
 

 

 

 

 

 

SAKSPAPIRER HEFTE 4 

 

LANDSMØTE I IKFF 16.-18.4. 2021 
 

 

 

Spørsmål til gruppearbeidet  



Lørdag: Gruppediskusjon 1 

 

 

GRUPPEARBEID ETTER BERETNINGEN 

 

Beretningen består av 3 store dokumenter, totalt 22 sider: 

- Beretningen fra landsstyret 

- Beretningen fra avdelingen 

- Beretningen over aktiviteter i forhold til arbeidsplanen  

 

Jeg kommer ikke til å gå gjennom de dokumentene, men trekke fram noen hovedsaker under 

hvert av de 4 arbeidsområdene i arbeidsplanen vår.   

Jeg legger hovedvekten på saker vi har fått til – men trekker også fram noen saker der vi ikke 

er i mål og som er satsingsfelter i året som kommer  

 

1. Styrke IKFF som organisasjon og bygge fredsbevegelsen 

Opprettholde organisasjonen under koronakrisen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Justering av aktivitet, vist evne til fleksibilitet og nytenkning    

Opprettholde samarbeid med norsk fredsbevegelse 

Økt samarbeid med nordisk IKFF og nordisk-russisk fredsbevegelse  

Kriser sjanse til endring: koronakrisen tvang oss til digitalisering, f.eks. zoom-møter 

Bedre synlighet og informasjonsarbeid: Fred og Frihet, hjemmeside, facebook 

Satsingsfelt:  rekrutteringsprosjekt 

 

2. Redefinere sikkerhetsbegrepet, peke på alternativer til krig og militarisering 

Opprettholde satsing på nedrustning 

Fokus på kjernefysisk sikkerhet og nedrustning, atomvåpenforbudet - markering av 

merkedager - mye UD-aktivitet  

Alternativer til militarisering nordisk russisk samarbeid  

Satsingsfelt: Påvirkning i forhold til regjeringen etter valget, atomvåpenforbudet, alternativer 

til krig og militarisering, behov for Fredsdepartement 

 

3. Feministisk perspektiv på fred 

Økt arbeid med Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 «Kvinner, Fred og Sikkerhet» fra 2000 

Lokalisert og aktualisert den ut fra våre norske konflikter: flyktninger og asylsøkere - 

I samarbeid mellom våre avdelinger og mellom de nordiske WILPF-seksjonene 

 

4. Femme sosioøkonomisk rettferdighet 

Økt satsing på tema «militarisme-miljø-klima» Temanummer FF + 2 nye hefter  

Fokus på sammenhengen atomkraft-atomavfall-atomvåpen  

Godt arbeid om lagring av atomavfall, jfr. Temanummer av FF og møtet i går.  

Satsingsfelt: Videre arbeid med sammenhengen mellom atomkraft, atomavfall, atomvåpen  

 

Spørsmål til gruppene 

Er dere enig i de sakene som er nevnt? 

Er det andre saker dere vil framheve? 

Har dere spørsmål til noen av sakene i beretningene? 
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GRUPPEDISKUSJON om organisering 

 

1. Landsstyret 

a) Hvor ofte bør landsstyret ha møter? Fordeling digitale vs fysiske møter?. Begrunn 

svarene. 

b) Evalueringsutvalgets forslag innebærer at landsstyremøtene vil ha inntil 10 

deltakere, d.v.s leder (1) + AU (3) + 1 repr. fra hver avdeling (5 p.t) + fagperson 

uten avdeling (1 p.t).  

Forslaget innebærer at vararepresentanter møter kun ved fast representants forfall. 

Landsstyrets flertall har foreslått dette punktet endret ved at også 

vararepresentanter har møterett. Dette for å sikre kontinuitet og minske sårbarhet i 

organisasjonen.  

Diskuter forslagets fordeler og ulemper - begrunn svarene. 

      

2.   Arbeidsutvalget (AU) 

Diskuter forholdet mellom AU og landsstyret. Hvilke oppgaver og mandat bør AU 

ha?  Innen hvilke områder og hvilke situasjoner kan AU ta avgjørelser uten 

framlegg/beslutning i landsstyret først? 

 

3.   Avdelingene 

IKFF har en nasjonal arbeidsplan som avdelingene bygger sine arbeidsplaner på.. 

Hvordan kan avdelingene samarbeide for å utvikle IKFFs politikk?  

Hvordan utveksle relevant informasjon og ideer på tvers av avdelingene?  

 

4.   Landsmøte 

Bør vi ha et organisatoriske årshjul for landsmøteperioden, event. hvordan 

samordne organisering og gjennomføring?  

Når på året vil det være mest hensiktsmessig å avholde landsmøte? Hvorfor? 



 

5.   Internasjonalt arbeid 

Hvordan kan vi øke interessen for det internasjonale arbeidet i IKFF? Bør vårt 

samarbeid med WILPF seksjoner i Europa og verden forøvrig, få en mer 

framtredende plass i handlingsplanen? Kan det være fruktbart å ha et internasjonal 

utvalg hvor WILPF-saker blir diskutert og informert?  
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GRUPPEDISKUSJON om Plan for rekruttering 

 

Målet for ‘Prosjekt rekruttering’ er at IKFF skal få fleire medlemmer. For å få dette til 

vektlegg rapporten: Bli tydelegare på kva vi tilbyr gamle og nye medlemmer (spisse kva IKFF 

er og vil/setje i gang studiearbeid på nett). Sette i gang serskilte tiltak for å nå ungdom og 

unge vaksne. Bli ein landsdekkande organisasjon med arbeid i fleire fylke/landsdeler. 

 

Spørsmål til gruppearbeidet: 

1) Korleis få fleire medlemmer? Kva vil de vektleggje? 

2) Korleis konkret gå fram for å etablere kontakt i område der det ikkje er i gang arbeid og der 

ein ynskjer få i gang arbeid?   

3) Korleis få meir kontakt med ungdom og unge vaksne? 

4) Kva bør gruppa som arbeider med Prosjekt Rekruttering leggje mest vekt på i arbeidet ? Er 

det område/tema i Prosjekt Rekruttering som nokon i gruppa har lyst til å jobbe med? 
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13.00- 14.00 Gruppearbeid arbeidsplan og rekruttering m /oppsummering 
 
 
Oppdrag til arbeidsøkten i avdelingene:  
 
Hver avdeling ser på de 4 arbeidsområdene i den nasjonale arbeidsplan og starter arbeidet 
med å finne sine lokale prioriteringer for 2021-2022. Denne arbeidsøkten vil fungere som en 
oppstart som følges opp på kommende avdelingsmøter og danne grunnlag for avdelingens 
lokale arbeidsplan.  
 
Spørsmål det er naturlig å stille i denne prosessen:  

• Skal vi spisse arbeidet om 1 eller 2 arbeidsområder?  

• Eller skal vi jobbe litt med alle 4 områdene?   

• Hva er avdelingens styrke, hva er vi gode på og kan videreutvikle? Hva er vår svakhet 
som vi må ta tak i?  

• Hvem er våre aktuelle samarbeidspartnere i lokalmiljøet? Det kan styre våre valg. 

• Valg av arbeidsmåter? Stands/Markering av merkedager? Prosjekt? Delta i ulike 
fredsfora? Avis innlegg? ++   

 
 
Arbeidsområde 1:  Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon (samarbeid, 

rekruttering) 
 
Arbeidsområde 2:  Redefinere sikkerhetsbegrepet (bla. atomvåpen, kjernekraft, FN 

atomvåpenforbud, m.m. 

 

Arbeidsområde 3:  Feministisk perspektiv på fred (bla. asyl- og flyktningspørsmål, 1325) 

 

 

Arbeidsområde 4:  Fremme sosioøkonomisk rettferdighet (bla. Miljø-klima og militarisme) 

 

 
 
 

 

 


