksjonene om temaet «kvinner i krig, på flukt og som flyktninger» som jeg 

har deltatt i.  Vi har hatt ett digitalt møte og planlegger et til. Det er vi i Norge som 

koordinerer dette nettverket (jf. rapport fra «flyktninggruppa»). Et mål er ei økt om temaet på 

nordisk møte i Göteborg i oktober.  Jeg har også deltatt i to digitale møter i 

«Russlandsgruppa» (s.d.).  

 

I europeisk sammenheng har jeg vært med på 6 digitale WiLPF-møter sist år.  Sentrale temaer 

har vært blant annet Covid 19-pandemien samt den bekymringsfulle situasjonen for kvinner 

(og andre) i Polen og Ungarn og Hvite-Russland, der WILPF har kontaktpersoner, selv om det 

(foreløpig) ikke er opprettet WILPF-seksjoner.  

 

En annen ytterkant av Europa har også vært viet mye oppmerksomhet på møtene: 

Middelhavet og landene rundt, særlig østlig del som Libanon og Kypros. Det er stor uro med 

tanke både på konflikter og menneskerettigheter, ikke minst uro for ytringsfrihet og 

flyktningsituasjonen. Representanter som har følt dette på kroppen, har bidratt på møtene.  

 

På følgende to områder som også er blitt tatt opp i europeisk sammenheng, har WILPF Norge 

kommet med uttalelser: Black Lives Matter og Israels planlagte annektering av Vestbredden.  

Se mer info i Fred og frihet 3, 2020 https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2020/09/Fil-

Fred-og-Frihet.pdf 

 

2.9. Arbeidet i WILPFs internasjonale organisasjon  

v. Kirsten Margrethe Kvam, internasjonal visepresident 

Dette er forsøk på en grov oppsummering av året 2020 for WILPFs internasjonale arbeid, sett 

fra en representant for det internasjonale styret. Rapporten tar for seg en del viktige initiativ 

og aktiviteter i vår etter hvert store og omfattende organisasjon, og er på ingen måte 

uttømmende. Jeg oppfordrer alle til å melde seg på nyhetsbrev, og å følge med på være 

nettsider www.wilpf.org., hvor også den fulle årsrapporten fra WILPF for 2020 vil komme 

etter hvert. 

2020 ble også for WILPF et spesielt år med tanke på den verdensomspennende pandemien. 

Mange planlagte aktiviteter har enten blitt skrinlagt eller vesentlig endret fordi det ble umulig 

å reise og samles fysisk til møter.  WILPFs internasjonale sekretariat har på en imponerende 

måte tilpasset seg de mange utfordringene som har oppstått på grunn av pandemien. De 

ansatte har trukket lasset sammen og støttet hverandre, og satt våre feministiske verdier ut i 

praksis.  Eksternt har WILPF mottatt mange positive tilbakemeldinger fra givere og ulike 

internasjonale ikke-statlige organisasjoner for rask respons og relevante analyser. 

https://mailchi.mp/1306e05f32fc/fred-og-frihet-nyhetsbrev-12020
https://www.ikff.no/wilpf-sin-internasjonale-kollektive-8-mars-uttalelse/
https://www.ikff.no/wilpf-sin-internasjonale-kollektive-8-mars-uttalelse/
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2020/09/Fil-Fred-og-Frihet.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2020/09/Fil-Fred-og-Frihet.pdf
http://www.wilpf.org/
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WILPFs analyser dannet også grunnlaget for arbeidet med nytenkning i forbindelse med «post 

covid - prinsipper» og prinsipper for en global våpenhvile. Dokumentet fra dette arbeidet 

presenterer viktige politiske forslag for en transformativ prosess forankret i feministiske 

prinsipper. Den tar for seg hvordan dominerende politikk overalt i verden prioriterer profitt 

over helse og trivsel for mennesker og samfunn – en politikk som, hvis uendret, vil forverre 

både de umiddelbare og langsiktige virkningene av Covid-19, og den største trusselen mot 

planeten: miljøforringelse og klima. 

 Prinsippene ble sirkulert til FNs generalforsamling og sendt til alle seksjoner. 

Publikasjon: Feminist principles for a post COVID-19 settlement 

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/Feminist-principles-for-a-post-covid-19-

settlement-web.pdf 

I publikasjonen «Locked out under Lockdown» analyseres FNs 2 prosesser og fora under 

COVID-19 innen nedrustning, menneskerettigheter og kvinner, fred, og sikkerhet.  

 

Solidaritets-fond  

Internt besluttet det internasjonale styret å opprette et fond for å støtte seksjoner i deres arbeid 

for å hjelpe til under Covid-krisen.  Vi innvilget 24 søknader om støtte. Pengene ble hentet fra 

penger som var avsatt til reiser som med ett ikke ble realiserte. I tillegg er det innvilget en 

rekke andre små-bevilgninger til seksjoner på grunnlag av søknader, og det ble bestemt at 

medlemskontingent for seksjonene ikke skulle kreves inn for 2021. 

Miljø og bærekraft 

«Down the Green Feminist Road» var starten på en ny webinar-serie dedikert til forbindelsen 

mellom militarisme, kapitalisme og patriarkalske strukturer og miljøet.  En såkalt «zine»( 

publikasjon)  ble laget for å presentere ulike prosjekter i seksjonene som i 2019 fikk innvilget 

« environmental small grants» (Åse Møller-Hansens hefte om miljø ble finansiert av denne 

utlysningen) 

Det er også en ny side på nettstedet som fokuserer på miljø, fred og kjønn. Det internasjonale 

sekretariatet (IS) organiserte en serie med konsultasjoner med medlemmene i begynnelsen av 

året sammen med arbeidsgruppen for miljø (EWG) og en konsulent (og WILPF -medlem fra 

Italia) Sabrina Aguiari, som har skrevet et utkast til en strategi for WILPFs miljøengasjement 

framover. (Det vil bli arbeidet med denne strategien våren 2021 for å legge den inn i utkast til 

nytt politisk program for 2022-), og undertegnede er med i styringsgruppen for dette arbeidet.  

Publikasjon: 

Som hjelp aktivister med å utnytte bærekraftsmålene (SDGs) for konfliktforebygging og 

menneskelig sikkerhet ved å jobbe med regjeringer og andre i det sivile samfunn, ble det laget 

en guide  

«leveraging the SDGs for feminist peace» https://www.wilpf.org/guides/ 

20-årsjubileet for resolusjon 1325 

I oktober 2020 markerte det internasjonale samfunnet tjueårsdagen for FNs 

sikkerhetsrådsresolusjon (UNSCR) 1325. En del WILPF Seksjoner og PeaceWomen-

programmet hadde en rekke initiativ for å forsterke kvinners stemmer om både framdrift og 

fortsatte hull i WPS implementering. Videre har det vært viktig å se på hvordan vi kan 

gjenvinne det radikale potensialet i WPS-agendaen for feministisk fred. Aktivitetene i 2020 

inkluderte en videokampanje, en spørreundersøkelse, og intervjuer med 12 WILPF-seksjoner 

og partnere i en online global konsultasjon og en samtale fra Young WILPF Network. 

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/Feminist-principles-for-a-post-covid-19-settlement-web.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/Feminist-principles-for-a-post-covid-19-settlement-web.pdf
https://www.wilpf.org/guides/
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Rapporten som er basert på aktivitetene over peker på de største utfordringene forbundet med 

resolusjonen i dag.  

Publikasjon: UNSCR 1325 at 20 years: Perspectives from Feminist Peace Activists and Civil 

Society 

Publikasjon: "Where are the Words"  The Disappearance of the Women, Peace and Security 

Agenda in the Language of CountrySpecific UN Security Council Resolutions-publikasjonen 

med London School of Economics (LSE)  

 

Mobilisering av menn for feministisk fred 

I juli 2020 startet WILPF og vår etter hvert gode samarbeidspartner MenEngage Alliance det 

felles initiativet "Confronting Militarized Masculinities ", med sikte på å utfordre kjønnede 

grunnårsaker til vold og å fremme fred. Regjeringen i Canadas program for freds- og 

stabiliseringsoperasjoner finansierer et prosjekt2 i perioden 2020-2022, hvor arbeidet ledes av 

WILPF-seksjoner i fire fokus 

land: Afghanistan, Kamerun, Colombia og Den demokratiske republikken Kongo. Et lokalt 

aksjonsfond ble også kunngjort for å gjøre små tilskudd tilgjengelig for å utvide rekkevidden 

til prosjektet i flere land land i 2021 (disse er begrenset til land rammet av konflikt- eller med 

såkalt sårbar status)  
2 Prosjektet bruker tre brede endringsstrategier: 1) Alliansebygging mellom kvinners 

fredsorganisasjoner og de som jobber for å engasjere menn og gutter for feministisk fred, ved 

å organisere solidaritetsdialoger og læringsutveksling, og fremme felles mål 2) Analyse: ved 

hjelp av deltakende analyse av feministisk politisk økonomi og forskning for å forstå årsakene 

og manifestasjonene av militariserte maskuliniteter og hvilke strategier som best kan 

mobilisere menn og kvinner for feministisk fred; 3) Advocacy: felles tiltak for å implementere 

agendaen  for kvinners fred og sikkerhet. Prosjektet vil trekke på alle WILPFs globale 

programmer om kvinner, fred og sikkerhet, nedrustning og menneskerettigheter.  

 

Cyber peace/ Cyber Fred 

Reaching Critical Wills (RCWs) arbeid med cyberfred har blitt mer anerkjent i FNs 

diskusjoner om informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sammenheng med 

internasjonal sikkerhet. 

WILPF samarbeider med andre fra sivilsamfunnet og statlige partnere for å øke bevissthet i 

FNs åpne arbeidsgruppe (OEWG) om IKT som startet opp i 2019.  

RCW er fortsatt nokså alene om å kritisere tilveksten av statlige nettprogrammer 

("cybervåpen"), og programmet har spilt en aktiv og sentral rolle i arbeidet for å bedre 

sivilsamfunnets tilgang til OEWG. WILPF er den eneste frivillige organisasjonen som driver 

med omfattende overvåking og rapportering om OEWG-møter. Se mer om dette her: 

https://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/ict/oewg 

Noen høydepunkter i WILPFs påvirkningsarbeid i hht arbeidsprogram: 

• Innspill til kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) utviklet av 

RCW og menneskerettighetsprogrammene i fellesskap er et eksempel på vårt omfattende 

arbeid for å fremme feministisk fred og utfordre militarisme - spesielt er det 

bemerkelsesverdig at noen av våre forslag omkring kjønnsnormer, makt og grunnleggende 

årsaker til vold gjenspeiles i den påfølgende OHCHR-rapporten.(!) 

• RCW bidro aktivt til utviklingen av en politisk erklæring mot bruk av eksplosive våpen i 

befolkede områder ledet av Irlands regjering. De hjalp til med å koordinere innspill fra 

https://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/ict/oewg
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MENA-regionpartnere, spesielt Women Now for Development (selv om denne prosessen nå 

er utsatt) 

• RCW fortsatte å arbeide for eliminering av atomvåpen, inkludert deltakelse i ICAN Paris 

Forum (febr.2020), lanserte en ny rapport om atomvåpenmodernisering, og oppdaterte NPT 

Briefing Book. 

• RCW koordinerte utarbeidelsen av en felles uttalelse fra det sivile samfunn til stater vedr. 

Kjernefysisk ikkespredning med bakgrunn i NPT. Uttalelesen ble godkjent av 90 

organisasjoner  og skisserer kollektive bekymringer vedr. stater som ikke gjennomfører sine 

traktatforpliktelser. 

• I Bosnia leverte WILPF en skriftlig uttalelse til FNs menneskerettighetsrådets 44. sesjon og 

hadde en interaktiv dialog med spesialrapporten om menneskerettigheter til innvandrere). 

Veldig få lokale frivillige organisasjoner har engasjert seg i migrantenes situasjon på bakken. 

WILPF har etablert nye kontakter med enkeltpersoner i EU for å prøve å få dem til å legge 

press på EU som i hovedsak finansierer migrantforvaltningen i landet. 

• WILPF fremmet et innspill til rapportøren(FN) for Syria om å fremme sannhet, rettferdighet, 

erstatning og garantier vedr. "kjønnsperspektiver i overgangs-Prosesser ". Framlegget 

spesifiserer både mangler og anbefalinger for overgangsstrategier i Syria. Analysen og 

eksemplene på god praksis er basert på resultatene av felleskonsultasjoner av WILPF og 

Dawlaty i Syria og nabolandene. 

• WILPF og syriske organisasjoner engasjerte seg med European Center for Constitutional 

and Human Rights (ECCHR) for å dele analyse for grunnårsaker og konsekvenser av seksuell 

vold, og rapport om kjønnsbasert vold i syriske regjeringsdrevne fengselsanlegg. 

 • WILPF har vært pådriver for etableringen av et faktaoppdrag i Libya for å undersøke brudd 

på menneskerettigheter ammen med andre mennesker rettighetsorganisasjoner i Genève. Som 

et resultat av dette, opprettet menneskerettighets-rådet (HRC) 22. juni dette «fact finding» 

organet. 

• Påvirkningsarbeid mht koblingen mellom økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og 

våpen-salg/utbredelse som forberedelse til CEDAW-forhandlingen i Tyskland og Jemen, og 

Komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) for ulike land. 

• !  Generalsekretær Madeleine Rees orienterte FNs Sikkerhetsråd om grunnleggende årsaker 

til vold mot kvinner og mot menneskerettighetsforkjempere.  

• WILPF bidro til to koalisjonspapirer: Women's Rights Caucus 'feminist Declaration som et 

feministisk alternativ til CSW Political statement, og Women's Major 

«Gruppeposisjonspapir». 

• Komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) . Formøte om Italia. 

WILPF har trykket på CESCR til å ta opp våpenrelaterte spørsmål, både i forhold til 

ekstraterritoriale forpliktelser og menneskerettigheter knyttet opp mot spredning av våpen. 

Dette er viktig fordi CESCR en mekanisme som ikke rutinemessig tar opp dette problemet.  

• Ulik påvirkningssvirksomhet om klimaendringer, våpenhandel og nyliberalisme i hele 2020. 
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Internt i WILPF: 

WILPFs årsrapport for 2019 ble gjort til et kreativt og interaktivt «mikrosite» for første gang.  

I juli publiserte WILPF en offentlig uttalelse om systemisk rasisme og politibrutalitet (med 

bakgrunn i drapet på George Floyd og Black lives matter bevegelsen). Som en del av 

«WILPFs Build the Movement priority» (under arbeidsområde 1 i vårt politiske program 

2018-2021) har vi en forpliktelse til å fremme trygge rom for dialog og debatt også mellom 

medlemmer og med WILPF internasjonale sekretariat. Et internt diskusjonsnotat ble utviklet 

for å hjelpe sparke dette arbeidet i gang. Det internasjonale sekretariatet vil følge opp dette 

notatet i kommunikasjon med medlemmer. 

Interne webinarer: 

Sekretariatet har arrangert mange webinarer og nettmøter, her er noen: 

- WILPF 2020-plan (25/2/2020) 

- Feministisk bevegelse for endring (6/3/2020) 

- Feministisk workshop for politisk økonomi (18/3/2020) 

- Feministiske alternativer: Utfordre militarisme for å redde planeten vår (1/4/2020) 

- Global samtale med medlemmer (23/4/2020) 

- Global samtale med medlemmer (22/5/2020) 

- Global samtale med medlemmer (30/6/2020) 

- Lokale historier om bærekraft i aksjon (2/7/2020) 

- Down the Green Feminist Road: Utnytte de bærekraftsmålene for forebygging og fred 

(14/7/2020) 

- Hvor er ordene? (8/11/2020) i samarbeid med London School of Economics 'Centre 

for kvinner, fred og sikkerhet (NB! publikasjon "Where are the Words" -) 

Hvordan feministisk fred kan transformere makt, mennesker og vår planet (28/9/2020) i 

samarbeid med London School of Economics (LSE) 

 

Organisasjonsutvikling: 

Vårt forslag til PeaceNexus Foundation for støtte til organisasjonsutvikling resulterte i en 

bevilgning. Forslaget fokuserte på to hovedmål: 1) å utrede hva medlemskap i WILPF er og 

kan være for å styrke vår mobiliseringsmakt, og 2) som en del av den prosessen, å analysere 

strukturell maktdynamikk og ulikheter som står i veien for at WILPF kan være er en 

fullstendig inkluderende, mangfoldig og moderne medlemsorganisasjon.  Undertegnede sitter 

i kjernegruppen for dette arbeidet som ble påbegynt i 2020, og vil gå ut hele 2021. 

WILPFS internasjonale kongress: 

Den internasjonale kongressen er vedtatt utsatt til 2022, med håp om at vi da vil kunne 

avvikle en kongress fysisk. Imidlertid er det knyttet stor usikkerhet til dette, slik at 

planleggingen av neste kongress må inkludere en plan B for delvis elektronisk møte, hvor 

både deltakelse, demokrati, og representasjon blir en utfordring som må vies stor 

oppmerksomhet og ressurser mht. planlegging. Dette arbeidet er godt i gang. 

Året 2020 har dessverre også, i tillegg til pandemi, gitt stadig større utfordringer for 

sivilsamfunns-representanter med hensyn til forfølgelse, trusler og reell fare for egne liv på 

grunn av deres arbeid. Dette gjelder også medlemmer i WILPF, og både styret og sekretariatet 

har vært involvert i håndtering av flere konkrete alvorlige hendelser, blant annet hjelp til 

evakuering etter drapstrusler. 
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Det internasjonale styret har kun møttes digitalt i perioden, noe som har vært vanskelig med 

tanke på en del komplekse prosesser og diskusjoner som klart hadde vært enklere å behandle i 

fysiske møter. 

 

3. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 

 

3.1. Viktige samarbeidsorganisasjoner 

 

IKFF legger stor vekt på samarbeid med andre organisasjoner. Det er særlig viktig med 

samarbeid med Fredsrådet og Fredsrådets medlemsorganisasjoner som Bestemødre for Fred, 

Fredslaget, Norske Leger mot Atomvåpen og Stopp Nato – og de andre organisasjonene i 

fredsbevegelsen som ICAN og Nei til Atomvåpen.  

 

Det har vært samarbeid med kvinneorganisasjoner, bl.a. gjennom paraplyorganisasjonen 

FOKUS, med særlig vekt på FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 Kvinner, Fred og Sikkerhet.   

 

Det har også vært samarbeid med miljøbevegelsen for å synliggjøre sammenhengen mellom 

militarisme og miljø, dels gjennom paraplyorganisasjonen ForUM, dels gjennom de ulike 

miljøorganisasjonene som bl.a. Bellona, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og 

Greenpeace. IKFF sitter oss i referansegruppen for Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND.  

 

Det har i økende grad vært samarbeid mellom organisasjonene som er engasjert i arbeid for 

flyktninger og innvandrere, blant annet gjennom Norsk Asylforum.  

 

IKFFs lokallag har også samarbeid med en lang rekke nettverk og lokale organisasjoner.  

Vurdering 

IKFF vil fortsette å prioritere samarbeid med andre organisasjoner i 2021 

 

3.2. Norges Fredsråd   

v. Liss Schanke og Lispet Kristiansen  

 

Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon for organisasjoner, dels organisasjoner som har 

fred som sin hovedsak, dels organisasjoner som har fred som ett av mange arbeidsområder. 

IKFF har sittet i styret i Fredsrådet de siste 10. år. 

 

Arbeidet i Fredsrådet dreier seg samarbeid om fredspolitikk på en rekke ulike områder. 

Aktuelle saker i 2021 for IKFF i styret har vært atomvåpenforbudet, økt amerikansk militært 

nærvær,  militarisering av nordområdene og behovet for avspenning og folkelig samarbeid i 

nord.  

 

Fredsrådet er også koordinator for søknader og rapporteringer til Utenriksdepartementet for 

medlemsorganisasjonene, og dette er en viktig sak for IKFF.   

IKFF har vært opptatt av økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og sekretariatet for 

økt synlighet og gjennomslag av Fredsrådets saker – og for å sikre økt støtte til 

fredsbevegelsen.  
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3.3. Rapport fra IKFFs arbeid i FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål  

v. Inger Karin Røe Ødegård  

Digitale møter har vært norm også for FOKUS gjennom pandemiåret. IKFF har blitt innkalt 

til kun representantskapsmøtet som ble arrangert per zoom 20.november 2020.  Denne 

rapporten vil derfor i korte trekk handle om informasjon fra dette møtet. 

Foruten FOKUS`styre og sekretariat deltok 25 medlemsorganisasjoner med en representant 

hver. Virksomhetsplan for 2021 ble vedtatt med aktiviteter innen følgende hovedområder: 

-  Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner  

-  Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter  

-  Kvinners økonomiske rettigheter  

-  Kvinners rettigheter i konflikt og kriser  

-  FOKUS ’som faglig sterk og bærekraftig organisasjon.  

 

Videre ble det orientert om programsamarbeid som FOKUS har i til sammen sju land, basert 

på de tematiske prioriteringene i virksomhetsplanen. Til dette arbeidet har organisasjonen 

inngått en 4-årig rammeavtale med Norad. Avtalen inneholder fire programmer. Tre av 

programmene er i samarbeid med medlemsorganisasjoner. Det er satt av 4,5 årsverk til å følge 

opp avtalen.  

FOKUS betaler 10% egenandel på alle prosjekter. Prosjektene er rettet tematisk mot bl.a. 

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp, Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter, 

Kvinner i konflikt og kriser. Organisasjonen har en sentral rolle som koordinator for Forum 

Norge 1325 - et nettverk av norske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for kvinner, fred 

og sikkerhet, og som skal være en pådriver overfor norske myndigheter for en offensiv og 

forpliktende gjennomføring av disse sikkerhetsresolusjonene.  

FOKUS har p.t. 52 medlemsorganisasjoner  

 

3.4. Rapport fra IKFFs arbeid i FOKUS’ arbeidsgruppe for 1325.  

Rapport for perioden 2019-2020 

v. Ellen Elster og Elisabeth Lønnå  

 

11. januar 2019 arrangerte Utenriksdepartementet et internasjonalt møte i Nobels fredssenter. 

Kvinner fra Syria, Yemen og Afghanistan holdt interessante foredrag. ICAN (International 

Society Action Network) var moderator og skapte interesse og sammenheng. Slik kunne man 

få kunnskaper om hvordan kvinner selv kan gå sammen om å få et bedre liv, også i land med 

store problemer. Forum 1325 ble representert gjennom en innledning av Magnus Holtfodt. 

Den 7. februar hadde Forum 1325 sitt første møte i 2019, med Magnus Holtfodt som leder. 

Hovedtemaet var resolusjon 1325, som forumet hadde arbeidet mye med året før.  Mange av 

Forums innspill til Utenriksdepartementet ble inkludert i den nye handlingsplanen. Et annet, 

viktig diskusjonstema var markeringen av 20-årsjubileet for resolusjon 1325, som skulle 

feires i 2020. Det ble imidlertid ikke innkalt til flere møter i Forum i 2019 før 5.desember 

samme år.   

En fin avslutning på året 2019 var et møte i UD den 12. desember, arrangert av Marita 

Sørheim-Rensvik, med temaer som Fred og forsoning, Seksualisert vold og ny global indeks 

fra PRIO.  

Ingrid Christine Sandnes er ansatt i Fokus, og har som hovedansvar nå å lede Forum 1325. 

Hun sto for et møte den 5. desember i fjor, og på Forum-møtet 14. februar i år. Diskusjonen 

på disse møtene har tatt for seg 2020-jubileet og hvordan det skal feires. Dette vil bli et tema 

fremover. Økonomien har hittil vært forholdsvis dårlig, men med mer konkret planlegging 

kan dette snu.  
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Rapport for perioden 2020-2021 

Brit Schumann og Berit Aasen, Oslo-Viken har representert IKFF i Norsk Forum1325 fra 

landsmøtet 2020 til landsmøtet 2021.  

 

2021 var et aktivt år med 20 års jubileum for Sikkerhetsresolusjon 1325. IKFF deltok i en 

arbeidsgruppe i Forumet for å utvikle seminarer i regi av enkelte medlemsorganisasjoner i 

Forumet, med vekt på lokale partneres erfaringer. Seminarene ble avholdt i oktober 2021.  

Aasen samarbeidet med en rekke organisasjoner for å utvikle en kronikk om SC1325 og 

jubileet, med vekt på kvinner som fredsmeklere og lokale initiativ som må ivaretas.  

Kronikken ble publisert i Bistandsaktuelt 23. november 2020 

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/sivilsamfunnets-rolle-i-arbeid-med-

kvinner-fred-og-sikkerhet/  .  

Norge har nå plass i Sikkerhetsrådet fra 2021-2023. I den anledning er det satt ned en 

arbeidsgruppe, hvor IKFF deltar for å ha kontakt med UD og følge arbeidet i Sikkerhetsrådet.  

Vurdering. 

Erfaringene fra SR1325-arbeidet i 2020/2021 er at vi behøver å ha et nærmere samarbeid med 

WILPF sentralt og med aktuelle nasjonale WILPF-avdelinger. Det ville også være en styrke i 

arbeidet å ha kontakt med WILPF-avdelinger i land i sør som er engasjert i 1325 arbeid.  

Vi vil derfor foreslå for organisasjonen at vi styrker samarbeidet med WILPF sentral, og med 

deres representant i NGO Working Group (NGOWG) i New York som arbeidet mot 

Sikkerhetsrådet, og med andre nasjonale WILPF-avdelinger.  

 

Vi foreslår også at arbeidet med å undersøke muligheter for et tettere samarbeid med WILPF-

avdelinger i sør starter i løpet av året 2021. Vi ser det som nyttig at 1325 som arbeidsfelt blir 

tatt opp på det nordiske møtet i Gøteborg i oktober 2021.   

 

3.5. Rapport fra IKFFs arbeid i Norges Kvinnelobby  

v. Berit Aasen, representant fra 1.1.2021 

 

Kvinnelobbyen er en av tre organisasjoner som er invitert inn i den norske delegasjonen, 

sammen med bla.a. FOKUS, hvor IKFF også er medlem, i årets Commission for the Status of 

Women (CSW), som er en viktig arena for kvinners rettigheter og likestilling.  Berit Aasen 

følger NGO-CSW i år, dette er en (digital) møteplass for NGOer om kvinners rettigheter og 

likestilling knyttet til CSW, Temaet i år for CSW er kvinners fulle deltagelse i det offentlige 

liv, (politikk og arbeid). det er verdt å merke seg at NGO-CSW har mange seminarer knyttet 

til Kvinner, Fred og Sikkerhet, selv om dette temaet var lite fremtredende i det opprinnelige 

forslaget.  

 

Det har kun vært en sak på Kvinnelobbyen i år, spørsmålet om organisasjonene i 

Kvinnelobbyen vil vedtaksfeste støtte til ny samtykkelov.  Etter samtale med leder og andre i 

landsstyret sendte jeg melding om at dette temaet ligger utenfor arbeidsfeltet til IKFF, og at vi 

derfor ikke tar stilling til saken. Kvinnelobbyen har etter det tatt en flertallsbeslutning om at 

Kvinnelobbyen støtter forslaget om ny samtykkelov.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/sivilsamfunnets-rolle-i-arbeid-med-kvinner-fred-og-sikkerhet/
https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/sivilsamfunnets-rolle-i-arbeid-med-kvinner-fred-og-sikkerhet/
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3.6. Rapport fra IKFFs arbeid i Forum for Miljø og Utvikling, ForUM  

v. Åse Møller-Hansen 

 

Etter landsmøtet 2020 gikk jeg inn som representant for IKFF i ForUM sammen med Edel 

Havin Beukes og Ingeborg Breines.  Fra høsten av har jeg hatt mesteparten av ansvaret da 

Edel og Ingeborg har hatt behov for å trekke seg litt tilbake fra dette arbeidet.  

 

I oktober deltok jeg på innspillsmøte om FNs bærekraftsmål. Organisasjonene fikk 3 minutter 

hver til innspill til kommunal- og moderniseringsministeren.  Jeg fortalte om IKFF og om 

nødvendigheten av å ha et internasjonalt perspektiv og overføre ressurser fra militær sektor til 

helse, miljø og utvikling. Jeg ga eksempler på at brøkdeler av de globale militærutgiftene kan 

innfri enkelte av FNs bærekraftsmål. Jeg sa litt om det militære fotavtrykket på miljøet, og om 

at alt dette må på dagsorden i den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene.  

 

Under ForUMs klimakampanje i desember, arrangerte IKFF webinar om heftet  Militær miljø 

-og klimapåvirkning, ved Ingeborg Breines, Aslak Storaker og Ivar Vangen. Under 

kampanjeuken ble det også laget delebilder, på grunnlag av IKFFs informasjon om 

kostnadene med F-35 kampflyene.  Jeg har også deltatt på to zoom-møter i klimagruppen og 

spilt inn informasjon om militære utslipp til felleskronikk, som dessverre ikke ble trykket.   

 

3.7. Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND 

v. Åse Berg og Eva Fidjestøl  

 

IKFF inngikk i 2019 en treårig samarbeidsavtale med Norsk nukleær dekommisjonering, 

NND, om å delta i den nasjonale referansegruppa av frivillige organisasjoner i forbindelse 

med avvikling av atomanlegg i Norge. 

Referansegruppa skal bidra til god dialog med sivilsamfunnet og interesserte grupper for å 

oppnå et best mulig beslutningsgrunnlag i NNDs virksomhet.  

Koronapandemien har begrenset arbeidet. Det har vært ett fysisk møte i Halden med besøk 

ved Halden-reaktoren. I tillegg har to møter vært på Zoom. Det har også vært to nettmøter 

med Næringsdepartementet; et orienteringsmøte og et møte om Stortingsmeldingen «Trygg 

nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall'.  

IKFFs avdelinger og medlemmer har fått informasjon om utfordringene og arbeidet rundt 

trygg lagring av atomavfall gjennom fysiske og digitale møter, hjemmesiden samt 

medlemsbladet Fred og Frihet. Dette vil også være en av temaene på landsmøtet 2021.  

 Se fullstendig årsrapport på hjemmesiden.  

 

3.8. Rapport fra IKFFs arbeid i Asylpolitisk forum 

v. Audgunn Oltedal, Gunhild Andersen og Berit Aasen, Oslo-Viken 

 

IKFF som organisasjon ble med i Asylpolitisk Forum i oktober 2020. Asylpolitisk Forum er 

et forum for organisasjoner som arbeider med asylrett og asylbehandling. Det er en møteplass 

som organiserer årlig konferanse, noe de har gjort de siste 10 årene. Flyktninggruppa i IKKF 

foreslo for organsinens ledelse at vi skulle delta i forumet, det ble vedtatt og vi har vært aktive 

siden oktober 2020. 
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IKFF sto som med med-organisator for den digitale Asylkonferansen 8. oktober 2020. 

Kontaktpersonene fra IKFF har vært aktive i å planlegge, Yemanedagen, dagen for 

lengeværende ureturnerbare, 4. mars 2021. IKFF står som med- arrangør av dagen.  

Vi har brukt IKFFs informasjonskanaler aktivt for å informere om både 

Asylpolitiskkonferansen og Yemanedagen.   

 

 

4. RESULTATER  

 

Denne årsmøteperioden har vært en krevende periode for IKFF, som for alle organisasjoner.  

 

Beretningene fra landsstyret, fra avdelingene og oversikten over aktiviteter viser at vi likevel 

har greid å opprettholde en relativt høy aktivitet.  

 

IKFF har maktet å gjennomføre svært mange av aktivitetene på arbeidsplanen – både på 

nasjonalt og lokalt nivå. Mange av aktivitetene har måttet endres fra fysiske til digitale 

arrangementer – og vi har maktet til omstillingen. Samtidig har denne situasjonen innebåret 

mindre kontakt med de medlemmene som ikke benytter internett eller deltar på 

videokonferanser.  

 

Vi har økt innsatsen på flere felter, det gjelder blant annet arbeidet med 1325, flyktninger og 

migrasjon – og arbeidet med atomvåpen, atomkraft og atomavfall samt arbeidet med 

rekruttering.   

 

IKFF har også maktet å opprettholde det organisatoriske arbeidet med møter lokalt og i 

landsstyret, møtene har i høy grad vært holdt som video-konferanser via zoom.  

Desentraliseringen av arbeidsoppgaver og ansvar til landsstyremedlemmer og avdelinger  

har trolig vært en fordel i denne situasjonen.  

 

Videokonferansene har lagt forholdene til rette for økt tematisk samarbeid mellom 

avdelingene, det gjelder blant annet på når det gjelder arbeidet med flyktninger og arbeidet 

med uttalelser.  
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Beretning fra avdelingene for 2020 

 

A) Aktiviteter                 
 

Arbeidsområde 1  

STYRKE IKFF SOM ORGANISASJON / BYGGE FREDSBEVEGELSEN 

Bergen 

Vår strategi for 2020 var å styrke samarbeidet med freds og miljøorganisasjoner og være 

synlig i media. I prinsipp har vi månedlige arbeidsmøter, viser 6-8 fredsfilmer i året på 

Hovedbiblioteket, organiserer den månedlige spalten «Fredsministerens hjørne», deltar på 

8.mars, 1. mai og på FN-dagen/ internasjonal uke. Markerer GDAMS (Global day against 

military spending) med og driver Facebooksiden Fredsaktivisme i Bergen og Hordaland for 

øvrig. 

 

• Fredsfilmbiblioteket og filmvisninger: Pga. koronasituasjon viste vi kun en film våren 20: 
Shadowworld, med filmskaperen Andrew Feinstein på skype med spørsmål og svar. 
Høstfilmene ble avlyst, men vi viste Mannen som reddet verden for to videregående 
skoleklasser på biblioteket med innledning og samtale etter filmen. (Marianne Sælen & Åse) 

• Antikrigsfestivalen 3.- 20. sept. I samarbeid med Antikrigs-initiativet og kunstnere. 450 
gjester. Kunst, performance og foredrag: bl.a Tuva Widskjold (ICAN) om atomvåpenforbudet 
og Elisabeth Eide (IKFF) om fredsjournalistikk. 

• IKFF deltok på Assange, Snowdon og Manning-markering på biblioteksplassen 24.2. 

• Innspill om samarbeid til nasjonalt fredssenter i Bergen, Gestapohuset v/ Susanne 

• Presse, media, debattinnlegg, løpesedler 
- Fredsarbeid/europeiske flyktningleir. «Hvor sinte må vi bli, Susanne Urban. KK 19.2.  

- Atomkraft, ingen klimakur KK 25.3s 

- Hvem sine «interesser», om norske militærstyrker i Jordan. Susanne KK 14.10. 

- Å tenke sikkerhetspolitikk på nytt. Dag og tid. Åse 18.6.  

- ‘Fredsministerens hjørne’: 12  og bidrag postet den 15. hver måned på ikff.no (organisert av 

Susanne) 

Innlandet 

• Media: Løpende medlemsinfo på e-post. Ellers brukes egen Facebook-side og 
avdelingssida på ikff.no.  Vi fikk inn 2 innlegg i Hamar Arbeiderblad og andre lokale 
aviser om ICAN Cities Appeal og Hiroshimadagen samt 3 andre oppslag i avisa om 
arrangementer og dessuten et intervju med Eli og Kari. 3 avisinnlegg ble ikke tatt inn.  

• Samarbeid om ulike arr. med 10 organisasjoner samt Hamar kommune (se pkt 2, 3 og 
4).  

• Den månedlige fredskaféen sammen med Bestemødre for fred ble redusert til 3 
ganger pga koronasituasjonen.  

• Sommeravslutning arrangert i Hamar Kunstforenings hage. Innledning og samtale om 
fredsdepartement og rapporten «Militær miljø- og klimapåvirkning».  16 deltakere. 
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Oslo/ Viken 

• Program med åpne fredsfilmkvelder i Majorstua bibliotek ble startet opp med første møte 
28. februar 2020. 

• 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.  

Sandnes 

• Medlemsmøter: I januar, februar (årsmøte) og mars på fast møtested, Skeianetunet. 
Sommermøtet i friluft i Rogaland Arboret. 
September- og oktobermøtet på Sandnes bibliotek, julemøte i Bråstein utleielokale. 

• Samarbeid med andre organisasjoner:  

• 8. Mars arangement: 20 organisasjoner/ politiske partier på hotel Residens. 

• Bestemødre for Fred. Mange IKFF-medlemmer har dobbeltrolle. Løpesedler deles ut på 
Ålgård (vår), Bryne (høst) og Sandnes hele året. 

• Stavanger IKFF: Yemene-dagen 8.01, Heidi Bjerga leserbrev Rogaland avis. 

• Besteforeldrenes Klimaaksjon Sør-Rogaland har spredd vår info om FNs  
                     atomvåpenforbud, jmf. Norges Fredsråd:  

• Konkurranse: Atomvåpenforbudet - Hva nå?  Sandes bibliotek har meddelt IKFFs 
Konkurranse for ungdom og unge voksne. til videregående skoler m. fl. 

• Sandnes Bibliotek har filmet møte med Åse Møller-Hansen: “Sikkerhet  

• for hvem?” Se foredraget her: https://youtu.be/sNsCCAkEHX4 Et klassesett både av Åses 
hefte   og “Militær miljø- og klimapåvirkneng” har IKFF overrakt til Sandnes biblioteket.  

• Novgorod vennskapforening i Rogaland, Bike for Peace, ICORN og ikke minst Norsk PEN 
har IKFF avd. Sandnes samspilt med i tråd med  IKFFs Landsmøteresolusjon nr 4, 2020 om 
varsleren Julian Assange. Les mer om saken: https://www.ikff.no/i-morgen-4-januar-
faller-dommen- om- utlevering-av-julian-assange/ og Rune Ottosen om Assange-
dommen Elisabeth Eide og Rune Ottosen nominerte Julian Assange til Nobels Fredspris. 

• Eget samarbeid med Soroptimistene ble utsatt som følge av pandemien. 
 

Stavanger 

• Vi har styrket avdelingen ved å få fast møtested i sentralt i Stavanger . Vi styrker 
fredbevegelsen gjennom  samarbeid med ICAN Norge, Nei til atomvåpen sentralt og Norges 
Fredsråd og i tillegg har vi videreført samarbeidet med våre lokale samarbeidspartnere om 
konkrete tiltak og arrangementer som Holocost dagen, Dialogmiddag og utdeling av brosjyrer 
og kontakt med andre deltagere og engasjerte lokalpolitikere.  

 

  

https://www.norgesfredsrad.no/konkurranse-atomvapenforbudet-hva-na/
https://www.ikff.no/16681-2/
https://youtu.be/sNsCCAkEHX4
https://www.ikff.no/i-morgen-4-januar-faller-dommen-%20om-%20utlevering-av-julian-assange/
https://www.ikff.no/i-morgen-4-januar-faller-dommen-%20om-%20utlevering-av-julian-assange/
https://spartakus.no/2021/01/10/rune-ottosen-om-assange-dommen/?fbclid=IwAR34ShuFLLyOWc6D9NM41gj64vOzAdw2XAmFi-hwUwW5Yu4b6R4RGxzptoI
https://spartakus.no/2021/01/10/rune-ottosen-om-assange-dommen/?fbclid=IwAR34ShuFLLyOWc6D9NM41gj64vOzAdw2XAmFi-hwUwW5Yu4b6R4RGxzptoI
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Arbeidsområde 2   

REDEFINERE SIKKERHETSBEGREPET. PEKE PÅ ALTERNATIVER TIL KRIG OG MILITARISERING. 

Bergen 

• Møte på litteraturhuset 16.1: Sikkerhetspolitikk på kollisjonskurs med klimamål og fred?  
Foredrag med Bård Wormdal. Panelsamtale med ordstyrer Terje Alnes (Antikrigs-initiativet). I 
panelet: B.W., orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, Forsvarets høgskule, Susanne Urban og Åse 
Møller Hansen, IKFF Ca. 75 deltakere. Arr: IKFF, Antikrigsinitiativet og Klimafestivalen §112.  

• IKFF arrangerte workshop på Hardangerakademiet 30.7-1.8. Hvordan kan fredsbevegelsen 
jobbe sammen for å få Norge til å signere atomvåpenforbudet. 10 personer deltok på 

workshopen.  

• Boken Galtungs metode for fred, ble i september utgitt av Susanne Urban og lansert på 
Antikrigsfestivalen 19.sept. med foredrag om transcend-metoden.  

• Digital verdenslansering 21.sept av filmen We are many, historien om den største 
antikrigsmobiliseringen noensinne. IKFF samlet 5 deltakere.  

• Løpis: Kan atomkraft redde klimaet? Postkort: Nissen mot krigsleker, delt med IKFF Viken og 
Hamar.  

• Boken/prosjektet Trygghet for hvem?: Åse hadde innlegg på WILPF sitt webinar Down the 
green feminist road i juli og innlegg på møte i Sandnes i oktober. 

Innlandet 

• Åpent møte på Høgskolen i Innlandet, Hamar, om klima og militarisme.  Innledere 
Åse Møller-Hansen og Arild Rønsen. Ca 30 til stede  

• Kontakt overfor politikere /ordførere i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og 
Løten for å få disse med i ICAN Cities Appeal. Til tross for telefonmøter, avisinnlegg 
og interpellasjon (i Hamar kommunestyre v/repr. for MDG), korrespondanse med 
Stanges ordfører/ kommunestyremedlemmer, lyktes vi ikke. 

• 6.august. Hiroshimadagen markert i Hamar i samarbeid med flere organisasjoner og 
politiske ungdomspartier. Mange arrangementer gjennom dagen, bl.a. 
konsertoverføring, fredsverksted og stand hvor ca 200 underskrifter ble samlet inn.  
Dagen ble avsluttet med «fredsmarsj» og utsetting av lanterner på Mjøsa (ca 50 
deltakere på lanterneseremoni).   
I Kongsvinger var Rødt var arrangør på et Hiroshimadagsarr. i samarbeid med IKFF. 

• 26.september. FN`s dag for totalavskaffelse av atomvåpen. Stand i Hamar med 
utdeling av brosjyrer. 

• Oktober: Streamet møte i Nord-Odal om atomnedrustning. Vi var medarrangør 
sammen med lokale krefter og Oslo/Viken IKFF. Ca 50 var til stede, og over 600 så på 
den strømmede versjonen. Se også Oslo/Viken. 

• Vi deltok i november på markering om §112 klimasøksmålet på Hamar. 

• 22.jan. 2021. Stand med andre organisasjoner i Hamar for å feire ikrafttreden av 
atomvåpenforbudet. Utdeling av brosjyrer og reflekser.  

Oslo/Viken 

• Ressursgruppa «Alternativ til krig og militarisering» - Nedrustingsgruppa- ble oppnevnt på 
årsmøtet 2020. Gruppen har vært opptatt av synlighet og rekruttering – å nå personer 
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utenfor medlemsmassen. Hovedsak i perioden har vært arbeidet for FNs forbud mot 
atomvåpen gjennom arrangementer, avisinnlegg, 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. 
 

• 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. 
 

Sandnes  

• Fokus på NATO 70 år; Leserbrev i Dag og Tid 29.05: “Skadelege NATO-øvingar”.  

• Fortsettelse av lesesirkel: “Spionbasen” av Bård Wormdal, vår -20. 

• 8. august: Utdeling av løpesedler. Avisinnlegg i Sandnesposten og  
Stavanger Aftenblad 3. - 4. august: Aldri mer Hiroshima og Nagasaki.  

Atomvåpen må avskaffast (samarb. med IKFF avd. Stavanger). 

• Arendalsuka ble avlyst. 

• Sandnes Bibliotek strømma møte med Åse Møller-Hansen: “Sikkerhet for hvem?” Se møtet 
her: https://youtu.be/sNsCCAkEHX4 I tillegg til et klassesett av Åses  hefte har biblioteket 
også fått overrakt klassesett av “Militær miljø- og klimapåvirkneng”.  

• Nei til amerikanske bombefly på norsk jord. Leserinnlegg av Ingegerd. 

• 10.mars 2021: Åpent møte med Tom Hetland på Sandes bibliotek Foredrag: Norge og 
Russland - så nære og så fjerne  Arrangementet films. 

 

Stavanger 

• Dette året har vi særlig jobbet med FNs Atomvåpenforbud og gjennomført stand mot 
atomvåpen. Utviklet relevant standsmateriell.  Hilde Solberg skrev avisinnlegg sammen med 
Sandnes avdelingen. Dette ble publisert i Stavanger Aftenblad. Hatt kontakt med politikere 
om forbudet.    
 

  

https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2020/09/Aldri-mer-Hiroshima.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2020/09/Atomva%CC%8Apen-ma%CC%8A-avskaffast.pdf
https://youtu.be/sNsCCAkEHX4
https://www.ikff.no/nei-til-amerikanske-bombefly-pa-norsk-jord/
https://ticketco.events/no/nb/widgets/events/119780
https://ticketco.events/no/nb/widgets/events/119780
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Arbeidsområde 3 

FEMINISTISK PERSPEKTIV PÅ FRED 

Bergen 

8.mars: Vi deltok som vanlig i toget med vår parole Kvinner for fred, mot krig og militarisme. 

Under den årlige kvinnefestivalen i ukene rundt 8.mars hadde vi forberedt visning av filmen 

Queen of Katwe, men den ble avlyst samme dagen som bibliotekene stengte ned.  

Innlandet 

• 8.mars. Internasjonal markering av dagen på Ynglingen i samarbeid med K- forum, 
Frivillighetssentralen, Røde Kors internasjonale kvinnegruppe og NKS/  
Sanitetsforeningen.     Ca. 60 deltakere. 

• 24.oktober. FN-dagen. Vi viste filmen «I møte med fienden» av D. Kahn i Galleri 
Kulturhuset, Hamar, med påfølgende dialog.  25 deltakere. 

Oslo/Viken 

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

Sandnes 

• 8. mars arrangement sammen med lokale kvinneorganisasjoner  og Flyktningenheten.   

Stavanger 

• Avdelingen har deltatt i 8 mars komiteen både praktisk og med spesielt med fokus på 
feministisk   perspektiv på fred. IKFF deltok i 8. mars toget og markeringen i Stavanger med 
parolen: Støtt kampen mot barnebruder, FN resolusjon 1325.  

• Markering av FNs dag mot vold mot kvinner. Vi deltok på en fellesmarkering utenfor 
Stavanger kulturhus. Jorunn K. Berg holdt en appell med hovedfokus på økning i antallet 
barnebruder som følg av krigen i Syria, og Norges rolle som våpeneksportør. 
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Arbeidsområde 4 

FREMME SOSIOØKONOMISK RETTFERDIGHET 

Bergen 

• Skole på flukt. Prosjektet er videreført i 2020, med salg av hekledyr, på antikrigsfestivalen, i 
butikker, kafeer og på julemarkedet. ‘Skole på flukt’ er et initiativ fra psykolog Solfrid Raknes 
og den libanesiske organisasjonen Multi Aid Programs (MAPS) som driver 9 skoler for 
flyktningbarn i Bekaadalen i Libanon. IKFF v/ Susanne har lagt ned mye arbeid i prosjektet i 
flere år.  

• Ingen krigsleker-kampanje og ‘Julefred’-stand på lokalt julemarked. Utdeling av nissekort mot 
krigsleker, salg av heklede blekkspruter for FNs bærekraftsmål Nr.4 – Vern liv under vann/ 
ingen atomubåter i norske fjorder, og andre hekledyr, for 7250 kr. Inntektene gikk uavkortet 
til Skole på flukt prosjektet. Det ble også solgt bøker, bla. Galtungs metode for fred, Trygghet 
for hvem samt fredsjulekuler. 

 

Innlandet 

• ”Ingen krigsleker” -julekort delt ut på gata i Hamar før jul.  

• Planlegging av Yemanedagen 8. januar 2021 med tema lengeværende papirløse asylsøkeres 
situasjon. Utsatt to ganger pga koronasituasjonen (nå planlagt til 13. april). Medarrangør er 
Hamar kulturhus, festivalen ”Stoppested verden” og Hamar biskop.  

• Deltatt i ressursgruppa om flyktninger (Kari), se Oslo/Viken. 
 

Oslo/Viken 

• Ressursgruppen «Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger» 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.1 

• 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. 

• 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.  
 

Sandnes  

• Støtte til Stavanger IKFf sitt arranement 8.jan: Yemenedagen”. 

• 2 medlemmer av IKFF er frivillige medarbeidere i Flyktningenhetens Læringsenter; 
“Kvinnegruppa” hver mandag. 

• 8. Mars: Innlegg fra syrisk dame fra denne gruppa. 

• Leserbrev: ”Dugnad for flyktninger i greske leirer” i mars og “Flyktninger i  Hellas” 6/5 . 

 
1 Årsmelding med utfyllende info på nettsiden 
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Stavanger 

• 27.01.2020: Deltakelse i markering av Holocaust dagen på Eiganes gravlund, og i et større 
fellesarrangement om kvelden. 

• 09-01.2020: Tilsluttet og deltok i stor fellesmarkering av Yemanedagen foran Stavanger 
domkirke.  

• 09.11.2020:  IKFF deltok i årets markering av Krystallnatten. Fra vår lokalavdeling holdt Anndi 
Lomeland appell om hva som skjedde i Tyskland i 1938, og trakk paralleller til ulike 
folkegrupper som Palestinernes situasjon i dag.  Stavanger-avdelingen stilte i nye blå 
fredsrefleks vester med IKFF logo og vistes godt igjen.   
 

 

B) Organisasjonen. Vurdering og idéer framover. 
 

Bergen 

• Medlemsutvikling: 1.1.2020 hadde Bergen 49 medlemmer og 25 betalende, 1.1 2021 51 
medlemmer og 28 betalende. 3 nye medlemmer i 2020. Aktive medlemmer ca 4+.  

• Se ellers merknader under arbeidsområde 1. 

Innlandet 

• Medlemmer pr 31.12.20:  56 medlemmer hvorav 46 betalende. 
                Økonomi: Totale inntekter 49 259 (inkl. 5000 til utsatt fortellerteater), totale utgifter     
                41 628.  

• Organisering og ledelse   
Styre med 5 faste medl.(Eli H. Eide, Torill Heilevang, Kari Nes, Gullborg Rogstad, Inger 
Karin R. Ødegård) og 2 vara (Kari K. Brustad, Anne Lise Flobakk).  Leder Kari N., 
kasserer Eli og sekretær Inger Karin utgjør AU.    Disse tre sitter også i landsstyret 
(Kari fast, Eli og Inger Karin vara).  

• Oppgaver for IKFF sentralt 
- Kari er IKFF`s internasjonale kontakt og har deltatt på 5 digitale WILPF-møter for 

Europa og 2 for nordiske seksjoner.  
- Eli sitter i IKFF`s rekrutteringsutvalget 
- Eli har ansvar for IKFF`s medlemslister og registrering av medlemskontingent. 
- Kari har også noen adm. oppgaver (utbetalinger, søknad til Bufdir) 
- Inger Karin sitter i utvalget som skal evaluere IKFF`s forsøksordning med org.modell.  
- Inger Karin er IKFF`s representant  i FOKUS 
• Resultater og vurdering av eget arbeid 

o Tre åpne arrangementer i 2020 avlyst pga koronasituasjonen: Møte på Lillehammer 
med Jamila fra Afghanistan, barnekunstutstilling på Hamar og fortellerteater om 
trafficking på Hamar i samarbeid med Soroptimistene og Sanitetsforeningen 
(fortellerteatret er utsatt til høst 2021).  Også 8.mars-arr. 2021 er avlyst. Vi mener 
likevel å ha fått gjennomført møter og aktiviteter på en tilfredsstillende måte.  

o Særlig ble Hiroshimadagen et bredt og synlig arrangement. 
o Relativt bra medlemstall, selv om det er få unge. 
o Ekstra midler til aktiviteter har gitt større handlingsrom  
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o Positivt samarbeid med andre, mest Bestemødre for fred og Nei til atomvåpen, men 
også kvinneorganisasjoner og kulturhus/bibliotek. Nye samarbeidspartnere knyttet 
Hiroshimadagen var Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom og AUF.   

 

•   Spesielle utfordringer 
o Hvordan rekruttere yngre medlemmer? Hvordan rekruttere nye medlemmer i deler 

av fylket som ikke har medl. p.t.?  
o Hvordan spre kunnskap og informasjon om IKFF  bedre og mer effektivt? 
o Hvordan få til mer aktivitet i andre deler av fylket?  
o Hvordan komme i bedre kontakt og posisjon med lokale medier?  
o Hvordan involvere enda flere organisasjoner, f.eks. flere fra ICAN- og FOKUS-

paraplyene og fra miljøbevegelsen?  

• Planer lokalt for 2021 
Digitalt medlemsmøte i vår.   Digital studiegruppe om «Trygghet for hvem».  Fysisk 
medlemsmøte i juni hvis mulig.  Markere merkedager: Yemanedagen (møte), 8.mars (avlyst), 
Hiroshimadagen (stand og lanterneseremoni), 26. september (stand). FN-dagen 
(barnekunstutstilling), 25.nov. (fortellerteater om trafficking på videregående skole og åpen 
forestilling).  
Ellers:  Stand i Hamar, Kongsvinger og Lillehammer under valgkampen.  Åpent møte om 
atomavfall, atomkraft og klima på Lillehammer til høsten. Følge opp ICAN Cities appeal i 
kommuner som har vedtatt det.   Prøve å øke antallet ordførere for fred.   
Vi vil videreutvikle samarbeid med organisasjoner og off. instanser, og vi vil fortsette å prøve 
å få inn stoff i aviser i regionen.  

 Oslo/Viken 

• 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 vært jobbet aktivt for å bygge 

ut kontakter i alle deler av Viken.  

Kontakt med medlemmene 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 på åpne arrangementer fra 2019 som et rekrutteringstiltak videreført. Den positive 

utviklingen av medlemstallene kanskje være resultat av dette. 

• Særlig vellykket tiltak 
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Ressursgruppene har jobbet på ulik måte og oppnådd svært gode resultater hver på sin 

måte. Imidlertid, skal ett tiltak framheves, bør det være filmkvelden i Oslo som kombinerte 

en feministisk fredsfilm og inkluderende sosialt samvær med en liten innføring i IKFF, som 

appellerte til deltakere utenfor den faste medlemskretsen og ga mersmak. Dette er et 

forholdsvis enkelt arrangement som kan bygges videre på og som også egner seg for 

«eksport» til andre områder i 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 markering av merkedager. 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.  

• Innspill til landsstyrets arbeid 2021 
Forankre i IKFF og videreutvikle samarbeide mellom IKFF lokalavdelinger på områder hvor 

flere avdelinger har felles engasjement, eksempelvis arbeidet for human flyktningpolitikk og 

trygg migrasjon.    

 

Sandnes 

• Medlemmer: 40 pr 1/1-21. 2 har meldt seg ut.  

• Styremøter: 4 “private” og ett tlf.møte vår -20, 4 høst -20. 1 g. pr mnd. – 21 

• Annet:  
o Tone Ravnaas er fast medlem i Landsstyret (fram til 25.02.2021), Ingegerd Austbø og 

Gro Eriksen er vararepresentanter. 
o Gro var med og organiserte “Midtveisvurderingen”. 
o Tone og Ingegerd var på norsdisk møte 1.-2. Februar. Deretter fulgte  

  Norges Fredslag og WILPF Nordens Russland seminar på PRIO: “Naboer som venner. 
o Tone var på Hardangerseminaret i august. 
o Gro er med i valgnemda for 2021 (Ingegerd er vikar under Gros sykefravær). 
o Sandnes avd. Har tatt på seg ansvar for F&F nr. 3, 2021. 

 

Stavanger 

• Medlemsutvikling, dvs. antall betalende medlemmer pr. 31.12.2019: 19 medlemmer. Et 
medlem døde i juni 2020 og 2 medlemmer er indisponert. Medlemmer pr. 31.12.2020: 17 
medlemmer. 4 nye medlemmer i 2020.  

• Økonomi: Totale inntekter 32 268, totale utgifter 17 080. 
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• Organisering og ledelse  
Leder: Hilde Solberg. Kasserer/sekretær: Hanne Kjersti Knutsen. Nettverkskoordinator: 

Jorunn Karin Berg. Styremedlem: Synneva Eidsheim 

• Resultater og vurdering av eget arbeid 
Vi har sikret oss er godt fast møtelokale sentralt i Stavanger og utarbeidet relevant materiell. 

Vi har i hovedsak fulgt opp våre planlagte aktiviteter. Noen aktiviteter, medlemsmøter og 

styremøter har utgått pga. Covid -19 situasjonen. Arbeid i landsstyret og pålagte oppgaver fra 

Landsstyret har til en viss grad ført til redusert arbeidsinnsats med å bygge og utvikle egen 

lokalavdeling.     

• Ideer og planer til lokalt arbeid 2021 
- Våre planer innebærer oppfølging og videreutvikling av vårt lokale samarbeid med ulike 

organisasjoner som deler våre målsettinger knyttet til fred og frihet for alle mennesker.   
- Vi vil forsøke å utvikle et samarbeid med Stavanger bibliotek og andre lokale institusjoner i 

første omgang konkret om en utstilling av fredsplakater og en forelesningsrekke.  

 

BERETNING OVER AKTIVITETER I FØLGE ARBEIDSPLANEN  

Rapporten bygger på den vedtatte arbeidsplanen fra landsmøtet 2020 med enkelte nye tiltak , 

merket «NY». Nærmere informasjon om gjennomføringen av tiltakene finnes i avdelingenes 

beretninger til landsmøtet og i IKFFs rapporter til Utenriksdepartementet over bruk av tildelte 

midler. Kolonnen for status viser status for tiltaket: OK innebærer at tiltaket er fulgt opp, 

Merknad innebærer avvik, se forklaring sist i dokumentet.   

 

 STATUS ARBEIDS-PLAN IKFF NORGE 2020-2021    

1. STYRKE IKFF SOM ORGANISASJON – BYGGE 

FREDSBEVEGELSEN 

Ansvarlig Status 

1.1.styrke og synliggjøre organisasjonen, fordele arbeids-

oppgaver og øke den politiske bredden 

  

- Følge opp vedtak vedr. organisasjonsendringer 

- Sette ned arbeidsgruppe for evaluering til landsmøtet 2021 

Landsstyre 

Landsstyre  

OK 

OK 

-Følge opp tildelte ungdomsstipender 2019-2020 (UD) 

-Følge opp vedtak vedr. IKFF-aktivitet i nye områder, f.eks. 

Akershus,Drammen,Fredrikstad,Lillehammer,Florø, 

Trøndelag 

- Lokale rekrutteringskampanjer  

-Ungdomskonkurranse om nedrustning og kjernefysisk 

sikkerhet på sosiale medier (UD) 

-Visning av filmer om nedrustning og kjernefysisk sikkerhet 

på bibliotek i Oslo 24.2 og 25.5. (UD) 

-Visning av fredsdokumentarfilm med tema fred og 

nedrustning, inkl. atomnedrustning 

Landsstyre 

Alle 

 

landsstyret 

Sandnes/ 

Stavanger 

O/V. 

 

Bergen 

Merknad 1.  

Bare N-

Odal  

Merknad 2 

Merknad 3 

 

Bare 24.2  

 

OK 
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-Følge opp  medlemsregister 

-Følge opp økonomi + emailarkivering 

-Avklare arbeid med Fred og Frihet 

-Avklare ansvar for koordinering av hjemmeside og facebook 

-Avklare ansvar for drop-box arkivering  

-Avklare fordeling av ansvar og goder mellom 

landsstyremedlemmer 

Innlandet 

Oslo/V 

Landsstyre 

Landsstyre 

Landsstyre 

Landsstyre 

OK 

OK 

OK 

OK, Bergen 

OK, Oslo/V 

Merknad 4  

-Koordinere innspill og rapportering vedr. samarbeid med 

nasjonale organisasjoner.  

-oppnevne ytterligere en person som kan følge styrearbeidet i 

Fredsrådet 

-Følge opp samarbeidet med lokale organisasjoner  

Landsstyre 

 

Landsstyre 

 

Alle 

Merknad 5 

 

OK 

 

Merknad 6 

-Artikler i medlemsbladet Fred og Frihet (UD) 

-Stoff på hjemmeside og sosiale medier (UD)  

Landsstyre 

Bergen   

OK 

OK 

NY: Synliggjøring via presse, sosiale media og løpesedler Alle OK 

1.2.Øke koordinering og samarbeid med andre WILPF 

seksjoner 

  

-Koordinere deltakelse på nordiske og internasjonale møter og 

oppfølgning av WILPF-prosjekter 

Innlandet OK 

-Følge opp det nordiske samarbeidet etter møtet i Oslo 20.1.  

-Oppfølging av nordisk samarbeid miljø/militarisme 

Innlandet 

Bergen 

OK 

OK. 

Merknad 

10.  
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2.REDEFINERE SIKKERHETSBEGREPET – 

ALTERNATIVER TIL KRIG OG MILITARISERING 

  

2.1. Arbeide for nedrustning,  kjernefysisk sikkerhet og 

oppfølgning av atomvåpenavtalene  

Ansvarlig  Status 

-Deltakelse på Arendalsuka i august fra Sandnes, Oslo, ev. 

også Bergen og Hamar (UD) 

- Markering av merkedager for atomvåpen 6.8 og 26.9 i 

Hamar, Oslo, Sandnes, Stavanger, Bergen (UD) 

- Åpent møte 14.3. i Oslo om «Bærekraftig sikkerhet med 

menneske i sentrum» i samarbeid med Fredslaget, og NTA   

- Informere om dekommisjonering av atomreaktorer (NND)  

-Åpent møte om nedrustning, kjernefysisk sikkerhet, miljø og 

klima i Hamar (UD) 

-Antikrigsfestival/kunstutstilling om krig, nedrustning og 

kjernefysisk sikkerhet i Bergen (UD) 

-Oppfølgning av informasjons-kampanjen 2019«Nei til 

atomubåter i norske fjorder» i Bergen/Sandnes (UD) 

 -Oppfølgning informasjonsprosjekt skoleelever bl.a. Sandnes 

nedrustning og kjernefysisk sikkerhet og alternativene  

-Barnekunstutstilling i Hamar (UD) 21. sept. 

-Initiativ til ICAN Cities Appeal i Hamar.  

 

-Møte i Oslo om kjernefysisk opprustning verdensrom (UD) 

Lokallag 

 

Lokallag 

 

Oslo/V 

Lokallag 

Innlandet 

 

Bergen 

 

Brg/Sandn  

Sandnes 

Innlandet 

 

Innlandet 

 

Oslo/V 

Avlyst 

 

OK 

 

Avlyst 

OK 

OK 

 

OK 

 

Avlyst 

OK  

Avlyst  

 

OK 

 

Merknad 7 

2.2.Peke ut alternativer til militarisering og krig   

Følge opp nordisk-russiske seminar 3.-4.2020 med 

planleggingsmøte høsten 2020 for større seminar 2021 (UD)   

Landsstyre

Oslo/V 

OK 

- Følge opp landsstyrets vedtak 31.1. 2020 vedr. 

fredsdepartement.  

-Følge opp Fredsministerens spalte FF og Frihet/ hjemmeside 

Landsstyre

Oslo/V 

Bergen 

Merknad 8 

 

OK 

2.3. Synliggjøre sammenhengen mellom fred og miljø   

Lansering av prosjektrapport militarisme-miljø  

 

Samarbeid med ForUM 

Oslo/V-

Bergen/ 

Bergen 

OK 

 

OK 
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Stands Global days against military spending, 10.4-9.5 Landsstyre

/Bergen 

Avlyst 

-Markering av Tsjernobyldagen og kjernefysisk sikkerhet 

26.4. i Oslo (UD/NND) 

-Tema tas opp i flere sammenhenger,bl.a.  Antikrigs-utstilling 

Oslo/V 

 

Bergen 

Avlyst 

 

OK 

 

3.FEMINISTISK PERSPEKTIV PÅ FRED   Ansvarlig Status 

3.1. Argumentere for FNs resolusjon 1325 om Kvinner, 

Fred og Sikkerhet, med fokus på å hindre konflikt og vold 

mot kvinner, sikre kvinners deltakelse og hindre militær 

misbruk av resolusjonen 

  

-Delta i ulike 8.marsmarkeringer 

-Åpent møte i Oslo 24.10 om «Kvinner i FN» med Torild 

Skard  

-Filmvisning 12. mars i forbindelse med kvinnefestivalen i  

-Kampanjen 25.11-10.12 vold mot kvinner 

Alle 

Oslo/V 

 

Bergen 

Stavanger 

OK 

Utsatt 

 

Utsatt 

OK 

-Delta i FOKUS’ Forum 1325 gruppe 

-Arrangere/delta i sentrale/lokale møter/aksjoner om 1325 

-Følge opp det internasjonale UD støttede WILPF-prosjektet  

- Følge opp nordisk samarbeid 

-Årsmøte i Oslo/Viken 20.1. med hovedtema flyktninger  

- Nedsettelse av arbeidsgruppe 

-lokale møter om Kvinner, Fred og Sikkerhet – og kvinnelige 

flyktningers situasjon I Norge (BUF.DIR).  

-25.nov.:  forteller-teater om trafficking skoler + forestilling 

-Nordisk samarbeid om 1325 og flyktninger etter nordisk 

møte i Oslo 1.-2.1.2020 

Oslo/V 

Oslo/V 

Oslo/V 

Innlandet 

Oslo/V 

Oslo/V-

Innl. 

Lokallagene 

Innlandet  

Innlandet 

 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

 

Merknad 9 

utsatt 

OK 

3.2: Argumentere for å integrere  kjønnsperspektiv, 

kvinners rettigheter og deltaking i alle aspekter og faser av 

fredsprosesser 

  

Arbeide for evaluering av regjeringens handlingsplan 

Kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022) mht integrering av 

Oslo/V-

Innl.  

OK 
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kjønns-perspektivet, kvinners rettigheter og deltakelse i 

fredsprosesser i et helhetlig perspektiv 

3.3. Fremme kvinners rettigheter i økonomiske og sosiale 

prosesser nasjonalt og internasjonalt 

  

-Planlegge prosjekt om arbeid for flyktninger og asylsøkere 

før og nå. 

-Arrangere og delta i lokale aktiviteter om og for flyktninger. 

Oslo/V Innl. 

 

Lokallagene 

OK 

 

Merknad 9 

   

4. FREMME SOSIO- ØKONOMISK RETTFERDIGHET   

Tiltakene gjelder flyktninger og er dekket opp under punkt 3.    

 

Merknad 1: Fulgt opp, men stipendordningen videreføres ikke i nåværende form.  

Merknad 2: Utvalg nedsatt. De legger fram rapport og forslag på landsmøtet. 

Merknad 3: Ingen søkere. Fristen er  utsatt til 1.5 med ny markedsføring. 

Merknad 4: Se diskusjon om arbeidsfordeling på landsstyremøtet 7.11.  

Merknad 5: Praksis i dag er at representantene dels skal sørge for innspill til organisasjonen 

om relevante saker fra IKFF, dels gi informasjon til IKFF om relevante saker fra 

organisasjonen. De som representerer IKFF i organisasjoner og nettverk har fullmakt til å ta 

stilling til kurante saker, men saker som kan være kontroversielle må diskuteres med 

koordinator som vurderer om de bør tas i landsstyret. Saken trenger videre diskusjon og 

formelle vedtak. 

Merknad 6: Trenger videre erfaringsutveksling og diskusjon  

Merknad 7: Tiltaket ble ikke planlagt og gjennomført 

Merknad 8: Se vedtak fra landsstyret 12.8.2020 punkt 19: «Hvis vi ikke får til lokale 

aktiviteter som inkluderer Fredsdepartement må vi erkjenne at vi ikke makter å markere denne 

saken nå. « 

Merknad 9: Tiltaket var basert på en prosjektsøknad til BUF.DIR som ikke ble innvilget og 

tiltakene ble derfor ikke gjennomført 

Merknad 10. Miljø/militarisme er et av temaene for nordisk møte i Gøteborg oktober 2021 
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34 
 

 

 



35 
 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
 

Til landsmøtet i WILPF Norge – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)  

 

Uttalelse om årsregnskapet  
 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet til WILPF Norge – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) som viser et 

overskudd på kr. 52 274,-. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2020 og resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen.  

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

 

Grunnlag for konklusjon  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 

revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og 

forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet  
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 

ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må 
ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. 

Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 

vil bli avviklet.  

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 

foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov 

og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Vestby, 22. mars 2021  

Moltzau Revisjon AS  

Lars-Erik Moltzau Statsautorisert revisor 
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Rapport 

Evaluering av IKFFs organisering i perioden 2019 - 2021 med forslag til ny 

organiseringsmodell. 

Inger Karin Røe Ødegård, Berit Aasen og Ingrid Eide  

Hamar/Oslo 10. februar 2021 

 

1. Bakgrunn 

Landsmøtet 6. - 7. april 2019 vedtok enstemmig en forsøksordning for organiseringen av 

IKFF i perioden 2019 - 2021 med midlertidig dispensasjon fra vedtektene. Forsøksordningen 

skulle ha en mindre hierarkisk organisering der man presiserte og fordelte konkrete 

arbeidsoppgaver mellom landsstyrets medlemmer og varamedlemmer, og de avdelingene 

disse representerte. Organiseringen hadde som mål å finne ut om dette ville gi økt selvstendig 

beslutningsmyndighet for avdelingene, økt medlemsdemokrati og økt mangfold.  

 

2. Midtveisvurdering  

I oktober 2019 vedtok landsstyret å gjennomføre en midtveisvurdering av forsøket i den 

hensikt å finne eventuelle behov for justeringer. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å 

organisere og gjennomføre oppgaven. Gruppen utarbeidet et spørreskjema med spørsmål 

innen seks områder som alle avdelingene, landsstyremedlemmer/varamedlemmer, 

redaksjonen for Fred og Frihet, representanter i FOKUS og ForUM og senatet skulle svare på. 

De seks områdene var: 

• flatere og mindre hierarkisk organisering uten AU  

• økt selvstendig beslutningsmyndighet for lokal-lagene  

• økt medlemsdemokrati  

• økt mangfold  

• tilfredshet med fordeling av arbeidsoppgaver  

• særlige utfordringer som synlighet og rekruttering  

 

De fleste svarene understreket de positive sidene ved organiseringsforsøket. Det var ingen 

som ønsket å stanse eller reversere forsøket. Det innebar at organiseringen skulle fortsette 

fram til landsmøtet 2021 med dispensasjon fra vedtektene.  
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Midtveisvurderingen førte imidlertid til en rekke forslag til forbedring og justering av 

organiseringen. Arbeidsgruppen utarbeidet et samlet forslag til endringer, basert på forslag 

som framkom av innspillene. Styremedlemmer og landsstyremedlemmer fra Oslo leverte 

individuelle svar, de andre avdelingene sendte inn samlet svar fra hver avdeling. Forslaget fra 

arbeidsgruppen ble behandlet av landsstyret på møte 31.1.2020 og landsstyret sluttet seg til 

forslaget med mindre endringer. 

3. Sluttevaluering 

Landsstyret vedtok i juni 2020 at det skulle foretas en sluttevaluering før landsmøtet 2021 

som kunne inkludere en mulig revisjon av vedtektene. Det ble etablert et evalueringsutvalg 

som skulle organisere og gjennomføre oppgaven. 

Evalueringsutvalget 

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt inn i evalueringsutvalget: 

Inger Karin Røe Ødegård, avdeling Innlandet (varamedlem i landsstyret og medlem av 

arbeidsgruppen for midtveisvurderingen). 

Berit Aasen, avdeling Oslo/Viken (aktiv i arbeidsgruppen for flyktninger).                                   

Ingrid Eide, senatsmedlem og mangeårig medlem av IKFF. (Ingrid skulle i hovedsak ha rollen 

som samtalepartner for de to øvrige medlemmene i utvalget). 

Landsstyret ba evalueringsutvalget å konstituere seg selv og utforme forslag til mandat. Deres 

tilrådninger skulle legges fram for landsstyret innen 2020 slik at saken kunne behandles på 

landsmøtet tidlig i 2021. Mandatet ble lagt fram og godkjent av landsstyret på møte 7. 

november 2020. Utvalget formulerte sitt mandat slik:  

Vurdere gjeldende organisering basert på midtveisevalueringen, intervjuer og 

tilgjengelige dokumenter. På dette grunnlaget legge fram forslag for landsstyret til 

organisasjonsmodell inkl. ledelse, struktur og ansvarsdeling for hensiktsmessig 

ressursutnyttelse for å gjennomføre oppgaver og fylle funksjoner i IKFF.  

 

Organisering og metode for evalueringen 

Evalueringsarbeidet ble organisert og gjennomført med bruk og analyse av intervjuer og 

dokumentgjennomgang. Utvalget har p.g.a corona restriksjoner i all hovedsak samarbeidet via 

telefonmøter og digitale verktøy. Et par fysiske møter ble imidlertid gjennomført i oppstarten 

av arbeidet for å etablere felles forståelse av organisasjon og oppdrag. 

Kriteriegrunnlaget for evalueringen tok naturlig utgangspunkt i IKFFs egenart som nasjonal 

organisasjon, og som del av en internasjonal organisasjon (WILPF). 

Struktureringen av evalueringen ble gjennomført omkring følgende tema:  
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• Bakgrunn og historie 

• Organisering ny modell 2019 - 2021  

• Funksjoner og oppgaver  

• Økonomiske og menneskelige ressurser, kunnskap, inkl. deltagelse i internasjonalt og 

nasjonalt nettverk  

• Verktøy og arbeidsmetoder, lokalt nasjonalt, nordisk og internasjonalt  

Metodevalget for gjennomføring av evalueringen var intervju etter felles mal (intervjuguide) 

utviklet på kriteriegrunnlaget nevnt foran. I tillegg til intervjuene var det gjennomgang av 

dokumenter og samtaler med IKFF-medlemmer med lang erfaring i organisasjonen og som 

også har hatt forskjellige oppgaver og funksjoner. 

Intervjuguiden ble strukturert omkring følgende tema: 

• Bakgrunn og erfaring som medlem i IKFF. Funksjoner og oppgaver  

• Organisering-desentralisert modell 2019-2021  

- erfaringer med desentralisert struktur 

- ledelse 

- representasjon av avdelingene i landsstyret - desentralisering av arbeidsoppgaver  

- rapportering og kommunikasjon 

• Økonomiske og menneskelige ressurser, kunnskap, inkl.deltagelse i internasjonalt og  

nasjonalt nettverk 

• Verktøy og arbeidsmetoder, lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt 

 

Intervjuene ble gjennomført per telefon med 15 informanter. I tillegg ble eldre medlemmer 

som ikke er aktive i avdelingene intervjuet, likeså fagpersoner med spesielt engasjement på 

sitt fagfelt. Med de to sistnevnte informantgruppene, gikk vi utenfor intervjuguiden og la vekt 

på deres relasjon til IKFFs arbeid, og betydningen av å være tilknyttet IKFF.  

Intervjusamtalene hadde som hovedmål å få fram informantenes forståelse/opplevelse av 

organisasjonsmodellen innført i 2019, samt fange opp synspunkter på hvordan organisasjonen 

kan forbedres. 

 

4. Oppsummering av intervjuene  

Hoved oppsummering  

Informantene var samstemte i at den desentraliserte modellen er en god modell for 

organisasjonen. En bedre fordeling av arbeidsoppgaver i organisasjonen til avdelingene, og 

økonomiske bidrag som kan styrke lokalavdelingene, har skapt et bedre og mer aktivisert 
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landsstyre. Informantene finner det viktig å fortsatt ha en desentralisert modell hvor 

avdelingene tar sin del av sekretariatsoppgaver mot honorering, og hvor alle avdeling er 

representert i landsstyret.  

Det må samtidig erkjennes at pandemien har gjort dette til et unntaksår, hvor organisasjonen 

ikke har fått mulighet til å utprøve modellen godt nok. Generelt mener mange at vi framover 

trenger å bli mer digitale, og at organisasjonen må arbeide aktivt for å få dette til.  

 

Ledelse og spørsmålet om koordinator versus leder  

De fleste informantene gikk inn for å ha en tydelig leder, mange foreslo også en nesteleder. 

Motstanden til å fortsette med en koordinator ser ut til å være ut ifra en forståelse av at det er 

en svært tidkrevende oppgave. Det vil være svært mange ulike personer og oppgaver/grupper 

å koordinere, og det vil kreve en høy grad god informasjonsflyt. Mange mener at dagens 

koordinator utøver de samme oppgaver som lederrollen innebærer.  

De fleste mener at det bør være en tydelig leder, som er støttet av en mindre 

ledergruppe/arbeidsutvalg, samtidig som man sikrer at organisasjonen gir 

landsstyremedlemmene spesifikke arbeidsoppgaver. I tillegg er det nevnt av noen at det kunne 

være en ide med undergrupper som rapporterer jevnlig til landsstyremøtet (det har man i dag 

allerede, med rekrutteringsutvalg, og utvalg som ser på uttalelser, og sikrer at disse går videre 

som leserinnlegg osv.). Man kunne også tenke seg at de som arbeider med informasjon, enten 

det er Fred og Frihet, eller web-side, inngår i en felles informasjonsgruppe.  

Informantene ser det som viktig at leder og en mindre ledergruppe kan ta (raske) avgjørelser 

uten at hele landsstyret er samlet. Det er et generelt synspunkt at det er behov for et 

arbeidsutvalg, eller en liten gruppe som påtar seg ledelsesansvaret, som bl.a innebærer 

forberedelser til landsstyremøtene. Man ønsker en ledelse hvor økonomiansvarlig/kasserer 

inngår.  

Desentralisering av oppgaver, avdelingene og sammensetning av landsstyret  

Et generelt trekk fra informantene er enighet om at forholdet mellom sentralt nivå og 

avdelingene nå fungerer bra, og at det delegerte systemet med organisasjonsoppgaver til 

avdelingene mot honorering, videreutvikles. Dette har sammen med at avdelingene er 

representert i landsstyret, skapt en mer aktiv organisasjon. Den økonomiske støtten til 

avdelingene har muliggjort flere arrangement og styrket avdelingene.  

Det er stor forskjell på hvordan lokalavdelingene er organisert og hvordan de arbeider. Det er 

viktig at det er fleksibilitet i organisasjonen som tar hensyn til lokale forhold og medlemmene 
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som arbeider i avdelingen. I enkelte avdelinger opplever lederne at oppgaver kan bli for 

krevende, og de har behov for økt digital kompetanse.  

Noen av informantene ønsker seg en sterkere nasjonal forankring i avdelingsarbeidet, dvs. at 

man arbeider med likeartede oppgaver og etter en nasjonal handlingsplan. Dette kan ivaretas 

ved at organisasjonen tydeliggjør sin nasjonale handlingsplan. Samtidig er det noen som viser 

til at avdelingen ikke må presses til å ta på seg oppgaver - det kan være flere årsaker til at det 

ikke er hensiktsmessig, bl.a. manglende kompetanse. Flere var inne på at det har vært 

vanskelig å lage en god lokalavdeling i Oslo/Viken, fordi mange av personene der tradisjonelt 

også har hatt nasjonale verv. Samtidig mener informantene at det er fint at avdelingen har 

kommet i gang igjen, en aktiv Oslo/Viken avdeling er viktig for videre rekruttering.  

IKFF omfatter ikke bare avdeling, men også mer selvstendige ekspertgrupper og sterke 

fagpersoner, bl.a. som IKFF-representanter inn i fora og paraplyorganisasjoner. Dette har en 

lang tradisjon i IKFF, og organisasjonen har historisk sett vært en viktig partner. Dette er et 

tema som ikke er godt nok dekket av evalueringen, m.a.o er det et tema som organisasjonen 

kan arbeide videre med framover.  

Landsstyrets sammensetting og funksjon  

Det er full støtte til at alle avdelinger er representert i landsstyret. Det blir også sett på som 

positivt at faggrupper/personer er representert selv om de ikke er fra avdeling. Dette ønsker de 

skal fortsette. Det er mange med i landsstyret, og noen viser til at møtene trekker ut i tid. Det 

er litt ulike synspunkter på dette. Noen av informantene mener at det er bra at møtene tar tid, 

og at alle varamedlemmer er tilstede, dette gjør at man blir bedre kjent og at alle blir 

informert. Andre igjen mener at møtene bør bli mer effektive, og at varamedlemmer kan 

inviteres ved spesielle saker de er involvert i. Varamedlemmer vil i alle tilfelle få både 

innkallelser og referat fra landsstyremøtene. Det er også synspunkter på at landsstyremøtene i 

større grad bør gjennomføres digitalt framover. Kanskje er det tilstrekkelig at man møtes 

fysisk en gang per halvår i tillegg til landsmøtet, de øvrige landsstyremøtene kan 

gjennomføres digitalt. Hvis man nedsetter en leder-gruppe som forbereder landsstyresaker og 

dokumenter i forkant, vil dette også bidra til å effektivisere landsstyremøtene.  

IKFF Strategi, årsplan og års-hjul  

Det er få spesifikke synspunkt på strategi og årsplan fra informantene, men en viss frustrasjon 

forekommer. Flere informanter gir uttrykk for at arbeidsplanen bør forenkles, og at det ville 

vært bedre med en tre-årig nasjonal plan. Det foreslås også at avdelingene kan prioritere 

aktiviteter årlig etter denne planen. Dersom IKFF har en tre-årig plan, kunne avdelingene 

spille inn sine planer i forkant av landsmøtet, og også gjennomføre sine årsmøter i forkant av 
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landsmøtet. Flere la også vekt på at man ikke bare vedtar handlingsplaner, men følger dem 

opp gjennom året i landsstyret.  

Lokalt planlegger mange ut i fra avdelingens planer, og forholder seg i mindre grad til sentral 

årsplan. Flere mener derfor det kan være viktig å få en kortere og oversiktlig strategi og 

prioritert årsplan, og at denne blir et gjennomgående punkt på dagsorden på landsstyremøtene. 

Mange av informantene mener at IKFF bør utvikle en kort treårig strategi som omfatter 

faglige prioriterte tema og arbeidsformer. Strategien bør ligge tett opp mot den internasjonale 

WILPF strategien som vedtas på verdenskongressen. Et godt eksemplet er Forum for Miljø og 

Utvikling sin treårig strategi. I tillegg er det viktig at det utarbeides årlige handlingsplaner, og 

hvor de ulike avdelingene kan prioritere oppgaver innfor sitt lokale område.  

Arbeidet i paraplyorganisasjonene og tilknytningen til IKFF  

Dette spørsmålet ble kun stilt til de som er eller hadde vært IKFFs representanter i 

paraplyorganisasjoner. I dag er IKFF-medlemmer representert i følgende 

paraplyorganisasjoner og  

fora: Fredsrådet, FOKUS, Norsk Forum1325 (FOKUS), Kvinnelobbyen, Forum for Miljø og 

utvikling, FN-sambandet, og Asylpolitisk forum. Norsk nukleær dekommisjonering (NND), 

hvor Eva Fidjestøl og Åse Berg sitter er et betalt arbeid i en NGO gruppe som følger arbeidet 

med å avvikle kjernekraftreaktoren, og håndtere avfallet. Midlene derfra er en viktig inntekt 

for IKFF.  

Asylpolitisk Forum og Forum 1325 er løse grupper uten egne organisatoriske strukturer. De er 

først og fremst en arena for at utvalg av organisasjoner kan igangsette arrangementer, samt å 

holde hverandre informert og utveksle informasjon. Organisasjoner i Asylpolitisk Forum gikk 

sammen om å arrangerte Asylpolitisk konferanse i oktober 2020, og Yemanedagen er planlagt 

i Hamar 24. februar og i Oslo 4. mars 2021. Enkeltorganisasjoner i Forum1325 gjennomførte 

en rekke nett- arrangement i 2000 i forbindelse med SC1325 sin 20-år dag. 

Paraplyorganisasjoner som FOKUS, FN-sambandet og Forum for Miljø og Utvikling, er 

stiftelser med organisasjoner representert i styret, og med fast ansatte.  

Det er generell anerkjennelse for at arbeidet er ulikt i ulike organisasjoner og at ulike personer 

arbeider ulikt. Samtidig var det stor enighet om behovet for et bedre regelverk eller gode 

«kjøreregler» for slik representasjon, og rapportering tilbake til IKFF. Når nye personer påtar 

seg en slik oppgave, bør et mandat klargjøres. Regler for rapportering tilbake til IKFF bør 

klargjøres, også mellom årsrapportene, når det er aktuelle saker. Det bør dermed rapporteres 

jevnlig fra paraplyene/foraene til landsstyret, og det må særlig sikres at representanter som 

ikke sitter i landsstyret rapporterer jevnlig. Man har i visse tilfelle bruk for leder som 

undertegner opprop, selv om man som representant tar seg av den faglige delen. IKFF burde 

kanskje lage sterkere grupper rundt temaer som er viktige for IKFF?  
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Internasjonalt arbeid  

Internasjonalt arbeid er sentralt i IKFF, også kontakten med moderorganisasjonen WILPF. 

Det var svært få blant informantene som uttalte seg om det internasjonale arbeidet. I dag er 

det IKFF Innlandet, med Kari Nes og Inger Karin Røe Ødegård, som har den internasjonale 

kontakten, både med WILPF sentralt og med nordiske og europeiske WILPF-avdelinger. 

Samtidig ar Norge en av visepresidentene i WILPG, Margrethe Kvam. I følge reglementet i 

WILFP skal hun ikke ha verv i IKFF Norge så lenge hun er visepresident i WILPF.  

4. Forslag til ny organisasjonsmodell for IKKF 

 

Rådene vi gir her legges fram til diskusjon i organisasjonen. Valgene man gjør vil ha 

konsekvenser for organisasjonen. Landsmøtet skal nedsette en komite som skal utarbeide nye 

vedtekter til framlegg for landsstyret i neste periode. Evalueringen har ikke behandlet viktige 

områder i organisasjonen som f.eks. økonomi, informasjonsarbeid, rekruttering o.l. Det er 

arbeid som må fortsette.  

Med grunnlag i resultat fra midtveisevalueringen, analyse av intervjusamtalene og 

dokumenter, anbefaler evalueringsutvalget følgende  modell for organisering og ledelse av 

IKFF: 

A. Landsstyret  

IKFF ledes av et landsstyre som har en sammensetning som ivaretar organisasjonens 

medlemsdemokrati, dvs bestående av representanter fra alle avdelingene.  

      Med unntak av landsmøtet, arrangeres minst halvparten av landsstyrets øvrige møter    

      gjennom året digitalt.   

Landsstyrets sammensetning 

- Ledergruppe bestående av leder og et arbeidsutvalg (AU) på inntil 3 medlemmer.  

- En fast representant fra hver avdeling, samt en personlig vara fra avdelingen. Sistnevnte får 

innkalling og referat, men møter kun ved forfall for fast representant med mindre 

vararepresentant har oppgaver som skal informeres og/eller behandles i landsstyret.   

- Det åpnes også for representasjon av fagpersoner/IKFF-medlem fra sted/område uten 

avdeling.  

- Medlemmer som har definerte oppgaver, innkalles når deres oppgave er på dagsorden og 

skal behandles av landsstyret.  
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Arbeidsutvalget (AU) 

1. Foruten leder,  består arbeidsutvalget (AU) av nestleder, økonomiansvarlig og 

informasjonsansvarlig. Kandidater til AU innstilles av valgkomiteen og velges på 

landsmøtet. Evalueringsutvalget ser behovet for at det i forkant av landsmøte er sikret 

medlemmer som er villige til å sitte i AU. I nye vedtekter bør det framgå at dette er 

valgkomiteens oppgave i forkant av landsmøtet. 

- AU lager forslag til fordeling av oppgaver i landsstyret og AU - HVEM som skal ha ansvar 

for HVA må framgå tydelig. Resultatet legges fram for landsstyret til vurdering og 

beslutning. Informasjon gis til medlemmene via avdelinger og intranett.  

- AU kan foreslå fordeling av definerte arbeidsoppgaver til avdelinger (f.eks. ansvar for web-

side, Facebook, Fred og Frihet, utadrettet virksomhet, mm). Forslagene legges fram for 

landsstyret til drøfting/vurdering og beslutning.  

- AU utarbeider forslag til 3-årig nasjonal handlingsplan for organisasjonen som inkl. faste 

arrangement/merkedager. Planen drøftes i landsstyret og besluttes av landsmøtet.  

- AU organiserer og fordeler oppgaver og driftsmidler i henhold til drøfting og vedtak i 

landsstyret. AU kan delegere til mindre grupper internt i landsstyret, og også trekke inn 

medlemmer i utvalg utenfor landsstyret  

 

Avdelingene  

- Avdelingene kan velge å organisere seg etter samme struktur som sentral ledelse med et 

styre og arbeidsutvalg. 

- Hver avdeling skal være representert i landsstyret med en fast representant og personlig 

vara. Representantene er valgt og gitt rolle av avdelingens styre. Fast representant og vara 

forbereder landsstyresaker sammen i forkant av hvert landsstyremøte.  

- Sentrale oppgaver gitt av AU/ landsstyret, organiseres og gjennomføres etter avdelingens 

kapasitet og kompetanse.  

- Avdelingene utarbeider og gjennomfører årlig lokal arbeidsplan som bygger på nasjonal 3-

årig handlingsplan.  

 

2. Landsmøte 

Landsmøte holdes hvert år innen utgangen av ?? (tidspunkt på året avgjøres av landsstyret). 

Hver avdeling er representert med en delegat med stemmerett for hvert sjette medlem i 
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avdelingen, opp til 10 delegater. Medlem fra sted/område uten avdeling kan møte på 

landsmøtet som delegat med stemmerett. Alle medlemmer kan delta på landsmøtet som 

observatører med tale- og forslagsrett. Forslag til landsmøtet må sendes inn 6 uker på forhånd. 

Alle medlemmer kan sette fram forslag til behandling på landsmøtet. 

Landsmøtet behandler 

- Valg avleder for 1-2 år med adgang til gjenvalg. 

- Valg av medlemmer i AU for 1-2 år av gangen med adgang til gjenvalg. 

- Valg av medlemmer og varamedlemmer i landsstyret for 1-2 år av gangen med adgang til 

gjenvalg. 

- Valg av revisor for ett år om gangen med adgang til gjenvalg 

- Valg av et medlem og to varamedlemmer til WILPFs internasjonale hovedstyre med 

adgang til gjenvalg to ganger. 

- Valg av valgkomité til neste andsmøte. 

- Årsberetning og revidert regnskap fra landsstyret. 

- Årsberetninger og regnskap fra avdelingene. 

- Innkomne forslag, eventuelt også forslag fremsatt under selve møtet. 

- Arbeidsprogram for neste landsmøteperiode knyttet til den 3-årige nasjonale 

handlingsplanen 

- Fastsetting av medlemskontingent 

 

C. Internasjonalt arbeid  

Mange av representantene i paraplyorganisasjonene og andre fagpersoner i IKFF vil ha 

behov for en nærmere regelmessig kontakt med WILPF, enten i andre avdelinger eller 

sentralt. IKFF som organisasjon bør legge bedre til rette for at aktive medlemmer kan ha 

direkte kontakt med WILPF-medlemmer i andre internasjonale avdelinger, og i WILPF 

sentralt innenfor de temaene de arbeider med. Mange av de eldre medlemmene i IKFF har 

en slik kontakt som de har opparbeidet ved å være tilstede på WILPF`s internasjonale 

konferanse eller møtt WILPF ledere og medlemmer på andre relevante arenaer.  

D. Arbeid i paraplyorganisasjoner - rapportering, synliggjøring  

Når IKFF medlemmer påtar seg verv som IKFF-representant i fora og 

paraplyorganisasjoner, bør det klargjøres et mandat for oppgaven. Regler for rapportering 

til IKFF må klargjøres, i det inngår årsrapport og aktuelle saker i perioden. Det må sikres 

at representanter som ikke sitter i landsstyret rapporterer jevnlig. IKFF medlemmer i 

paraplyorganisasjonene kan i visse tilfelle ha bruk for tilgang til leder som undertegner 

opprop, selv om man som representant tar seg av den faglige delen. En spesiell utfordring 
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for representanter i noen av paraplyorganisasjonene, er mulighetene til å ha nærmere 

kontakt med WILPF sentralt og andre lands seksjoner. Slik kontakt vil kunne styrke 

arbeidet i paraplyorganisasjonene og bidra til IKFFs synlighet. I flere av organisasjonene 

kan arbeidet styrkes ved å ha med flere medlemmer fra IKFF i en nasjonal arbeidsgruppe 

knyttet til temaet. IKFF anbefales å opprette eller invitere medlemmer til å være med i 

arbeidsgrupper rundt temaer som er viktige for IKFF.  

Publikasjoner, informasjons- og kommunikasjonsarbeid  

Evalueringen innhentet synspunkter på tidsskriftet Fred og Frihet og intern og ekstern 

rapportering og informasjon. Informantene satte stor pris på Fred og Frihet og nyhetsbrevene 

fra IKFF, men så at slikt arbeid krever mye, og at man trenger, og også er i ferd med å få, 

gode retningslinjer. Det ble også sett på som positivt at IKFF bidrar til at fagartikler og 

rapporter publiseres. Det var imidlertid usikkerhet om hvem som leste dette, og om arbeidet er 

godt nok kommunisert utad. Vi anbefaler at det arbeides videre med innad- og utadrettet 

kommunikasjon, og at man vurderer å sette ned et felles kommunikasjonsutvalg. Bestående av 

tidsskriftredaksjonen for Fred og Frihet, og av ansvarlige for Face-book og IKFFs webside. 

En revisjon av hvordan IKFF organiserer arbeidet med kommunikasjon sees på som sentralt 

for organisasjonen, men også utfordrende når man ikke har ansatte.  
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RAPPORT FRA REKRUTTERINGSUTVALGET 

Prosjekt Rekruttering 

 

 

Korleis få nye medlemmer?  

Korleis få betre kontakt med dei 

medlemmer IKFF har?   

Korleis kan vi i fellesskap bruke fantasi, 

krefter og kreativitet til å stoppe 

nedgang i medlemstal, bli fleire, bli meir 

synlege i det offentlege rom, få større 

gjennomslag for dei saker vi arbeider 

med?  
 

 

Rapport frå arbeidsgruppa  

Landsstyret 12.august 2020 sette ned ei arbeidsgruppe for rekruttering. Med i gruppa: 

Marianne Sælen, IKFF Bergen, Eli Hammer Eide IKFF Innlandet, Hilde Solberg, IKFF 

Stavanger, Lispet Kristiansen og Audgunn Oltedal IKFF Oslo/Viken.  

Mandatet for arbeidet tek utgangspunkt i punkta om rekruttering i gjeldande arbeidsplan, 

som framhevar; 

-rekruttere nye medlemmer 

-følge opp vedtak vedr. IKFF-aktivitet i nye områder.   

Arbeidsgruppa starta arbeidet i primo november 2020 med innhenting av erfaringar i 

avdelingane om medlemsutvikling, type arrangement og organisasjonar som avdelingane har 

samarbeidd med siste året. Rapport om dette er sendt IKFF og innarbeidd i IKFF årsmelding 

2020/2021. Landsstyremøta i IKFF (1901 og1802) har fått skriftlege rapportar om kva type 

tiltak for rekruttering gruppa vektlegg. Gruppa har hatt 6 møter på zoom med Audgunn som 

koordinator (26.11.,14.1., 28.1., 8.2., 24.2., 1.3.), og legg fram arbeidet sitt på Landsmøtet 

17.18.april 2021. 

Prosjekt Rekruttering 

Arbeidsgruppa for rekruttering foreslår; 

-at det vert sett i gang eit treårig prosjekt - Prosjekt Rekruttering  

-at arbeid fore å få fleire medlemmer i denne perioden blir prioritert på alle nivå i IKFF  
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Arbeidet forutset at landsstyret tek stilling til eit budsjett for prosjektet. 

 

Innhald i rapporten frå arbeidsgruppa for rekruttering: 

Kapittel 1: Viktige spørsmål for arbeid med rekruttering  

                   2.1 Kvifor bli med i IKFF? 

                   2.2 Kva grupper vil vi jobbe for å få med, og kvifor? 

                   2.3.Korleis rekruttere unge og unge vaksne? 

                   2.4. Studiearbeid om IKFF saker og IKFF si historie 

                   2.5  Kontakten ansikt til ansikt. 

                   2.6 Korleis bruke sosiale medier, nett og informasjon? 

                  

                Kapitlet omtalar tema som har stått sentralt i gruppas arbeid. Somme av 

                    punkta har synspunkt på og innspel til kva vi meiner IKFF bør gjere med  

                   dei spørsmåla som vert omtalt.  

 

Kapittel 2: Forslag om Prosjekt Rekruttering  

                  Gruppa gjer framlegg om at Landsmøtet i IKFF 17-18 april 2021 set i gang  

                     eit tre-årig rekrutteringsprosjekt. Kapitlet har forslag til korleis  

                     dette kan gjerast. 

 

Kapittel 3: Arbeidsplanen for IKFF  2021/2022 – forslag om tiltak  

                  for rekruttering 

                     Kapitlet har forslag om kva type tiltak for rekruttering som bør inn 

                     i arbeidsplanen for IKFF for landsmøteperioden 2020/2021. 

 

Kapittel 4: Arbeid i Prosjektet Rekruttering i 2022/ 2023 og 2023/24 

                       Korleis arbeidet for rekruttering som vert sett 

                      i gang i landsmøteperioden 2021/2022, kan vidareførast i dei to 

                      påfylgjande landsmøteperiodane. 
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Kapittel 1: Viktige spørsmål for arbeid med rekruttering  

Kapitlet omtalar tema som har stått sentralt i arbeidsgruppas arbeid. Kapitlet har 

konklusjonar, synspunkt på og innspel til kva vi synest IKFF bør gjere med dei spørsmåla 

som vert omtalt. 

2.1. Kvifor bli med i IKFF?  

Hvorfor mener vi rekruttering er viktig. 

Kvinnene som etablerte Kvinneligaen i 1915 argumenterte for fundamentale forandringer i 

økonomiske og sosiale livsbetingelser, nasjonalt og internasjonalt for å redusere og håndtere 

konflikter før de brøt ut i krig.  

Fred er kvinneligaens kjernesak og Ligaen bygger på at varig fred bare kan oppnås på 

grunnlaget av like rettigheter, frihet og uavhengighet for alle. 

  

IKFF arbeider derfor med en rekke ulike spørsmål og saker som er årsaker til eller 

konsekvenser av opprustning og krig. Det gjelder økonomisk ressursbruk, atomvåpen, 

kjernekraft, klima og miljø, bærekraftig utvikling, flyktning og asylspørsmål, 

menneskerettigheter, oppdragelse til fred med mer. 

 

Ligaen er en multisaksorganisasjon som erkjenner at det å skape varig fred og frihet 

forutsetter aksept og bruk av et utvidet sikkerhetsbegrep og integrering av kvinneperspektivet. 

  

WILP fremhever nødvendigheten av å samarbeide med andre organisasjoner, også de som 

arbeider med enkeltsaker.  

 

Det er altså mange grunner til å bli medlem i IKFF for kvinner i Norge. Økende opprustning 

både i Norge og verden er en fare for vår sikkerhet. IKFF ser med stor bekymring på dette og 

ved å bli medlem av IKFF kan man være med på med på å vise motstand og i fellesskap 

adressere denne motstanden i offentligheten. IKFF må bli større og mer handlekraftig i 

kampen mot krig og militarisme. 

 

Konklusjon: 

Sett i lys av disse betraktningene er det klart at IKFF er en organisasjon som har livets rett og 

som må vokse og få mange medlemmer for å fremme fredsarbeid i vid forstand og arbeide 

mot en økende militarisme i Norge og verden. 

 

Arbeidet med en vervebrosjyre igangsettes. Brosjyren tar utgangspunkt i de tankene som 

fremsettes her, men bør ikke være for omfattende. Den bør være kort, konsis og ha en god 

grafisk design. Den bør også inneholde praktisk informasjon om påmeldingsrutiner og 

kontingent. En mer omfattende brosjyre på inntil 6 sider, - og delt i en internasjonal og 

nasjonal del,-  utarbeides og kan legges ved og distribueres samtidig med vervebrosjyrer og 

deles ut på møter og aktiviteter som IKFF arrangerer eller er med på. 

  

  

 

 

 



49 
 

 

2.2 Kva grupper vil vi jobbe for å få med, og kvifor? 

Når IKFF nå går i gang med et prosjekt for rekruttering, må målet vere å få medlemmer fra 

ulike aldersgrupper og som også representerer mangfold. Å få dette til, krever langsiktig 

jobbing, og at organisasjonen har klare mål for hva vi vil tilby de ulike gruppene. 

Rekrutteringsgruppa foreslår 3 grupper, der gruppe 2 og 3 særlig bør prioriteres. Skal IKFF ha 

en framtid, vil det være behov for å rekruttere medlemmer fra disse gruppene. 

1. Pensjonister 

Nyslåtte pensjonister, kvinner mellom 62-70 år vil helt klart være en viktig gruppe å 

rekruttere til organisasjonen, kanskje også den enkleste. De fleste i denne aldergruppen har 

frigjort tid etter avsluttet yrkesaktivt liv og organisasjonen kan møte dem på at de ønsker å 

engasjere seg og ha fellesskap med andre kvinner med samme interesser, som fredsarbeid og 

kvinnespørsmål. 

  

2. Unge voksne. 

Studenter/yngre kvinner. Mange i denne gruppen er gjerne engasjert i samfunnsspørsmål og 

aksjonerer ofte tydelig og kreativt for å fronte budskapene de vil ha fram. De er generasjonen 

som er gode på digitale verktøy og hjelpemidler og i så måte kan de også være kjærkommen 

ressurs for organisasjonen.  

 

3 Ungdom i videregående skoler 

Mange av dagens unge viser mot og et aktivt engasjement i viktige saker som IKFF har på sin 

agenda, og flere av IKFFs avdelinger rapporterer om gode erfaringer med temasamarbeid i 

disse ungdomsgruppene.  

Synspunkt/innspill: IKFF bør ha en større bredde i satser for medlemspenger. 

2.3 Korleis rekruttere ungdom og unge vaksne ? 

Hvordan legge opp arbeidet med å få bedre kontakt med ungdom og unge voksne? Noen 

avdelinger er i gang og har erfaringer bl.a. fra kontakt med lærare og elever i den 

videregående skolen, og det er viktig at dette arbeidet fortsetter. 

Samtidig er det behov for å bruke tid på å finne ut hvordan vi skal legge opp et arbeid for å 

rekruttere flere ungdommer/unge voksne. IKFF har i dag få medlemmer i disse 

aldersgruppene. Vi ønsker derfor å bruke mye av det første året i det treårige prosjektet til å 

planlegge tiltak for rekruttering av ungdom/unge voksne, for så å gjennomføre tiltakene i de 

to kommende landsmøteperiodene. 

En del av planleggingen vil være å få kontakt med IKFF avdelinger i andre land som har en 

aldersmessig bredere rekruttering enn det IKFF i Norge har i dag. 

Dette er noen erfaringer, tanker og forslag vi har hatt framme i gruppas arbeid så langt, og 

som vi vil arbeide med og drøfte videre i Prosjekt Rekruttering: 

• I Bergen har de hatt god erfaring med å vise filmer på biblioteket – filmen kan 

etterfølges av et innlegg fra en av IKFF’erne hvor det legges opp til diskusjon rundt 

det tema filmen omhandlet.   

• IKFF kan oppsøke skoler og spørre om det vil være interessant å legge opp et tema 

med diskusjon og evt. undervisning rundt den problematikken filmen viser.  
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• Det bør diskuteres om IKFF evt. kan tilby en «internavtale» med elever/studenter. 

Mange IKFF’ere har høy utdannelse og vil kunne bidra med veiledning, formidling 

av kontakter og annen hjelp til studenter som kunne ønske å skrive om 

fredsbevegelse generelt. Hvis vi kunne klare å bygge opp et slikt tiltak overfor 

studenter, vil vi kunne gi IKFF et navn inn mot unge mennesker.   

• For at IKFF skal kunne rekruttere yngre deltakere må vi bli kjent blant de yngre – 

derfor må vi diskutere hvordan dette best kan oppnås.   

• Enkelte IKFF’ere vil også kunne holde eventuelle innlegg/forelesninger på 

videregående og høgskoler/universitet. Vi må bruke de ressursene vi har innad i 

organisasjonen – og vi har stor intellektuell kapasitet, med mange høyt utdannede 

medlemmer. 

Generelt: Gjøre kunnskap IKFF har tilgjengelig: 

IKFF sitter på materiale som skoleelever og studenter kan bruke når de skriver oppgaver. 

Hvordan gjøre denne kunnskapen tilgjengelig? Et forslag kan være å bruke det materialet 

organisasjonen har slik: 

 

• Utvikle og katalogisere en digital pool/base med artikler, bøker både fagbøker og 

skjønnlitteratur, filmer, video, spill, foredrag, fagpersoner. Denne skal være åpen og 

tilgjengelig for alle som ønsker mer kunnskap om de saker som IKFF jobber med.   

 

• IKFF kan komme med forslag til tema/problemstillinger f.eks. til bachelor og 

masteroppgaver, og disse kan bli sendt til relevante studier ved universitet og 

høgskoler. 
 

2. Studiearbeid om IKFF saker, IKFF si historie, litteratur og kunst 

Flere avdelingar har brukt studiesirkel i arbeidet sitt. Denne arbeidsformen tror vi også har 

noe for seg ut fra et rekrutteringsperspektiv. Vi tror tilbud om studiearbeid- også på nett - kan 

være et godt tilbud både til nye og gamle medlemmer, og også være et tilbud i områder uten 

IKFF avdelinger. En kan skille tre mellom 3 ulike typer studietilbud: a) Dette jobber IKFF 

Norge med i dag, b) IKFF’s historie og c) Litteratur og kunst.  

Dette jobber IKFF med i dag. 

Lage studietilbud/studiesirkler om spørsmål/saker som er sentrale i IKFF’s arbeid i Norge i 

dag (nedrustning/atomvåpen/kjernekraft/fredskultur/kvinner i krig, på flukt og som 

flyktninger/klima og miljø). Lage opplegg for å drøfte /klargjøre sentrale begrep som IKFF 

bruker som for eksempel «Det redefinerte sikkerhetsbegrepet», «Kvinneperspektiv på Fred». 

Utarbeide en oversikt/liste og gjennomgang av i alle forkortelsene som IKFF bruker som 

ICAN, RIA, FOKUS, FORUM, NND.CSW, CEDAW, UPR og kort presentere ha disse står 

for. 

I dette materialet kan det ligge stoff til flere studiesirkler. Vi har mange personer i IKFF med 

stor kompetanse på disse spørsmålene. Det gjelder om å tilrettelegge/bruke denne kunnskapen 

som tilbud om å delta i studiesirkler.  

IKFFs historie.  

Vi bør vektlegge å bruke IKFF sin historie i rekrutteringsarbeidet. To forslag kan være: 

Fredsprisen og IKFF. Hvorfor er det forslag om å gi fredsprisen 2021 til WILPF? IKFFs 



51 
 

 

historie kan vinkles/fortelles ut fra fredsprisen. Flere kvinner i WILPF har fått fredsprisen. 

Hvem var de? Hva kjempet de for? Kvinner i IKFFs historie i Norge. Presentere et knippe 

IKFF-kvinner fra hele landet som er lite kjent i dag, men som har betydd mye for IKFF sitt 

arbeid. Dette kan bidra til et IKFF-kvinne-bibliotek, der stoff som blir samlet om hver kvinne, 

også kan resultere i foredrag på lokale IKFF arrangement rundt om i landet. 

a) Litteratur og kunst 

Lage tilbud om studiesirkel der den røde tråd er ‘Ned med våpnene‘ i litteratur og kultur. I 

litteratur og kunst ligger stoff til studiesirkler som belyser hva IKFF står for og vil med sitt 

arbeid. Kunst og litteratur kan blandes eller brukes hver for seg; F.eks ha studiearbeid om 

kjente bøker som ‘Ned med våpnene’ av Bertha von Suttner. ’Kvinnen og den 

svarte fuglen’ roman av Ninni Roll Anker. Vise ulike kunstneres motivkrets Krig/fred, f.eks. 

Hanna Ryggens billedvev om krig, og Henrik Sørensens maleri om Drømmen om den evige 

fred. 

Synspunkt/innspill:  

IKFF sentralt bør sette i gang arbeid med å lage tilbud om studiesirkler, og opprette et eget 

utvalg som jobber med å tilby studiearbeid på nett. 

2.4 Kontakten ansikt til ansikt. 

Den direkte og personlige kontakten - ansikt til ansikt - er trolig det aller viktigste i arbeidet 

med å få nye medlemmer i IKFF. Slik kontakt skjer på ulike måter i IKFF fordi IKFF jobber 

på ulike måter.  

Personlige møter og kontakt er viktig når IKFF jobber på sentralt plan gjennom ulike 

organisasjoner og samarbeidspartnere (f.eks. Forum 1325) for å påvirke regjeringsapparat og 

Storting. 

Personlige møter og kontakt er viktig i de ulike IKFF-avdelingene sitt arbeid; f.eks. når tema 

blir belyst på et møte i et bibliotek, eller når IKFF er ute på gatene i det offentlige rom og 

deltar i aksjoner, demonstrasjoner, står på stand i forbindelse med markering av faste dager 

(f.eks. 1.mai eller Hiroshimadagen 6.august).  Å vektlegge denne måten å jobbe på i 

avdelingene er viktig i rekrutteringsarbeidet. IKFF som organisasjon må være godt synlig i de 

aksjoner, demonstrasjoner og markeringer de deltar i og må ha godt informasjonsmateriale å 

dele ut. 

2.6 Korleis bruke sosiale medier, nett og informasjon? 

Hva kan gjøres for at IKFF kan bli betre på å bruke nettmøter og sosiale medier i sitt arbeid?  

Vi tror bruk av nettet til arrangementer vil være viktig også den dagen korona-epedemien er 

over. Vi mener det bør settes i gang et internt arbeid for å skolere organisasjonen i å bruke 

zoom (evt. andre typer nettilbud) i IKFFs arbeid. 

Vi mener det også trengst et sentralt initiativ for å bedre organisasjonens bruk av sosiale 

medier/facebook /hjemmeside.  

En annen ide som vi har hatt framme: Bør IKFF ha annonsekampanjer f.eks i Klassekampen  

og andre aviser, media for å verve medlemmer? 

Synspunkt/ innspill:  
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IKFF bør sette i gang tiltak for å bli bedre på å bruke nettet og sosiale medier i 

organisasjonsarbeidet. Dette er hjelpemidler som er viktige i rekrutteringsarbeidet. 

 

 

 

 

Kapittel 2: Forslag om treåring prosjekt for rekruttering  

1) Mål for arbeidet: Landsmøtet i IKFF 17-18.april 2021 vedtek å setje i gang eit treårig 

prosjekt for rekruttering. Formålet med prosjektet er; 

-At IKFF skal få fleire medlemmer 

-At det vert sett i gang serskilte tiltak for å nå ungdom og unge vaksne  

-At IKFF skal bli ein landsdekkande organisasjon med arbeid i fleire fylke/landsdeler  
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-At IKFF skal bli tydelegare på kva vi tilbyr gamle og nye medlemmer i IKFF.  

 

2) Prosjekt Rekruttering: Landsmøtet 2021 oppnemner ei gruppe som får ansvar for 

Prosjekt Rekruttering, og som i samarbeid med leiinga i IKFF (gjerne 

kommunikasjonsansvarleg), får ansvar for den praktiske gjennomføringa av det 

treårige prosjektet for rekruttering. Det er ynskjeleg at prosjektgruppa har 1-2 

medlemmer frå kvar avdeling, og også har medlemmer frå område  av landet der IKFF 

ikkje har organisert verksemd. 

 

3) Strategi/framdrift: Landsstyret og avdelingane har ansvar for å gjennomføre dei 

vedtak om rekruttering som blir vedtatt på Landsmøtet. Prosjektet inneber at 

rekruttering blir prioritert på alle nivå i IKKF sitt arbeid,- i IKFF sin nasjonale 

arbeidsplan og i avdelingane sine arbeidsplanar. Vi anbefaler at rekruttering fast står 

på agendaen til møta i landsstyret og i avdelingane.  

 

4) Utgangspunkt i rapporten: Rapporten som arbeidsgruppa har utarbeidd og som blir 

lagt fram på landsmøtet i april 2021, blir lagt til grunn for arbeidet med Prosjekt 

Rekruttering i IKFF i dei tre komande landsmøteperiodane (21/22, 22/23,23/24). 

 

5) Landskonferanse: I dei tre åra prosjektperioden varer blir det kvart år arrangert ein 

landskonferanse (nett) kring nyttår som oppsummerer arbeidet i prosjektet på 

landsplan og i avdelingane. Landskonferansane drøftar erfaringar i 

rekrutteringsarbeidet, legg vekt på kva som er gjort og kva som er ugjort av dei 

målsetjingane ein hadde sett opp, og gjev innspel til kva som skal stå i arbeidsplanen 

om rekruttering i komande landsmøteperiode. 

 

6) Budsjett og rapport. Landsmøtet vedtek årlege budsjett for prosjektet.  I budsjettet 

for 2021/2022 vert det sett av ein sum – inntil kr. 30 000 - til arbeidet i prosjektet. 

Prosjektgruppa utarbeider kvart år rapport for arbeidet i prosjektet som blir sendt  

landsmøtet. 

 

7) For landsmøteperioden 2021/2022 gjer Landsmøtet vedtak om 

- måltal for arbeid med å få nye medlemmer 

- å starte eit målretta arbeid for å bli ein landsdekkande organisasjon 

-  å setje i gang plan for serskilte tiltak for rekruttering av ungdom og unge vaksne 

- å starte arbeid med å tilby gamle og nye medlemmer studiearbeid også på nett 

 

8)  Landsmøta vedtek: Kvart landsmøte vedtek kva tiltak for rekruttering som skal inn i 

arbeidsplanen for komande landsmøteperiode. 

Kapittel 3: Arbeidsplanen for IKFF  2021/2022 – forslag om tiltak 

for rekruttering 

Rekruttere nye medlemmer; 

Hver avdeling setter sine egne mål for hvor mange nye medlemmer en håper å få i hver 
av de to landsmøteperiodene. 
Viktig å tydeliggjøre IKFFs budskap, f.eks. gjennom velkomstpakken som alle nye 

medlemmer får tilsendt.  
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Nye medlemmer får tilsendt brev fra avdelingene med opplysninger om avdelingens styre, 

aktuelle saker/ arrangementer avdelingen arbeider med. Nye medlemmer inviteres til å ta 

kontakt med avdelingen med sine spørsmål/innspill.   

Rekruttere ungdom og unge voksne  

De avdelingene som har kapasitet til det, tar kontakt med ungdom i videregående skoler.  

F.eks. etablere kontakt med samfunnsfagslærer ved skolen med tanke på å forberede et 

temamøte, filmvisning o.a. knyttet til fredsarbeid/menneskerettigheter. 

Bruke året til å planlegge rekruttering av ungdom/ unge voksne for de kommende to 

landsmøteperioder. 

Starte arbeid for å bli en landsdekkende organisasjon; 

I kommende landsmøteperiode starter IKFF et systematisk arbeid for å bli en landsdekkende 

organisasjon med arbeid i flere fylker/landsdeler enn der vi nå har avdelinger. 

Forslag for årsplanen for 2021/2022: 

-Det blir tatt kontakt med medlemmer i Trøndelag med sikte på å få til satt i gang IKFF arbeid 

der. Ansvarlig for dette: IKFF Innlandet 

- Det blir tatt kontakt med medlemmer i Buskerud med sikte på å få i gang IKFF arbeid der. 

Ansvarlig for dette: IKFF Oslo/Viken 

- Det vert tatt kontakt med medlemmer i Østfold med sikte på å få i gang IKFF arbeid der. 

Ansvarlig for dette: IKFF Oslo/Viken 

- Det blir tatt kontakt med medlemmer i Sogn og Fjordane med sikte på å få i gang IKFF 

arbeid der. Ansvarlig for dette: IKFF Bergen 

Tilby studiearbeid på nett; 

Avdelingene tar i bruk tilbud om studiearbeid - på nett - til gamle og nye medlemmer.  

 

Kapittel 4: Arbeid i prosjektet for rekruttering i 22/ 23 og 23/24 

Mål for rekrutteringsarbeidet  

I de to landsmøteperiodene (2022/2023 og 2023/2024) følger organisasjonen opp arbeidet 

med å nå målene for rekrutteringsprosjektet (At IKFF skal få fleire medlemmer. At det vert sett i 

gang serskilte tiltak for å nå ungdom og yngre. At IKFF igjen skal bli ein landsdekkande organisasjon 

med arbeid i fleire fylke/landsdeler enn der vi no har avdelingar. At IKFF skal bli tydelegare på kva vi 

tilbyr gamle og nye medlemmer i IKFF).  

Rekruttere nye medlemmer; 

Hver avdeling setter sine egne mål for hvor mange nye medlemmer en håper å få i hver 
av de to landsmøteperiodene. 
 

Rekruttere ungdom og unge voksne  
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I de to siste årene i prosjektperioden iverksetter de planlagte tiltakene for rekruttering av ungdom og 

unge voksne.  

Bli en landsdekkende organisasjon 

I de to siste årene i prosjektperioden fortsetter arbeidet med å bli en landsdekkende 

organisasjon. Vekt legges på tiltak for å etablere IKFF arbeid i de deler av landet der det ikkje 

er organisert IKFF arbeid. Aktuelle områder er Vestfold/Telemark Agder, Møre og Romsdal, 

Nordland, Troms/Finnmark. 

Tilby studiearbeid på nett 

Avdelingene tilbyr studiearbeid på nett til gamle og nye medlemmer.  

Avslutning av Prosjekt Rekruttering 

Ved årsskiftet 23/24 oppsummerer Landskonferansen arbeidet i det treårige prosjektet og 

legger fram forslag for Landsmøtet våren 2024 om hvordan rekruttering kan følges opp i det 

videre arbeid på landsplan og i avdelingene. 

Arbeidsgruppa for 

rekruttering 
Oslo 040321 

 

Marianne Sælen, IKFF Bergen,  

Eli Hammer Eide IKFF Innlandet,  

Hilde Solberg, IKFF Stavanger, 

Lispet Kristiansen Oslo/Viken 

Audgunn Oltedal IKFF Oslo/Viken. 
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INFORMASJON OM FOREDRAG: ATOMVÅPEN, ATOMKRAFT, ATOMAVFALL 

 

Tema: Atomvåpen – atomkraft – atomavfall 

Tidspunkt: Fredag 16. april kl. 17.30 – 18.30 

Møtet foregår på zoom   

 

Innledninger: Åse Juveli Berg og Eva Fidjestøl, 10 minutter hver 

Resten av tiden er satt av til spørsmål og diskusjoner. 

 

Gjennom innledningene våre vil vi blant annet ta opp et par grunnleggende forhold omkring 

urankretsløpet og radioaktivitet generelt. 

 

Hvorfor vi har dette foredraget:  

• Kjernekraft/atomkraft er stadig et tema i mediedebatten 

• Mange ser atomkraft som en del av løsningen på klimaproblemene  

• IKFF har alltid vært imot kjernekraft 

• IKFFs deltakelse i NNDs referansegruppe forplikter oss til å informere om norske avfallet.  

   (NND: Norsk nukleær dekommisjonering) 

 

Anbefalt forberedelse: Temanummeret av Fred og Frihet, 1/2021. 

 

«Redaksjonen håper at leserne ikke snur ryggen til problemene, men snarere ser 

kompleksiteten som illustrasjoner av hvorfor det kan være vanskelig å formidle farene ved 

atomvåpen, atomkraft og atomavfall.» 

 

Vi vil gjerne at dere tenker gjennom innholdet i artiklene i bladet. 

Er noe uklart? 

Hvilke forhold vil dere gjerne ha bedre belyst? 

 

Dere kan gjerne sende inn spørsmål på forhånd, men vi er forberedt på å svare på direkte 

spørsmål i møtet. 

 

Våre e-poster:  

Eva Fidjestøl: esofidje@online.no 

Åse Ber: aase.berg@miljolab.no 
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