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REFERAT fra IKFFs landsmøte 16. – 18. APRIL 2021  

På grunn av koronarestriksjoner, ble landsmøtet arrangert digitalt per zoom. 

Avdeling Oslo/Viken hadde ansvaret for den praktiske arrangeringen. 

 

FREDAG 16. APRIL 

Foredrag om Atomkraft, atomavfall og atomvåpen v/Eva Fidjestøl og Åse J. Berg.  

Fred og Frihet nr 1/2021 er viet foredragets tema i sin helhet.   

Eva og Åse er IKFFs representanter i den nasjonale referansegruppa Norsk nukleær 

dekommisjonering (NND) som arbeider med å planlegge nedbygging av atomreaktorene 

og opprydding på områdene. Dette omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr 

og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføre radioaktivt materiale til et anlegg 

som er godkjent for mottak og lager. NND er et statlig forvaltningsorgan underlagt 

Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble opprettet i februar 2018 og har tilhold i 

Halden.  

IKFF mottar midler for å informere om arbeidet med nedbygging og lagring av 

atomavfallet.  

 

Program:  

Innledning ved Åse J.Berg 

Innlednign ved Eva Fidjestøl 

Spørsmål og diskusjon 

Møteleder: Liss Schanke 

 

30 deltakere.  

 

LØRDAG 17. april  

1. Åpning v/ Liss Schanke  

Liss ønsket de 29 deltakerne velkommen og viste til at det er andre landsmøte i IKFF 

arrangerer digitalt. Minnet oss på at det i år er 106 år siden WILPF ble stiftet. 

Presentasjon av møtedeltakerne (vedlegg 1). 

2. Konstituering og praktisk organisering 

Innkalling, dagsorden, zoomlenker til landsmøtet og sakspapirer samlet i 4 hefter, ble 

lagt ut på hjemmesiden www.ikff.no 

Det ble fremmet forslag om tale og stemmerett for alle deltakere. Landsmøtet vedtok 

forslaget, dvs. at alle landsmøtedelegatene fikk stemmerett. 
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Teknisk gjennomgang v/Elisabeth Koren 

Elisabeth var administrator gjennom hele landsmøtet. Gjennomgang av tekniske detaljer, 

inndeling i grupperom og veiledning underveis. 

 

Konstituering: 

Valg av møteledere: Liss Schanke og Kari Nes  

Valg av referenter: Elisabeth Koren og Inger Karin Røe Ødegård  

Redaksjonskomite: Åse Møller Hansen og Audgunn Oltedal, Ingegerd Austebø, Kari 

Nes og Hilde Solberg 

 

 

3. Forslag til uttalelser v/Åse Møller Hansen 

Gjennomgang av 12 uttalelser presentert i hefte 2. I tillegg ble et nytt forslag fremmet av  

Susanne Urban «Fornybar energi utkonkurer atomkraft» referert. 

Anndi Lomeland Jacobsen viste til dagens nyhetsoppslag om amerikanske militære 

flybaser i Norge og fremmet forslag om at basepolitikken uthules innarbeides i en av de 

foreslåtte sikkerhetspolitiske uttalelsene.  

 

Forslagene ble registert og endringsforslag og event. nye uttalelser måtte innleveres 

skriftlig til redaksjonskomiteen innen utløpet av dagen.  

 

Det kom ingen endringsforslag på de 12 uttalelsene (se hefte 2 i landsstyredokumentene) 

innen fristen, men 1 nytt forslag (se vedlegg 2).  

 

Resultat: Redaksjonskomiteen innstilte på at landsmøtet vedtar 13 uttalelser, med 

innarbeiding av Anndis forslag i de sikkerhetspolitiske uttalelsene. 

 

Landsstyrets innstilling: 

- Arbeidsgruppen for uttalelser koordinerer uttalelsene uten innstilling fra landsstyret.  

- Første landsstyremøte etter landsmøtet får fullmakt til å gjøre eventuelle 

redaksjonelle endringer og avgjøre videre behandling og offentliggjøring av de ulike 

uttalelsene. 

 

Vedtak: 

 

Redaksjonskomiteen innstilling enstemmig godkjent. 
 

 

4. Politiske hovedsaker – landsstyrets beretning v/Liss Schanke 

Beretningen består av 3 dokumenter – se hefte 1  

- Beretningen fra landsstyret  

- Beretningen fra avdelingen  

- Beretningen over aktiviteter i forhold til arbeidsplanen  
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I sin gjennomgang framhevet Liss noen hovedsaker under hvert av arbeidsområdene i 

arbeidsplanen. Hun la hovedvekten på saker vi har fått til – men viste også til noen saker 

hvor vi ikke er i mål og som er satsingsfelter i året som kommer.  

 

Styrke IKFF som organisasjon og bygge fredsbevegelsen  

 

Opprettholde organisasjonen under koronakrisen lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Dette har vi greid - med justering av aktiviteter, fleksibilitet og nytenkning  

Kriser er sjanse til endring: koronakrisen tvang oss til økt digitalisering, f.eks. møter per 

zoom – som har innebåret mer samarbeid mellom avdelingene.   

Opprettholde samarbeid med norsk fredsbevegelse og med den nordiske 

fredsbevegelsen. 

Vi har opprettholdt samarbeidet innen fredsbevegelsen nasjonalt, blant annet gjennom 

Fredsrådet og ICAN. Flere av lokalavdelingene, bl.a. Sandnes og Stavanger er gode på 

samarbeid med lokale organisasjoner. Det nordiske samarbeidet har faktisk økt i løpet av 

år 2000, delvis også takket være bruk av zoom møter.  

Bedre synlighet og informasjonsarbeid 

Her har vi kommet et stykke i riktig retning, med bedre hjemmeside, facebook og mer 

lokalt stoff i Fred og Frihet.  

Satsingsområder framover: Økt synlighet og økt rekruttering – en utfordring vi deler 

med resten av fredsbevegelsen 

 

Redefinere sikkerhetsbegrepet, peke på alternativer til krig og militarisering  

 

Opprettholde satsing på nedrustning  

Vi har hatt fokus på kjernefysisk sikkerhet og nedrustning, særlig atomvåpenforbudet. 

Mye av denne aktiviteten har vært finansiert av midlene fra Utenriksdepartementet.  

Innlandet har hatt mye lokal aktivitet vedr. atomvåpen og nedrustning, møter, stands, 

avisinnlegg – særlig i forbindelse med de nasjonale merkedagene 

Vi har også fulgt opp arbeidet om nordisk-russisk samarbeid, «Naboer som venner, ikke 

fiender» og han er stor nordisk-russisk gruppe som forbereder et seminar i november 

2021.  

Satsingsområde framover: Strategisk arbeid for økt politisk påvirkning i forhold til 

forsvars-og sikkerhetspolitikk, og alternativer som menneskelig sikkerhet og 

Fredsdepartement 

 

Feministisk perspektiv på fred  

 

Integrere feminisme i vårt fredsarbeid 

Vi har økt arbeid med oppfølgning i forhold til Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 «Kvinner, 

Fred og Sikkerhet» fra 2000.   

Vi har lokalisert og aktualisert den ut fra våre norske konflikter, med vekt på flyktninger 

og asylsøkere og her har det vært et samarbeid mellom våre norske avdelinger – og 

mellom de nordiske WILPF-seksjonene. Avdeling Oslo-Viken har vært en pådriver i 

dette arbeidet   
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og også samarbeidet godt med andre organisasjoner og med synlighet – på en måte som 

har ført til rekruttering av nye medlemmer 

Satsingsområde framover: Arbeide videre med saksrettet rekruttering på dette og andre 

områder.  

 

Fremme sosioøkonomisk rettferdighet  

 

Økt satsing på tema «militarisme-miljø-klima»  

Vi har hatt økt satsing på forholdet mellom militarisme og miljø/klima, i form av møter, 

innlegg og publikasjoner, temanummer av -fred og Frihet og 2 nye hefter. 

IKFF Bergen IKFF har gjort en kjempejobb på dette emnet, blant annet via kampanjen 

mot anløp av atomdrevne ubåter i norske farvann.  

Vi har også arbeidet mye med utfordringene rundt lagring av atomavfall – og 

sammenhengen atomkraft, atomavfall atomvåpen, og økt bl.a. i form av temanummer av 

Fred og Frihet og mye informasjonsvirksomhet.  

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

atomvåpen, særlig siden vi nå ser en økt interesse for atomkraft.  

 

Etter Liss sin presentasjon ble beretningen i sin helhet drøftet i grupper sammensatt på 

tvers av avdelinger. Se resultat fra gruppediskusjonene, (vedlegg 3) 

 

Landsstyrets innstilling til beretningen:  

- Beretning for landsstyret godkjent. Første landsstyremøte etter landsmøte 

behandler alle forslag i beretningen fra representanter i arbeidsgrupper og 

organisasjoner – og behandler også oppnevning av representanter for ny 

landsmøteperiode. 

- Beretning med oversikt over aktiviteter i følge arbeidsplanen godkjent 

- Beretning fra avdelingene tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Landsstyrets innstilling enstemmig godkjent  

Landsstyret ser også på alle innspill som kom på landsmøtet ifm diskusjonen av 

beretningen.   

 

Regnskap 2020 og budsjett 2021 v/Elisabeth Koren  

Regnskapet består av tre dokumenter, Årsregnskap for 2020, Balanse pr. 31.12.2020 og 

Uavhengig revisors beretning fra Moltzau Revisjon AS, gjengitt i hefte 1. 

Budsjettdokumentet var ved en feil falt ut av heftet og ble presentert på møtet (vedlegg) 

5)  

 

Elisabeth gikk gjennom regnskapet og balansen, og refererte revisjonsberetningens 

konklusjon.   

Deretter gikk hun gjennom budsjettforslaget og redegjorde for premissene for rammen 

på 663 000 kroner: 
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- Det budsjetteres nøkternt med sikre inntekter 

- Kostnadssiden tar høyde for at et normalt aktivitetsnivå kan gjennomføres i 2021 

og forslag i arbeidsplan og rekruttringsprosjekt er innarbeidet. 

- IKFFs prinsipp om ikke å honorere egne medlemmer personlig for arbeidsinnsats 

i organisasjonen eller i forbidelse med prosjekter videreføres i 2021 

- Kontingentsatser på 300 og 500 kr videreføres. 

 

Susanne Urban viste til forslaget til rekrutteringsprosjektet og bemerket at det kunne 

være vanskelig å rekruttere ungdom dersom prinsippet om gratis arbeid ble håndhevet 

strengt og Elisabeth Kristiansen foreslo lav førsteårskontingent som rekrutteringstiltak. 

Det var enighet om å komme tilbake til forslagene i forbindelse med 

rekrutteringsplanen.  

 

Landsstyrets innstilling til regnskap 2020 og budsjett 2021: 

- Regnskap for IKFF 2020 med revisorerklæring godkjennes  

- Budsjett for 2021 godkjennes  

- Medlemskontingent for 2021 videreføres for 2022 uten endringer  

- Firmaet Moltzau Revisjon AS ved Hilde K. Jakobsen fortsetter som revisor og 

Sverre A. Ruud, Accurat, som regnskapsfører for landsmøteperioden 2021-2022 

 

Vedtak: 

Landsstyrets innstilling enstemmig godkjent. 

 

5. Organisering av IKFF v/Inger Karin Røe Ødegård  

Landsmøtet vedtok i april 2019 å gjennomføre 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.  

En evalueringskomite fikk i oppdrag juni 2020 å evaluere forsøksordningen og foreslå 

en framtidig organiseringsmodell. Denne skulle drøftes og vedtas på landsmøtet 2021. 

Evalueringsrapporten ligger i sin helhet i hefte 1 på hjemmesiden, og presentasjonen 

som vedlegg 6 

Etter Inger Karin sin presentasjon ble fem spørsmål knyttet til organiseringsforslaget 

drøftet i grupper sammensatt på tvers av avdelinger. Se resultat fra gruppediskusjonene, 

se vedlegg 3. 
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Landsstyrets innstilling til organisering av IKFF 

 

Landsstyrets innstilling  

Landsstyret støtter forslagene framsatt i kap. 5 om ny organisasjonsmodell, men 

anbefaler følgende endringer:  

- landsstyrets varamedlemmer har møterett på alle landsstyremøter, også når fast 

representant møter; det er viktig at også varamedlemmer følger diskusjonen i 

landsstyret løpende.  

- ansvaret for nøkkeloppgaver bør være avklart før landsmøte går til valg. Det gjelder 

alle de 4 vervene, leder, nestleder, økonomi og informasjon. Dette innebærer at AU 

ikke konstituerer seg selv.  

- Landsstyret innstiller på at det nye landsstyret får fullmakt til å oppnevne en 

vedtekts-komite som går gjennom IKFFs vedtekter og legger fram forslag til nye 

vedtekter til landsmøtet 2022 - basert på den organisasjonsmodellen som vedtas på 

landsmøte 2021.  

- IKFFs ordning med dispensasjon fra vedtektene fra landsmøte 2019 pga arbeidet 

med ny organisasjonsmodell opprettholdes til landsmøtet 2022.  

 

Forslag fra Gro Eriksen og Ingegerd Austbø, Sandnes 

Vara-representantane har møterett, men ikkje talerett (dei blir observatørar) 

 

Det ble votert skriftlig pr e-post til de 21 delegatene som var tilstede ved behandlingen 

av denne saken. Det kom inn 16 svar: 

  

Landsstyret støtter forslagene framsatt i kap. 5 om ny organisasjonsmodell, men 

anbefaler følgende endringer:  

- landsstyrets varamedlemmer har møterett på alle landsstyremøter, også når fast 

representant møter; det er viktig at også varamedlemmer følger diskusjonen i 

landsstyret løpende.  

 

Resultat: 15 ja, 0, nei, 1 avh. 

 

- ansvaret for nøkkeloppgaver bør være avklart før landsmøte går til valg. Det gjelder 

alle de 4 vervene, leder, nestleder, økonomi og informasjon. Dette innebærer at AU 

ikke konstituerer seg selv. 

Resultat 12 ja, 2 nei, 2 avh. 

  

- Landsstyret innstiller på at det nye landsstyret får fullmakt til å oppnevne en 

vedtekts-komite som går gjennom IKFFs vedtekter og legger fram forslag til nye 

vedtekter til landsmøtet 2022 - basert på den organisasjonsmodellen som vedtas på 

landsmøte 2021.  

Enstemmig vedtatt 

- IKFFs ordning med dispensasjon fra vedtektene fra landsmøte 2019 pga arbeidet 

med ny organisasjonsmodell opprettholdes til landsmøtet 2022.  

Enstemmig vedtatt 
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Tilleggsforslag fra Gro Eriksen og Ingegerd Austbø, Sandnes 

 

Landsstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke talerett på alle landsstyremøter, 

også når fast representant møter   

Resultat 2 ja, 8 nei, 6 avh. 

 

6. Valg av landsstyre og ledelse i IKFF 2021 - 2022.  

Orientering av valgkomiteens forslag v/Ingegerd Austebø 

 

Faste representanter 

Trøndelag:    Åse Berg (Kontaktperson) - 1 år 

Bergen:    Møller-Hansen - 2 år 

Stavanger:    Hilde Solberg - 2 år 

Sandnes:    Ingegerd Austbø - 2 år  

Innlandet:    Kari Nes - 2 år  

Oslo(Viken:    Elisabeth Koren - 1 år  

    Britt Schumann - 2 år 

Arbeidsutvalg 

Leder:     Britt Schumann - 1 år 

Nestleder:    Hilde Solberg - 1 år 

Økonomiansvarlig:  Elisabeth Koren - 1 år 

Informasjonsansvarlig:  Åse Møller-Hansen - 1 år 

 

Vararepresentanter 

Bergen:    Marianne Sælen - 2 år  

    Lidia Kleiberg - 1 år 

Stavanger:    Andy Lomeland Jakobsen - 2 år 

Sandnes:    Gro Eriksen - 1 år 

Innlandet:    Eli Hammer Eide - 2 år  

    Inger Karin Røe Ødegård - 1 år 

Oslo/ Viken:      Liss Schanke - 1 år 

    Audgunn Oltedal - 2 år 

    Ellen Elster - 1 år  

    Elisabeth Kristiansen - 1 år 

 

Landsstyrets innstilling  

- Valgkomiteen legger fram sitt forslag uten innstilling/forslag fra landsstyret.  

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. 

 

 

7. Valg av valgkomite for landsmøtet 2022  
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Forslag: 

Gro Eriksen, Sandnes 

Kari Kobberød Brustad, Innlandet 

Lidia Kleiberg, Bergen 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag vedr. valg 2022 fra Gro Eriksen og Ingegerd Austbø, Sandnes 

A) Styra i lokal-avdelingane får i oppdrag å finna sine kandidatar til landsstyret. 

B) Landsmøtet utpeikar ei valgnemnd (2-3medlemmer) som får oppdraget med å 

finna kandidatar til AU. 

 

Vedtak:  

Forslaget oversendes landsstyret for bearbeiding i vedtektsutvalget. 

 

 

Valg for underskriving av protokoll for landsmøte 2021: 

Forslag:  

Torill Heilevang, avd. Innlandet og Andi Lomeland Jacobsen, avd. Stavanger 

 

Vedtak 

Enstemmig vedtatt 

 

DAG 2 – SØNDAG 18.  

 

1. Begreper, saker, arbeidsområder - hvordan skal vi nå ut til andre? v/Margreth 

Kvam og Hilde Solberg 

 

En samtale mellom Hilde, Margrethe og landsmøtedeltakerne.  

 

Hilde presentere Margrethe Kvam, tidligere leder av IKFF Norge og nå Internasjonal 

visepresident i WILPF, og inviterte henne innledningsvis til å kommentere rapporten 

hun hadde skrevet til beretningen (vedlegg 7). 

 

Deretter viste Hilde til landstyrets forslag til arbeidsplan for IKFF som forankret på 

WILPFs fire strategiske arbeidsområder  

Build the movement – «Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon» 

Leverage Feminist Perspectives on Peace – oversatt til “Feministisk perspektiv på fred» 

Redefine Security – oversatt til «Redefinere sikkerhetsbegrepet» 

Promote Socio-Economic Justice – oversatt til «Fremme sosioøkonomisk rettferdighet» 
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Under arbeidet med planen merket hun et behov, som hun trodde hun delte med mange, 

for å få utdypet hva WILPF legger i disse begrepene, og da spesielt «Feministisk 

perspektiv på fred» og «Redefinere sikkerhetsbegrepet»   

 

Margrethe svarte med å ta utgangspunkt i det redefinerte sikkerhetsbegrepet. WILPF har 

i en årrekke i sitt arbeid i internasjonale fora utfordret den tradisjonelle 

sikkerhetsforståelsen som begrenses til militær styrke og beskyttelse i krig. WILPF har 

argumentert for å utvide og omforme sikkerhetsbegrepet til en forståelse av 

samfunnsmessig trygghet kan bare oppnås om den økonomiske politikken endres slik at 

den styrker sosiale og økonomiske rettigheter for alle grupper og sikrer ressurser til 

miljø- og klimatitak. Dette sikkerhetsbegrepet innebærer at også kvinners sosiale og 

økonomiske rettigheter og muligheter må være ivaretatt.  

Sikkerhet er da fravær av strukturell vold, fred og sikkerhet for alle og forståelelse av 

kjønnsperspektivet i samfunnsstrukturen. Arbeidet for fred og sikkerhet innebærer også 

å sikre kvinners rettigheter og deltakelse i samfunnet og bekjempe strukturer som 

hindrer dette.  

For en oppsummering se WILPFs video «Theory of Change» som ligger på nett.   

Det feministiske perspektivet gir forskjellige tilnærminger til seksjonenes arbeid i ulike 

land. WILPF legger vekt på å støtte prosjekter med konkrete mål å myndiggjøre kvinner 

og styrke deres posisjon i samfunnet, eksempelvis i Afrika og Midt-Østen, og på utstrakt 

samarbeid med andre organisasjoner. Hun viste til WILPFs Guide to feminist political 

economy https://www.wilpf.org/wilpf-publication/ 

 

Flere deltok i samtalen som fulgte. Susanne mente WILPF i Europa bør samle kreftene 

mot oppskaleringen av militære trusselbilder som det er landenes egne regjeringer som 

står for. Margrethe pekte på at dette er Sikkerhetsrådssaker som WILPFs europeiske 

gruppe bør utfordres på.  

 

Med eksempel fra Palestina-arbeid i Stavanger spurte Anndi og Hilde hvordan skape 

massebevegelse, hvordan kan nå ut og få med andre? Margrethe seg enig i at dette er en 

stor utfordring uten et enkelt svar, men mente at det beste svaret er å satse på samarbeid 

om konkrete saker og spørsmål som har relevans for bestemte grupper – starte nedenifra 

og arbeide seg utover og oppover for å skape en felles fredsforståelse i etter hvert større 

sirkler og fikk støtte fra Liss i dette. Audgunn konkretiserte med innspill om å lage en 

ungdomskonferanse i Nord-Norge om sikkerhetpolitikk som Margrethe støttet 

entusiastisk. 

 

Liss tok også opp utfordringen å knytte IKFFs nasjonale arbeid til WILPF internasjonale 

arbeide og synliggjøre dette overfor myndighetene. Norge støtter WILPF International 

med store prosjektmilder i oppfølging av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325. Samtidig er det 

vanskelig for i IKFF å få støtte til info-tiltak til sitt arbeid i oppfølging av 1325 i Norge. 

Er det mulig å få til et samarbeid med WILPF her? Margrethe pekte på at 

problemstillingen berører flere seksjoner og mente at det burdere være mulig å innrette 

«Small grants» mot dette formålet.  

https://www.wilpf.org/wilpf-publication/
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2. Plan for rekruttering v/Audgunn Oltedal 

Landsstyret nedsatte en arbeidsgruppe i august 2020 som skulle arbeide med 

rekrutteringsspørsmål i IKFF. Gruppas mandat tok utgangspunkt i punktene om 

rekruttering i gjeldende arbeidsplan, som framhever:  

- rekruttere nye medlemmer 

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

Arbeidsgruppa startet arbeidet primo november 2020 med innhenting av erfaringer i 

avdelingene om medlemsutvikling, type arrangement og organisasjoner som 

avdelingene har samarbeidet med siste året.  

Rekrutteringsrapporten ligge i sin helhet i hefte 1. Audgunns presentasjon av rapporten 

følger som vedlegg 8. 

Etter Audgunn sin presentasjon ble fire spørsmål knyttet til rapportens forslag drøftet i 

avdelingsgrupper. Pga teknisk feil diskuterte Oslo/Viken, Innlandet, Sandnes og 

Stavanger  samlet, mens Bergen var i egen gruppe. Se resultat fra gruppediskusjonene, 

vedlegg 3. 

 

Landsstyrets innstilling 

Rekrutteringsutvalgets forslag om et treårig rekrutteringsprosjekt i godkjennes med 

oppstart 2021.Tiltakene innarbeides i årlige arbeidsplaner og budsjetter.  

 

Vedtak: 

1. Landsstyrets innstilling enstemmig godkjent 

2. Innspill fra Susanne Urban og Elisabeth Kristiansen under 

budsjettbehandling  oversendes landsstyret.  

 

 

3. Arbeidsplan 2021 – 2020 v/Hilde Solberg 

Hilde ga en gjennomgang av de fire hovedområdene for arbeidsplanen. 

1. Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon 

2. Redefinere sikkerhetsbegrepet 

3. Feministisk perspektiv på fred 

4. Fremme sosioøkonomisk rettferdighet 

 

Hvert av områdene har definerte mål og tiltak. 

Arbeidsplanen og aktivitetsplan over aktuelle merkedager for IKFF finner du i 

landsmøtedokumentet hefte 3.  

 

Etter Hilde sin presentasjon ble arbeidsplanen drøftet i avdelings grupper. Se resultat fra 

gruppediskusjonene, vedlegg 3 

 

Landsstyrets innstilling 
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- Arbeidsplanen godkjennes. Første landsstyremøte etter landsmøtet får fullmakt til å 

gjøre eventuelle justeringer og redigeringer  

- Første landsstyremøte etter landsmøtet behandler alle forslag i beretningen fra 

representanter i arbeidsgrupper og organisasjoner – og behandler også oppnevning 

av representanter for ny landsmøteperiode.   

 
Vedtak: 

Landsstyrets innstilling enstemmig godkjent. 

 

 

5. Avslutning 

Landsmøtet ble avsluttet ved Åse Møller Hansen og ny leder Britt Schumann. 

Åse takket Liss for god og solid innsats selkommen som koordinator og ønsket 

velkommen videre som vararepresentant i landstyret. 

Elisabeth Koren ble takket for svært godt gjennomført omfattende og krevende arbeid 

som administrator gjennom hele landsmøtet. 

 

Britt takket landsmøtet for vist tillit til ledervervet, og ga uttrykk for at hun gleder seg til 

oppgaven og samarbeidet med AU og landsstyret. 

 

 

Oslo/Hamar 27.april 2021 

 

Referenter: 

Elisabeth Koren (sign.) Inger Karin Røe Ødegård (sign.) 

 

Protokoll: 

 

Torill Heilevang (sign.)  Andi Lomeland Jakobsen (sign.) 

  

Vedlegg   

1. Dagsorden og deltakerliste 

2. Uttalelse nr 13 (de øvrige uttalelsene ligger i landsmøte hefte 2) 

3. Gruppediskusjoner – resultater. 

4. Budsjett 2021 

5. Beretning fra Margrethe Kvam, nestleder i WILPF international 

6. Presentasjon av evalueringsrapport 

7. Presentasjon av rekrutteringsrapport 

 

 

 


