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Praktisk informasjon 

INNKALLING TIL LANDSMØTE 

Søndag 3. april 

IKFFs landsmøte 2022 holdes digitalt på zoom  

IKFF Oslo/Viken har ansvar for den praktiske arrangeringen, kontaktperson Elisabeth Koren e-

koren@online.no. 

Varsel om landsmøtet ble sendt ut på e-post til medlemmene 28. januar i 2022 med frist for forslag til 

saker og uttalelser 6 uker før landsmøtet 18.2. 2022 som vedtektsfestet. 

Landsmøtet behandler faste, vedtektsfestede landsmøtesaker og spesielle saker. 

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 2021  

• Revidert regnskap 2021  

• Arbeidsplan og budsjett 2022  

• Fastsettelse av medlemskontingent 2022  

• Uttalelser og innkomne forslag:  

• Valg av landsstyre og valgkomite  

• Forslag til vedtektsendringer 
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Program for landsmøtet m/påloggingsinformasjon 

Zoom-lenke til landsmøtet 3.april med pålogging fra 09.30:  

https://us02web.zoom.us/j/82086948204?pwd=NWlaS3RmTUY1ZnpNa2hMb1JRRjNnUT09 

Meeting ID: 820 8694 8204 

Passcode: 729940 

 
 

 

PROGRAM FOR LANDSMØTET  

 

Dag Tid Program Sakspapir 

    

Søndag 

3.4. 

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. leder Britt? 

Hefte 1 

 

 

 

  Regnskap 2021, budsjett 2022  

v. Elisabeth Koren 

Hefte 1 

  Kontingent  

  Diskusjon   

 11.30 Forslag til vedtektendinger. 

v/Inger Karin Røe Ødegård 

Hefte 1 

 12.15 Pause  

 13.15 Orientering fra valgkomiteen Hefte 2 

 13.30 Innspill til uttalelsene refereres   

 13.45 Hva skal vi gjøre kommende år? 

Arbeidsplan  

Innledning v/Hilde Solberg 

Hefte 2 

 
 

Diskusjon 
 

 14.45 Pause  

 15.00 Vedtak vedr. vedtekter, valg og 

uttalelser  

 

 16.00 Avslutning   Den nye ledelsen 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82086948204?pwd=NWlaS3RmTUY1ZnpNa2hMb1JRRjNnUT09
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Beretning fra landsstyret 

ÅRSBERETNING FOR IKFF 2020-2021 

                                                                             

1. ORGANISASJON   
 

1.1  Landsstyret  
 
Faste medlemmer 

Trøndelag:    Åse Berg  

Bergen:    Åse Møller-Hansen  

Stavanger:    Hilde Solberg  

Sandnes:    Ingegerd Austbø 

Innlandet:    Kari Nes 

Oslo - Viken:    Elisabeth Koren 

    Britt Schumann 

Arbeidsutvalg 

Leder:     Britt Schumann 

Nestleder:    Hilde Solberg 

Økonomiansvarlig:  Elisabeth Koren  

Informasjonsansvarlig:               Åse Møller-Hansen  

 

Vararepresentanter 

Bergen:    Marianne Sælen  

    Lidia Kleiberg  

Stavanger:    Andy Lomeland Jakobsen  

Sandnes:    Gro Eriksen  

Innlandet:    Eli Hammer Eide  

    Inger Karin Røe Ødegård  

Oslo/Viken:                     Audgunn Oltedal 

                                                    Liss Schanke 

    Ellen Elster 

    Elisabeth Kristiansen 
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Landsstyret har avholdt 6 møter i perioden 2021-2022 (etter landsmøtet i april 2021). Alle 

møtene ble avholdt som video-konferanser. Det er ført referat fra alle møter.  

AU har hatt 13 møter, alle som zoom-møter. Det er ført referat fra møtene. 

 

1.2 Organisering 

Landsmøtet 2021 vedtok ny organisasjonsmodell for IKFF hvor IKFF ledes av landsstyret som 

består av leder og AU samt faste representanter for alle avdelingene. AU foreslår oppgaver og 

organiserer fordelingen av disse i landsstyret og til avdelingene; lager forslag til nasjonal 

arbeidsplan, samt organiserer og fordeler oppgaver og driftsmidler i henhold til drøfting og 

vedtak i landsstyret.  

- AU har arbeidet med å utvikle rutiner for samarbeid og fordeling av oppgaver internt 

og overfor landsstyret. 

- Den nye organisasjonsmodellen følges opp med forslag til vedtektsendringer på 

landsmøtet i 2022   

Vurdering: AU er et nytt organ som må finne sin form. 

 

1.3 Medlemsutvikling 

• Ved årsskiftet 2020/2021 hadde IKFF 313 medlemmer hvorav 253 betalende 

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

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

De fleste medlemmene bor på steder med lokallag.  

 

Vurdering 

IKFF medlemstall har vært stabilt de seneste tre årene. Det skjer gledelig rekruttering av nye 

medlemmer som veier opp frafall av f.eks. passive medlemmer. Dette vises i den jevne 

økningen i antallet betalende medlemmer i de samme årene.  

Det er stor forskjell mellom lokallagene i medlemsantall, men medlemsutviklingen er 

gjennomgående positiv.  

Rekruttering har vært en del av arbeidsplanen for 2021. Den er rettet mot å få flere 

medlemmer av alle aldre og spesielt yngre kvinner, samt opprette kontaktgrupper i områder 

av landet der IKFF ikke har lokalavdelinger. 

 

Vurdering av arbeidet 

- IKFF har maktet å opprettholde en god del av aktiviteten gjennom 2021 -2022, til 

tross for smitterestriksjonene, selv om noe (f.eks. 8.mars-arr.) måtte avlyses/utsettes 

enkelte steder. Organisasjonen har arbeidet på alle de 4 hovedområdene, og 

gjennomført en stor del av de planlagte tiltakene, selv om en del måtte endres fra 

fysiske møter til digitale arrangementer.  

- I tillegg til arrangementene har det vært mange innlegg i aviser og på Facebook og på 

egen nettside om de aktuelle sakene. 

- Økt oppmerksomhet omkring rekruttering har gitt positive resultater i form av 

medlemsvekst i alle avdelinger, og organisasjonen er tilført verdifull kompetanse.    

- Økt nettkompetanse har styrket samarbeid mellom lokallagene om aktiviteter som 

etablering av nettverk for arbeidsområde 3 med arbeid rettet mot kvinner i krig, på 
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flukt og som flyktninger. Det har også fremmet praktisk ressursdeling, f.eks. av 

løpesedler som legges ut på hjemmesiden til felles bruk.   

- Det bør vurderes hvordan IKFF i framtiden kan kombinere lokallagsaktivitet med 

tematisk samarbeid på tvers av lokallagene.  

2. AKTIVITETER  
 

Landsstyret i IKFF utarbeider en felles arbeidsplan for hele organisasjonen, landsstyret og 

lokallag. Arbeidsplanen for 2021-2023 har følgende 4 hovedområder:  

1. Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon 

2. Redefinere sikkerhetsbegrepet 

3. Feministisk perspektiv på fred 

4. Fremme sosioøkonomisk rettferdighet (inkludert fred og miljø)  

 

Herved følger et sammendrag av landsstyrets og lokallagenes aktivitet på disse områdene 

med henvisning til nærmere informasjon om de ulike aktivitetene.  

 

2.1. BYGGE FREDSBEVEGELSEN OG STYRKE IKFF SOM ORGANISASJON 

 

Alle IKFFs aktiviteter sikter mot å styrke organisasjonen og fredsbevegelsen. IKFF legger stor 

vekt på utadrettet arbeid og synliggjøring gjennom hjemmesiden, facebook og 

medlemsbladet Fred og Frihet. Se rapport vedr. Fred og Frihet, Hjemmeside og Facebook, 

vedlegg 5.1 og 5.2.  

De fleste aktivitetene organiseres i samarbeid med andre nasjonale eller lokale 

organisasjoner, blant annet fredsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og kvinneorganisasjoner.  

 

Landsstyret 

IKFF har nær kontakt med flere norske freds-og miljøorganisasjoner bl.a. Det norske 

Fredslaget, Bestemødre for Fred, Stopp Nato, Nei til atomvåpen, Natur og Ungdom, 

Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet.   

IKFF gjennomførte en gjennomgang og evaluering av organisasjonen i 2020-2021 og følger 

opp de endringene som ble anbefalt.   

Landsstyret har etablert et eget rekrutteringsprosjekt som bl.a. har organisert aktiviteter på 

steder der IKFF ikke har lokallag. Se rapport for rekrutteringsarbeidet, vedlegg 5.3.   

Et viktig enkelttiltak var deltakelse på Arendalsuka i august som ga en mulighet for å 

synliggjøre vår organisasjon og våre hovedsaker for et stort antall organisasjoner og 

enkeltpersoner.  

Lokallagene 

- Bergen IKFF samarbeidet tett med Antikrigsinitiativet og Hardangerakademiet for fred, 

utvikling og miljø, og inviterer andre organisasjoner som Fremtiden i Våre Hender og 

Besteforeldrenes Klimaaksjon med på å arrangere filmvisninger og andre markeringer. 

Bergen IKFF holder stand i byen en gang pr. mnd. for å informere om freds - og 

antikrigsarbeid og verve medlemmer. De rekrutterer unge til fredssaken med 
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filmvisninger med innledning og påfølgende diskusjoner, bl.a. for videregående 

skoleklasser.  

- Innlandet IKFF samarbeider med kvinneorganisasjonene i paraplyorganisasjon FOKUS, 

Bestemødre for fred, Nei til atomvåpen, Hamar kulturhus og kirken m.fl. om 

arrangementer - og har tilbudt opplegg på en videregående skole.   

- Oslo Viken IKFF har etablert ressursgrupper for hvert av områdene i arbeidsplanen og 

arrangerer tiltak og arrangement, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner, bla 

medlemmer av Asylpolitisk Forum.  

- Stavanger IKFF har god direkte kontakt med nasjonale ledere for ICAN og Nei til 

atomvåpen. Lokalt samarbeider de med Ottar, RIA, Kvekerne, Antirasistisk Front, 

Stavanger kulturhus Sølvberget & bibliotek og ulike politiske partier om felles 

markeringer og arrangementer, bl.a. 8. mars og ved andre arrangementer og stand.   

- Sandnes IKFF samarbeider nært med Bestemødre for Fred og også med andre 

kvinneorganisasjoner, bl.a. i forbindelse med 8. mars.   

 

     Internasjonalt arbeid 

- IKFF er aktiv i vår internasjonale organisasjon WILPF, særlig i forhold til de nordiske og 

europeiske WILPF-seksjonene.  Vi har også samarbeid med andre nordiske 

fredsorganisasjoner. Se rapport om internasjonalt arbeid, vedlegg 5.4. 

 

2.2. REDEFINERE SIKKERHETSBEGREPET, BL.A. NEDRUSTNING OG ALTERNATIVER 

TIL KRIG OG MILITARISERING.  

 

Landsstyret 

Arbeidet for kjernefysisk nedrustning og sikkerhet har vært en hovedsak i hele perioden, 

med særlig vekt på informasjon om FNs forbudstraktat mot atomvåpen gjennom møter og 

andre arrangementer. Dette arbeidet har vært koordinert gjennom IKFFs deltakelse i 

Fredsrådet og ICAN. 

 

IKFF har vært opptatt av avspenning i nordområdene og i forhold til Russland og avholdt et 

nordisk-russisk seminar 12.-14.11.2021 med tittelen «Naboer som venner, ikkje fiender» med 

50 fysiske deltakere og mange digitale. Se rapport om seminaret, vedlegg 5.5. 

Det nordiske samarbeidet har også fokusert på alternativ sikkerhet, inkludert koordinering 

av nordiske inititiativ og opprettelse av Fredsdepartementer i de nordiske landene.  

 

En annen viktig sak i siste del av perioden har vært arbeidet mot den bilaterale baseavtalen 

mellom USA og Norge, og IKFF er medlem av Aksjonskomiteen mot baseavtalen. 

Baseavtalen er relatert til kjernefysisk nedrustning siden de amerikanske basene innebærer 

fare for atomvåpen på norsk jord. Se rapport om arbeidet med baseavtalen vedlegg 5.6.  

 

 

Lokallagene 
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- Bergen IKFF har hatt stands og utdeling av løpesedler mot atomvåpen på Hiroshimadagen 

6. august og FNs dag for forbud mot atomvåpen 26. september. I FN-uken arrangerte de 

en mini fredsfestival «Fredspropaganda» 28. oktober. Bergen IKFF samarbeidet også med 

Hardangerakademiet om det årlige fredssymposium, med to workshops, bl.a. om 

ikkevoldelig konfliktløsning. Bergen IKFF samarbeider med Antikrigsinitiativet og ande 

om å protestere mot forslaget og tilleggsavtale til den norske baseavtalen.   
- Innlandet IKFF markerte merkedagene mot atomvåpen 6. august og 26.september i 

samarbeid med Bestemødre for fred, Nei til atomvåpen og Natur og ungdom.  

- Oslo Viken IKFF støttet ICAN/NTAs arrangement på Hiroshimadagen 6. august. 

Oslo Viken IKFF samarbeidet med Nei til Atomvåpen om møte «Trenger vi baseavtalen» 

30. november. 

- Sandnes IKFF markerte Hiroshima og Nagasaki-dagene 6. august med leserbrev og 

brosjyre til utdeling i handlegata 

- Stavanger IKFF markerte Hiroshima og Nagasakidagen 6. august, FNs dag for total 

avskaffelse av atomvåpen 26. september og utdeling av Nobels fredspris 10. desember. 

Stavanger IKFF har også arrangert en fredsplakatutstilling «Fredspropaganda som åpnet 

med et seminar 8. desember i samarbeid med Stavanger bibliotek og som skal vises til 

mars 2022 og deretter brukes som vandreutstilling.  

 

2.3. FEMINISTISK PERSPEKTIV PÅ FRED, BL.A. KVINNER I KRIG OG SOM 

FLYKTNINGER  

 

Landsstyret 

Landsstyret har etablert en arbeidsgruppe på tvers av lokallagene som arbeider med dette 

hovedområder. Gruppen har bl.a. fokusert på oppfølgning av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 

1325, Kvinner, fred og Sikkerhet, inkludert arbeidet mot vold mot kvinner, gjennom 

samarbeid med paraplyorganisasjonen FOKUS, FOKUS’ gruppe 1325 og andre 

kvinneorganisasjoner.  

Et annet hovedfelt har vært arbeid rettet mot flyktningpolitikk og asylrett gjennom bl.a. 

Asylpolitisk Forum. I samarbeid med andre medlemsorganisasjoner har IKFF arrangert 

seminar om langtidsværende, ikke-returnerbare asylsøkere og mer human flyktningpolitikk 

under Arendalsuka og bidratt til landsomfattende markeringer av Yemanedagen 8. januar.  

Se rapport, vedlegg 5.7. 

 

Lokallagene 

- Bergen IKFF har bidratt til prosjektet «Skole på flukt» i Libanon gjennom informasjon og 

salg av produkter. 

- Innlandet IKFF markerte «Yemanedagen» 8. januar til minne om en asylsøker som døde 

etter 25 år i asylmottak, og følger opp tema om lengeværende papirløse asylsøkere.  

De arrangerte en åpen forestilling 5.november med fortellerteater om trafficking på 

videregående skole i samarbeid med Soroptimistene og Sanitetskvinnene.  
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- Oslo Viken IKFF arrangerte møte 31.august mellom politikere og papirløse, og møter om 

«Femicid: Vold mot kvinner i Latin Amerika» i Fredrikstad 1. desember og Oslo 6. 

desember sammen med andre organisasjoner.  

- Sandnes IKFF deltok på lokale fellesarrangementer 8. januar med markering av 

Yemanedagen og kvinnedagen og 8. mars. 

- Stavanger IKFF deltok i lokal markering av kvinnedagen 8.mars, Krystallnatta 9 

november og FNs dag for vold mot kvinner 25. november. 

  

 

2.4. FREMME SOSIOØKONOMISK RETTFERDIGHET, BL.A. FORHOLDET MELLOM 

MILITARISME OG MILJØ  

 

Landsstyret 

Landsstyret har arbeidet for å synliggjøre forholdet mellom militarisme/krig og 

klimaforandringer /miljø, et perspektiv som har fått økende betydning og også økende 

interesse.  Arbeidet har innebåret møter, foredrag, uttalelser, publikasjoner m.m.  

Arbeidet innebærer også å synliggjøre hvordan militære ressurser kan omprioriteres for å 

bøte på verdens fattigdom og innfri FNs bærekraftmål.   

 

IKFF har vært særlig opptatt av sammenhengen mellom atomvåpen, atomavfall og atomkraft 

og er medlem av den nasjonale referansegruppen for Norsk Nukleær Dekommisjonering, 

NND. Se vedlegg 5.8.   

 

10-årsdagen for atomkraftulykken i Fukushima og årsdagen for Tjernobylulykken ble arkert 

med nettarrangement i samarbeid med Nei til Atomvåpen, Naturvernforbundet og Natur og 

Ungdom. 

 

Sammenhengen mellom atomvåpen, atomavfall og atomkraft var et sentralt tema på IKFFs 

stand under Arendalsuka i august.  

 

Lokallagene 

- Bergen IKFF har vært en viktig drivkraft i dette arbeidet, publisert trykksaken «Trygghet 

for Hvem» og bidratt med foredrag på møter rundt om i landet, både i regi av IKFF og av 

andre organisasjoner.  

- IKFF Oslo-Viken hadde stand på Grønn Miljøfestival, Nesodden 28. august. 

Sammenhengen mellom atomvåpen, atomavfall og atomkraft var sentralt tema.  

- Innlandet IKFF arrangerer åpent møte på Lillehammer om atomavfall/ atomkraft/klima i 

mars 2022 i samarbeid med Bestemødre for fred (utsatt fra 2020).  

- Innlandet IKFF har også samarbeidet med klima- og miljøorganisasjoner, samt 

Jordvernalliansen. 

- Sandnes IKFF har holdt åpent møte på Sandnes bibliotek om atomkraft, atomavfall og 

atomvåpen  

 

Egen vurdering av arbeidet 
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- IKFF har maktet å opprettholde en god del av aktiviteten gjennom 2021 -2022, til tross 

for smitterestriksjonene, selv om noe (f.eks. 8.mars-arr.) måtte avlyses/utsettes enkelte 

steder. Organisasjonen har arbeidet på alle de 4 hovedområdene, og gjennomført en stor 

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

arrangementer.  

- I tillegg til arrangementene har det vært mange innlegg i aviser og på Facebook og på 

egen nettside om de aktuelle sakene  

- Økt oppmerksomhet omkring rekruttering har gitt positive resultater i form av 

medlemsvekst i alle avdelinger, og organisasjonen er tilført verdifull kompetanse.    

- Økt nettkompetanse har styrket samarbeid mellom lokallagene om aktiviteter som 

etablering av nettverk for arbeidsområde 3 med arbeid rettet mot kvinner i krig, på flukt 

og som flyktninger. Det har også fremmet praktisk ressursdeling, f.eks. av løpesedler som 

legges ut på hjemmesiden til felles bruk.   

- Det bør vurderes hvordan IKFF i framtiden kan kombinere lokallagsaktivitet med 

tematisk samarbeid på tvers av lokallagene.  

 

3. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
 

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.   

Asylpolitisk Forum og samarbeid med medlemsorganisasjoner her er blitt stadig viktigere i 

arbeidet for en bedre flyktninge- og asylpolitikk.   

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

militarisme og miljø, med miljøorganisasjoner som bl.a. Bellona, Natur og Ungdom, 

Naturvernforbundet som alle er med i referansegruppen for Norsk Nukleær 

Dekommisjonering.  

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

 

Rapporter fra våre representanter i paraplyorganisasjonene 

5.9.  Norges Fredsråd  

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

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

5.12 Rapport fra IKFFs arbeid i Norges Kvinnelobby 

5.13 Rapport fra IKFFs arbeid i Asylpolitisk forum 

 

4. ADMINISTRASJON OG ØKONOMI 
 

4.1 Lokaler  
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IKFF deler lokaler med Norges Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening i 

Majorstuveien 39. Kontoret har vært betjent en dag per uke.  

 

4.2 Bruk av frivillige 

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

lokalavdelinger og enkeltpersoner.   

 

Frivillige i IKFF Oslo/Viken har betjent kontoret, fordelt innkommen e-post og bistått ved 

oppsetting av nettmøter i til IKFF. Frivillige i Oslo har 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, og bistått 

lokalavdelingene med publisering på nett. 

 

Økonomi  

Regnskapet pr. 31.12.2021 viser totale inntekter på 651 771 og totale utgifter på 538 642. 

Dette er en nedgang både i inntekter og utgifter i forhold til tallene for 2020, totale inntekter 

698 980 og totale utgifter 646 706.  
Inntektene er hovedsakelig eksterne tilskudd, fra Barne- og Familiedepartementet, Norsk 

Nukleær Dekommisjonering, Fritt Ord, Utenriksdepartementet, Bestemødre for fred, FOKUS 

og Fredsstiftelsen, i tillegg til medlemskontingent og gaver.  

Resultatet for 2021 er positivt 113 128, mot 52 274 i 2020. Det er en økning i egenkapitalen 

fra 345 718 til 548 846. Dette skyldes dels inntekter fra IKFFs deltakelse i referansegruppen 

for Norsk Nukleær Dekommisjonering og dels en ekstraordinær utgiftsreduksjon i 2021 fordi 

WILPF International avsto fra innkreving av medlemskontingent fra seksjonen.  Kasserer 

Elisabeth Koren har arbeidet med regnskapet og samarbeidet med regnskapsfører og revisor.   

Vurdering 

• Lokalene på Majorstua fungerer svært godt   

• Arbeidsfordeling og bruk av frivillige fungerer relativt godt. Fordelingen av 

administrative oppgaver mellom lokalavdeling fungerer ikke optimalt. Det var ikke noen 

avdeling som var villig til å ta ansvar for arkivering i 2021. Dette må komme i orden fra 

2022.   

• Økonomistyringen har fungert godt i 2021. Vi har hatt betydelig aktivitet på nye 

områder takket være økt ekstern støtte, samtidig som vi har benyttet mindre av egne 

midler enn budsjettert – og derfor økt egenkapitalen. 

 

 

Oslo/Stavanger/Bergen/Hamar/Sandnes/Røros, 7. mars 2022 
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Britt Schumann 

 

 

 

Hilde Solberg    Elisabeth Koren   Åse Møller Hansen 

  

 

 

Kari Nes    Gro Eriksen    Åse Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.VEDLEGG 

NÆRMERE INFORMASJON OM IKFF’S AKTIVITETER 

 
5.1.MEDLEMSBLADET FRED OG FRIHET  

v. Ellen Elster 

 

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

Nummer 1/2021 hadde tema om Atomvåpen – Atomkraft – Atomavfall. Åse Juveli Berg og 

Eva Fidjestøl bidro sterkt med stoff. Bakgrunnen var det pågående arbeidet med nedbygging 

av atomreaktorene i Norge. Nummeret har vært populært og har kommet i flere opplag.  

I de øvrige numrene av nyhetsbrevet sto lokalavdelingene for den lokale redigeringen. I 2021 

var det Oslo / Viken som sto for nummer 2, Sandnes for nummer 3 og Stavanger for nummer 

4.  

 

Med i redaksjonen fra 2021 var Ellen Elster, Audgunn Oltedal og Mari Holmboe Ruge. Mari 

trakk seg som redaksjonsmedlem fra sommeren 2021, og inn kom Yennie Bredin, Elin Fossen 

og Gro Standnes. Mari Ruge og Elisabeth Lønnå har fortsatt som korrekturlesere. Stine Marie 

Vørner er engasjert og tar for seg den grafiske utformingen.  

 

Vurdering 

Arbeidet rundt redigeringen av bladet fungerer i dag bra. Redaksjonen består nå av fem 

medlemmer, en som foretar grafisk utforming og som også gir innspill på det redaksjonelle 
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arbeidet, samt to faste korrekturlesere. Vi mener også at lokale redaksjoner fungerer bra. Det 

er etablert gode rutiner rundt samarbeidet mellom lokale og sentral redaksjon(er).  

Det arbeides fortsatt med å få til en helhetlig redaksjonell linje. Og vi skulle gjerne ha spilt på 

flere bidragsytere til bladet.  

 

5.2.HJEMMESIDE OG FACEBOOK  

v. Åse Møller-Hansen  

 

Hjemmesiden.  

Det er publisert 66 innlegg på selve nyhetssiden i 2021, pluss en rekke innlegg på andre sider 

i menyen: Lokalsidene til Innlandet, Stavanger, Sandnes og Bergen, Avvikling av norske 

atomanlegg, Atomspørsmål, Månedens fredsminister, IKFF i media, publikasjoner med flere.  

Innleggene dekker alle hovedtema i IKFFs handlingsplan.  Noen innlegg er oversatt fra 

engelsk før de blir lagt ut.  

Facebook 

Det er publisert ca. 170 facebookinnlegg i 2021.  

Også her blir de fire hovedområdene i arbeidsplanen dekket. Noen nyheter er delt fra IKFFs 

hjemmeside, mange fra ICAN og andre freds- og solidaritetsorganisasjoner. Det er opprettet 

eller delt en rekke arrangement, alt fra informasjon om markeringer til norske og 

internasjonale møter og webinar som det er mulig å delta på.  

10.03.21 hadde vi 1199 følgere på facebooksiden. 25.02.22 hadde antallet økt til 1374.  

Det er et mål å legge ut nyheter på merkedager, på facebook eller hjemmesiden, noe som i 

stor grad er blitt gjort. 

Det går mye tid til arbeidet, som også består av kontakt med medlemmer som har 

arrangement, artikler og annet som skal ut på sidene, eller som har behov for bilder, logoer 

etc. som ligger på hjemmesidens mediebibliotek.  Jeg bruker også tid på problemløsning på 

hjemmesiden og på å lære nye funksjoner når det er behov for det. 

Jeg vil anslå at det går rundt 200 timer i året på arbeidet med hjemmesiden. 

 

5.3. PROSJEKT REKRUTTERING 

v. Audgunn Oltedal 

 

Bakgrunn: 

Landsstyret i IKFF vedtok 12.august 2020 å setje ned ei arbeidsgruppe (Eli Hammer Eide, 

Marianne Sælen, Lispet Kristiansen, Hilde Solberg, Audgunn Oltedal) som skulle kome med 

forslag til arbeid med rekruttering. Rapporten som gruppa la fram på landsmøtet i IKFF 

våren 2021, gjekk inn for å prioritere fire område: Arbeid med rekruttering i 
avdelingane. Arbeid for å bli ein landsdekkande organisasjon. Tiltak for å nå ungdom/unge 
vaksne. Studiearbeid. Landsmøtet i IKFF  2021 vedtok eit treårig prosjekt for rekruttering 

(Prosjekt Rekruttering), og bad gruppa som som hadde laga rapporten om å gå i gang med 

dette arbeidet.  

Arbeidet i prosjektet. 

Prosjektgruppa har i landsmøteperioden 2021-2022 hatt seks møte 

(08.04.21/21.06.21/18.10.21/04.11.21/19.01.22/16.02.22). Gruppa har hatt eit møte med 



 14 

deltakarar frå avdelingane (27.10.21) om Tiltak for å nå ungdom/unge vaksne, og eit møte 

med deltakarar frå Trøndelag/Innlandet/Oslo-Viken, Telemark-Vestfold (09.11.212) om 

Arbeid for å bli ein landsdekkande organisasjon. Prosjektgruppa har ikkje hatt kapasitet til å 

jobbe med feltet studiearbeid. I november sa Inger Karin Røe Ødegård ja til vere med i 

prosjektgruppa og utarbeide forslag til korleis IKFF kan jobbe med dette området. Arbeidet i 

Prosjekt Rekruttering i 20221 vart oppsummert på Landskonferansen 27.januar 2022.  

 

Arbeid for å bli ein landsdekkande organisasjon. 

På møte for dette området i prosjektet (09.11.21) deltok Eli Hammer Eide (IKFF Innlandet), 

Åse Berg (IKFF Trøndelag), Torunn Hovde Kaasa (IKFF Vestfold-Telemark), Elisabeth Koren 

og Audgunn Oltedal (IKFF Oslo-Viken). Møte konsentrerte seg om Oslo-

Viken,Telemark,Vestfold,Agder.  

IKFF si deltaking på Arendalskonferansen august 2021 gav oss kontaktar som ikkje er fylgt 

opp, men som kan gje utgangspunkt for møte/opplegg i Agder og i Vestfold/Telemark. 

IKFF Innlandet fekk ansvar for kontakt med IKFF medlemmer i Trøndelag. Det har gitt 

resultat.M.a.var IKFF medlem Berit Rusten primus motor for arrangement på Feministhuset i 

Trondheim på Yemanedagen 8.januar 2022. Ei studiegruppe i Trøndelag er no i gang.   

 

Tiltak for å nå ungdom/unge vaksne 

Med på zoom-konferansen 27.10.21 om tiltak for å nå ungdom/unge vaksne var Torhild 

Hellstrøm og Audgunn Oltedal (IKFF Oslo-Viken), Torill Heilevang og Eli Hammer Eide 

(IKFF Innlandet), Hilde Solberg (IKFF Stavanger), Marianne Sælen (IKFF Bergen), Ingegerd 

Austbø, Tale Marie Simonsen, Edda Wangsholm  (IKFF Sandnes).  

Møtet la vekt på utveksling av erfaringar/planar: Torill Hellstrøm fortalde om 

‘Nesoddenpiloten’, om planar for å ha timar/opplegg i vgs, og om planar ho og Lispet 

Kristiansen har for å arbeide fram ein mal/opplegg for å ha møte/arrangement i lag med 

ungdomsorganisasjonar (m.a.Natur og ungdom). Bergen har god erfaring med å bruke film i 

kontakten med skuleungdommar i vgs.  Marianne Sælen fortalde om dette, og om kontakt 

dei no tek med vidaregåande skolar.  Eli informerte om bruk av forteljarteater i vgs på 

Hamar, og også om korleis fotoutstilling om flyktningars situasjon som IKFF fekk fram,vart 

brukt av lærarar/elevar i ungdomsskulen. Tale fortalde om møte i Sandnes med ungdommar. 

IKFF møtte dei i  ungdomsklubben, fortalde om kva IKFF er og vil, og fekk god kontakt og 

samtale. Vi kan ha møte med ulike typar ungdomsorganisasjonar, f.eks Ungdommens Røde 

Kors.Vi kan ta kontakt med ungdommens bystyre.  

Oppsummert vektla dette møtet tre tiltak/måtar å jobbe på:  

a) Å gå inn i vgs og ha timar/opplegg. Korleis gjere det/vektlegge kva? 

b) Ha møte/opplegg saman med ungdomsmiljø/ungdomsorganisasjonar (m.a. Natur og 

Ungdom/politiske ungdomsorganisasjon mv) 

c) Opplegg overfor universitet og høgskolar/unge vaksne. 

Studiearbeid 

Studiearbeid er ein viktig del av rekrutteringsarbeidet. Arbeid er i gang med å lage 

rammeplan for studiearbeid i IKFF. Viktig å finne ein metodikk, ein måte å jobbe med 
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studiearbeid på i organisasjonen.  Det er i 2021 gjort eit forarbeid for å få til studieplan om 

IKFF ‘Bli kjent med IKFF’, der Ingrid Eide, Mari Holmboe Ruge og Eva Fidjestøl medverkar.  

 

Arbeid med rekruttering i avdelingane.  

Fem nye medlemmer i kvar avdeling. Dette målet sette landsmøtet i IKFF opp for arbeidet 

med rekruttering i 2021. Pr.31.12.21 var talet på medlemmer i IKFF 313 medlemmer. 

Frå 2017 til 2020 vart mange strokne frå IKFF si medlemsliste, og talet på medlemmer gjekk 

ned frå 463 til 312.  Mykje tyder på at denne trenden er snudd. 

 I 2021 fekk IKFF 47 nye medlemmer. Alle avdelingar fekk nye medlemmer i 2021. Flest 

fekk Bergen, som noterte 20 nye medlemmer.  

Arbeidet i Prosjekt Rekruttering har vore med og sett spørsmål om rekruttering på dagsorden 

i avdelingane. Dette er kanskje -så langt -den viktigaste effekten av rekrutteringsprosjektet. 

Å vedvarande medverke til at rekruttering står høgt oppe på avdelingane sin dagsorden, vil 

fortsatt vere ei hovudsak i Prosjekt Rekruttering sitt arbeid. 

5.4. WILPF’S INTERNASJONALE ARBEID  

v. Margrethe Kvam 

2022 er året hvor vi i WILPF, ett år forsinket på grunn av pandemi, skal arrangere vår 

internasjonale kongress, for første gang over en digital plattform. Forberedelsene til kongress 

krever vanligvis mye tid og oppmerksomhet på det internasjonale nivået. Enda mer krevende 

er det når vi skal sikre en inkluderende, dynamisk og interessant kongress digitalt med 

deltakere som ikke befinner seg i samme tidssone.  

I det internasjonale styret har vi hatt en prosess siden tidlig i 2021 med å tenke på kongress, 

og ikke minst med å få skrevet WILPFs nye internasjonale politiske program. Alle seksjoner 

har vært og er stadig invitert til å bidra til et program med målsettinger som gir mening 

lokalt, regionalt og internasjonalt. Det har vært god medlemsoppslutning om diskusjonen 

rundt WILPFs prioiriteringer de neste årene. 

The Future WILPF Virtual Conference fant sted 19-21 November. Sekretariatet samlet og 

systematiserte alle tilbakemeldingene som ble mottatt under konferansen. Deretter har det vi 

satt i gang en evaluering av hva som har gått bra med den nye styringsmodellen fra 2018, og 

hva som bør forbedres og eventuelt  foreslås endret i forberedelsene til kongressen 2022.  

Påvirkningsarbeid: 

Det foregår mye godt arbeid i mange seksjoner.  Den politiske, økonomiske og sosiale 

situasjonen seksjonene befinner seg i, speiler naturlig nok aktiviteter og prioriteringer.  I 

mange afrikanske land ble sikkerhetssituasjonen betydelig forverret i løpet av 2021 ettersom 

pandemien grep om seg. Covid har bidratt til økt vold og forsterket ulikhet over hele verden.  

Det er imponerende hvor mye som tross vanskelige vilkår har kommet ut av vårt arbeid både 

nasjonalt og i våre internasjonale programmer. Det er umulig å dekke alt i en kort rapport 

som denne, men jeg trekker fram noen eksempler på arbeid fra siste år. Sekretariatet har 

publisert en serie nye blogger om Afghanistan hvor vi forsøker å bringe nye perspektiver og 

stemmer til «mainstream»-fortellingen fortalt av media – og få fram fortellinger som ikke har 

blitt fortalt. Det siste bidraget til serien er en tredelt blogg av Ray Achesons (leder for 

Reaching critical will) om historien til militarisering i Afghanistan, dens kjerneelementer, 

ødeleggende virkninger og spesifikke anbefalinger for det internasjonale samfunnet for å ta 
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opp ødeleggelsene som militariseringen har forårsaket i landet. Det er mye stoff å finne om 

dette på wilpf.org. 

Vårt internasjonale styremedlem, og leder av den Afghanske seksjonen av WILPF Jamila 

Afghani, var blant de Afghanerne som ble evakuert til Norge da Taliban tok over sist 

september.  Hun deltok i forhandlingene med Taliban i Oslo i januar, og vi involverer oss 

mye internasjonalt i arbeidet med å få stater til å legge til rette for at aktivister som Jamila 

skal kunne fortsette sitt arbeid fra sin eksiltilværelse. I samarbeid med 

menneskerettighetsfondet og Afghanisatnkomiteen har vi gjennomført møter med både 

arbeids- og inkluderingsdepartmentet og U.D. om saken. 

 

Tematisk arbeid med fokus på miljø og militarisme: 

Medlemmer av Environmental Working Group (EWG) og andre med støtte fra det 

internasjonale sekretariatet  å rette oppmerksomheten mot effekten av militarisme på 

miljøet, "grønnvasking", klimarettferdihet med mer.  WILPF-medlemmer som deltok på 

COP26 i Skotland har siden fulgt opp med arrangementer for å diskutere resultatene av COP, 

og utforske hvordan feministisk fred kan være sentrert i klimarettferdighet.  Vi planlegger 

også å være også sterkt tilstede på FN-konferansen «Stockholm +50» i juni, en konferanse vil 

minnes FNs konferanse om miljø i 1972 og feire 50 år med global miljøaksjon. WILPF har 

fått antatt an artikkel i det såkalte «white paper» til denne konferansen. Mange seksjoner har 

også hatt god prosjekter på miljøsiden og laget  

FN var vertskap for sin andre Open-Ended Working Group (OEWG) om cyberspørsmål i 

New York fra 13.– 17. desember 2021. Vårt New York-baserte team har arbeidet mye med 

dette temaet og ga bidrag til diskusjonene for å fremme bl.a. kjønnsdimensjonen i disse FN-

prosessene. Se nettsidene til Reaching Critical Will for mer informasjon. 

Kvinner, fred og sikkerhet:  

I oktober holdt FNs sikkerhetsråd (UNSC) sin årlige åpne debatt om kvinner, fred og 

sikkerhet, med temaet "Investing in Women in Peacekeeping and Peacebuilding". Våre folk i 

«Peace Women» tilbyr verdifull innsikt i sin publikasjon med en analyse av debatten på sin 

nettside. MENA (Middle East and North Africa)-programmet vårt lansert i høst 

betaversjonen av en ny plattform kalt MENA HUB. Nettsiden er laget for å fungere som en 

kunnskapsdatabase med verktøy for kvinneaktivister i MENA-regionen. Siden er tilgjengelig 

på to språk, engelsk og arabisk og vil bli offisielt lansert i 2022. 

Jeg avslutter denne årsrapporten med å anbefale alle våre norske medlemmer å lese 

publikasjoner og nyhetsbrev (abonnèr gjerne på dette).  Likeledes legges mye 

medlemsinformasjon ut under My Wilpf. Særlig lesverdig er vår generalsekretær, Madeleine 

Rees’ åpne brev til FNs sikkerhetsråd vedrørende Ukraina-konflikten fra januar i år, hvor 

hun i klart språk konfronterer sikkerhetsrådet med tittelen «militarismen dreper oss alle».   

Publikasjoner på nettsiden: https://www.wilpf.org/wilpf-publications/ 

 

 

Kari Nes 

Om den norske seksjonens kontakt med andre seksjoner i WILPF  og med WILPF org  

(mars 2021-mars 2022) 

https://www.wilpf.org/wilpf-publications/
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Avdeling Innlandet v undertegnede og Inger Karin Røe Ødegård som vara har hatt 

hovedansvar for den norske seksjonens kontakt med andre WILPF-seksjoner og med 

den internasjonale organisasjonen.   

Arbeidet har hovedsakelig omfattet følgende tre elementer:  deltakelse i et europeisk 

nettverk sammen med tilsvarende  international liaisons fra de andre seksjonene i 

Europa, deltakelse i et nordisk IKFF-nettverk samt kontakt med WILPFs 

internasjonale sekretariat. 

 

1. Europeisk nettverk 

Nettverket har vært ledet av Heidi Meinzolt fra den tyske seksjonen i egenskap av at 

hun representerer alle de europeiske seksjonene i WILPFs internasjonale styre (IB).  

Møtene har utelukkende vært digitale, bortsett fra at den gjenoppstartede seksjonen i 

Østerrike inviterte til et europeisk møte i juli i Wien. Ønsket var å markere at det var 

100 år siden WILPFs verdenskongress fant sted nettopp her. Dessverre kunne ingen 

fra den norske seksjonen delta.    

Jeg har vært med på de fleste av de digitale møtene, og Inger Karin Røe Ødegård, Berit 

Aasen, Åse Møller Hansen og Britt Schumann har også deltatt på et møte.   

Noen av de sentrale temaene framgår av uttalelser vi har vært med og støttet (se også 

våre hjemmesider): 

- Uttalelse om de-ekskalering av konflikten i Ukraina (januar -22) og senere om 

fordømmelse av krigen.  Den aktuelle situasjonen i Hvite-Russland, Ukraina og ellers i 

Øst-Europa har vært tema i hele perioden. I de nevnte landene er det ingen seksjon, 

men WILPF-grupper som har vært representert på møtene.   

Uttalelsen fra Russlandsseminaret i Oslo ble delt med de europeiske seksjonene.  

- “Protect human beings and not borders! Europeans cannot be silent!”  

Denne uttalelsen tok utgangspunkt både i den akutte situasjonen for afghanske 

flyktninger  og den situasjonen som var på grensen mellom Hviterussland og Polen. 

Vi var med på å utforme denne uttalelsen - den bygde på uttalelsen om flyktninger fra 

vårt nordiske møte, se nedenfor.  

- “Statement Against the Inclusion of the Nuclear Power in the EU Taxonomy”. 

 

Europeiske WILPFere har vært representert på blant annet International Peace 

Bureaus konferanse i Barcelona i oktober, klimakonferansen COP26 i Glasgow i 

november og på OSSE-møtet i Stockholm i november, noe som har vært reflektert i 

de europeiske WILPF-møtene. 

Et annet sentralt tema I møtene har vært forberedelse til kongressen i 2022. Både 

organisasjonsutvikling, internasjonalt program og “future WILPF” har vært tatt opp, 

se også Margrethe Kvams rapport om WILPF Int. Etter initativ fra finsk IKFF ble det 

foreslått et nytt organ for informasjonsdeling og rådslagning, et forslag som vi og 

andre seksjoner støttet.  Valget blir også spennende, for verken den internasjonale 

presidenten eller vårt europeiske IB-medlem Heidi stiller til gjenvalg, se nedenfor 

ang. nordisk samarbeid.  

En gruppe foreslo sommerskole / sidekonferanse I Wien parallelt med den digitale 

kongressen, men dette arrangementet fikk ikke nok oppslutning og er derfor avlyst.   
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2. Nordisk nettverk 

„International liaisons“ fra Danmark, Finland, Norge og Sverige har innimellom et 

eget kontaktnett.  Akkurat nå har kontakten dreid som om nominering av kandidater 

til valget på kongressen, og vi har foreslått Jamila Afghani som vår presidentkandidat.   

 

De nordiske seksjonene har også et nettverk om «kvinner i krig, på flukt og som 

flyktninger», koordinert av den norske seksjonen v. Berit Aasen, Audgunn Oltedal og 

Kari Nes.  I 2021 hadde vi to nettmøter, men det er uvisst om det er interesse i våre 

naboland for å fortsette med dette. 

Det viktigste temaet i det nordiske nettverket gjelder nordiske IKFF-møter.  I 2021 

fant et slikt møte sted i Gøteborg i 24-24 oktober.  12 fra norsk IKFF deltok, se omtale 

i Fred og Frihet nr 4.  To uttalelser ble vedtatt, en om flyktning- og asylpolitikk og en 

om at våre land må signere FNs atomvåpenforbud og dessuten ta militære utslipp med 

i klimaregnskapet. De ligger på våre nettsider.  

 

3. Kontakt med det internasjonale sekretariatet 

I tillegg til spørsmål om rapportering og seksjonsavgift til WILPF – som for øvrig alle 

slapp å betale i 2021 - har kontakten med WILPF siste år inneholdt mye informasjon 

om forberedelse til kongressen, særlig  gjennom invitasjon til webinarer. Se ovenfor 

samt Margrethes rapport. 

 

 

 

 

 

                                                             

5.5. NORDISK-RUSSISK SEMINAR «NABOER SOM VENNER IKKE FIENDER» 

v. Liss Schanke 

 

Beskrivelse 

IKFF, Norges Fredslag og Bestemødre for Fred arrangerte konferansen «Naboer som venner, 

ikke fiender» i Oslo 12.-14.11.2021. Konferansen var en oppfølgning av en tilsvarende 

konferanse i 2020 og en studietur til Russland i 2018 – også med navnet «Naboer som venner 

ikke fiender.»  Konferansen ble holdt på Anker hotell i Oslo med ca 50 fysiske deltakere og 

30 digitale, fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Russland, Sverige.  

Konferansen var støttet av Norsk Nukleær Dekommisjonering, Fredsstiftelsen og Fritt Ord. 

 

Programmet besto av en kombinasjon av åpne møter og delseminarer med følgende ulike 

temaer:  

▪ Sikker lagring av atomavfall   

▪ Nye strategier for fred og sikkerhet   

▪ Demilitarisering av Østersjøen  

▪ Utfordringer i Arktis   

▪ Hvordan kan Norden og Russland fremme fred?  
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I tillegg til innledninger og diskusjoner var det fantastiske musikalske innslag.  

 

Utfordringer  

En hovedutfordring var at de russiske innlederne og deltakerne ikke kunne komme til Norge. 

Dette ble klart i løpet av de siste 2 ukene før seminaret og skyldtes at norske myndigheter 

ikke godkjenner den russiske korona-vaksinen eller dokumentasjon på at man har hatt 

sykdommen.  

 

Resultat  

Både de fysiske og de digitale innlederne og deltakerne ga uttrykk for at de var svært 

fornøyde med seminaret. En av de russiske innlederne skriver:”Thank you for the warm 

atmosphere during the discussion. It was very important to feel that we are part of the same 

space - the Baltic-Nordic region.” En av de finske deltakerne skriver «it was a pleasure to 

listen to the presentations of the experts - and get new energy for peace work again.” 

 

Det viktigste innslaget – sett i etterkant – var trolig møtet søndag med representanter fra 

Nordisk Råd, nyvalgt leder Erkki Tuomioja fra Finland og Erik Juhl fra Danmark. Begge ga 

uttrykk for at Nordisk Råd bør engasjere seg mer i fredsspørsmål – og i nærmere samarbeid 

med fredsbevegelsen – og andre sivilsamfunnsorganisasjoner. 

 

Oppfølgning 

Planlegging og gjennomføring av seminaret var basert på samarbeid, dels mellom de tre 

norske arrangørorganisasjonene dels mellom medlemmene i den nordisk- russiske 

planleggingsgruppe.  

 

Samarbeidet ga mersmak og la et godt grunnlag for videre arbeid i 2022: 

- Etablering av en nordisk fredsallianse, et nettverk av nordiske fredsorganisasjoner 

- Nordisk studietur til Murmansk høsten 2022 

- Norsk konferanse om fred, miljø og klima høsten 2022 i regi av IKFF, Fredslaget og 

Bestemødre for Fred.  

 

5.6. AKSJON MOT BASEAVTALEN MED USA 

v. Åse Møller-Hansen 

IKFF i Bergen engasjerte seg i saken etter den ble hovedtema i paneldebatten på 

Fredsymposiet i Jondal i juli, og det ble skrevet et opprop i Hardangerakademiets navn. 

Liss Schanke presentert oppropet for Fredsrådet, og fem medlemsorganisasjoner stilte seg bak 

en redigert henvendelse til alle de politiske partiene med oppfordring til å stemme nei til 

baseavtalen, og til å svare oss om partiet ville stemme nei. Svarene ble samlet og lagt ut på 

IKFFs hjemmeside og delt med de andre organisasjonene.  

Aksjon mot baseavtalen med USA ble etablert i november 2021 etter et protestmøte på 

Litteraturhuset i Oslo, hvor Liss var blant innlederne.  

IKFF sendte høringsuttalelse til regjeringen. Flere IKFF-medlemmer sendte også sin egen 

høringsuttalelse. Det ble sendt innlegg til media, som blant annet ble publisert i 

Utdanningsforbundets medlemsblad.  
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Vi har jevnlige møter i aksjonen. Liss deltar på de fysiske møtene i Oslo. Åse M.H. og Kristin 

Jakobsen Leganger bytter på å delta på de digitale møtene. Åse deltar i AU i 

aksjonsnettverket sammen med representanter fra Stopp NATO, Nei til Atomvåpen og Rød 

ungdom.  

Pr. i dag er 16 organisasjoner med i aksjonsnettverket og 12 politiske partier/ 

ungdomspartier. 

IKFF i Stavanger og Sandnes deltar også i aksjonen, og har stands med utdeling av løpesedler. 

De har nylig dannet et eget lokalt aksjonsnettverk med andre organisasjoner i Sola-området. 

IKFF Viken har arrangert et møte på Bekkestua bibliotek. Aksjonsnettverket i Oslo hadde 

markering foran Stortinget 8. desember, dagen da høringsfristen gikk ut. IKFF Bergen har 

hatt tre aksjoner sammen med Antikrigsinitiativet, AKI, med et stort banner som blir båret 

gjennom byen og hvor representanter for IKFF og AKI har holdt appeller og delt ut 

løpesedeler på utvalgte steder.  IKFF Bergen har også stått på stand og delt ut Kort & godt om 

baseavtalen og Aksjon mot baseavtale sine løpesedler.  

Aksjonsnettverket har laget en kort video mot baseavtalen, som er publisert på IKFF sin 

hjemmeside. Det er planlagt en nasjonal aksjonsdag 23. april, som i Oslo blir flyttet til 

28.april.    

Proposisjonen kommer trolig før påske, og avtalen vil bli behandlet på Stortinget før 

sommeren. 

 

5.7. FEMINISTISK PERSPEKTIV PÅ FRED  

v. Audgunn Oltedal 

 

Bakgrunnen for nettverket 

Landsmøtet i IKFF i april 2021 bad arbeidsgruppa i Oslo-Viken ‘Kvinner i krig, på flukt og 

som flyktninger’ arbeide for å få til eit nasjonalt nettverk for område 3, Feministisk 

perspektiv på fred. Sentralt i område 3 i arbeidsplanen  er arbeid med FN-resolusjonen 1325 
Kvinner, fred og sikkerhet, arbeid for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon og arbeid 
mot vald mot kvinner. 
Gruppa i Oslo-Viken (Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger) administrerer nettverket, 

kallar inn til møte og skriv referat.  Nettverket har hatt tre møte (090621/191021/070222). 

Avdelingane IKFF Inlandet, Stavanger og Oslo-Viken har deltatt på møta. På siste møte 

(070222) var representantar for IKFF i Trøndelag og i Troms invitert. Nettverket har oppretta 

ei eiga messengergruppe.  

 

Formålet med nettverket   

-vere gjensidig informert om kva tiltak/initiativ/arrangement/aksjonar avdelingar planlegg 

m.a. i samband med merkedagar 

- dele informasjon og materiell 

-informere kvarandre om kva som skjer politisk på dei områda som har relevans for vårt 

arbeid 

 

Merkedagar innafor området  

8.januar Yemanedagen 
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8. mars Den internasjonale kvinnedagen 

20. juni Verdens Flyktningdag 

2. oktober FNs internasjonale ikke-voldsdag 

24.oktober FN dagen 

25.november -10.12. Nei til vold mot kvinner 

9. november Krystallnatta 

 

Nordisk/internasjonalt 

Vi har vore med og fått spørsmålet om flyktningar og migrantar høgare opp på dagsorden i 

nordisk IKFF-samanheng. Det nordisk IKFF-møtet i Gøteborg vedtok fråsegn som også vart 

vidareformidla til WILPF/Europa.  

 
-Kan vi få kontakt med WILPF grupper i Europa/WILPF grupper i sør- kva gjer vi på dette feltet? 

Kan vi få til samarbeid/prosjekt  med  WILPF i Colombia, i Nablus/Palestina m.fl? Dette har vore eit 

spørsmål som har vore framme på møte i nettverket. Vi ynskjer å ta saka opp att når det er meir 

avklart korleis IKFF-Norge vil jobbe med dette området. 

 

Politikk/merkedagar 

-Situasjonen for papirlause har vore ei sentral sak i nettverket. Vi har jobba gjennom 

Asylpolitisk Forum, hatt arrangement i samarbeid med andre organisasjonar (m.a. 

Mennesker i limbo, Rettferdighet i asylpolitikken), og vi jobbar opp mot politikarane for å få 

til  ei meir omfattande eingongsløysing, - og for at papirlause skal ha elementære 

menneskerettar som arbeid og helsehjelp til den dag ei slik eingongsløysing er på plass. 

Vi jobbar med å få til eit landsomfattande nettverk saman med andre organisasjonar for 

markering av Yemanedagen 8.januar. IKFF hadde, eller medverka til arrangement på 

Yemanedagen 8.januar i Trondheim, Drammen,Sandnes og Hamar. 

 

-‘ Nei til vald mot kvinner’er sentralt tema i nettverket. Fleire avdelingar, m.a. Oslo-Viken 

hadde arrangement/deltok i aksjonar knytta til perioden 25.november-10.desember. 

 

Når det gjeld område 3 har avdelingar hatt opplegg eller samarbeid knytta til fleire andre 

merkedagar enn 8.januar og aksjon mot vald mot kvinner. M.a. deltek  IKFF i Stavanger i 

markering av Krystallnatta 9.november.  

 

Erfaringar 

I det siste møtet ( 070221) vart det spurt om erfaringar med å ha slike felles møte knytta til  

kva som vert gjort på eitt av områda i IKFF sin arbeidsplan. 

 

 Har nettverket vore nyttig? Bør vi halde fram med å ha eit Nasjonalt nettverk for område 3 i 

arbeidsplanen? Konklusjon: Nettverket er nyttig og bør halde fram i 2022, og to møte i året 

er tenleg frekvens. Nyttig å bli informert om kva som er gjort i avdelingane på område 3, og 

kva som blir planlagt. Og nyttig å utveksle tankar og synspunkt om strategi, om korleis 

krefter og innsats best kan brukast. 
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5.8. ATOMVÅPEN-ATOMKRAFT-ATOMAVFALL: SAMARBEIDET MED NORSK 

NUKLEÆR DEKOMISJONERING, NND. 

V. Åse Juveli Berg og Eva Fidjestøl  

 

2021 regnes som andre året i den treårige samarbeidsavtalen vi har inngått, selv om vi også 

fikk tilskudd for 2019. Hvert år har IKFF fått 100 000 kr. Pandemien har redusert fysiske 

møter og planlagte befaringer, men det har likevel vært et aktivt år. To møter på Teams, et 

møte i Oslo og et todagersmøte i Halden. Sverigebefaringen er på nytt utsatt. Vi har gitt et 

innspill til NFD til rapporten «KS1 Brukt brensel». 

 

Temanummeret av Fred og Frihet, «Atomvåpen – atomkraft – atomavfall», ble godt mottatt. 

Det er trykket opp i to nye opplag, bladet er fordelt til lokalavdelingene, delt ut ved det 

Nordisk-russiske seminaret og ved andre anledninger. Under Arendalsuka var bl.a. 

skoleungdom svært interessert. I tillegg ligger selvsagt nummeret på hjemmesiden. 

 

Åse og Eva hadde et informasjonsopplegg i tilknytning til Landsmøtet, atomavfall var tema 

under det Nordisk-russiske seminaret og Åse og Eva hadde også foredrag i Sandnes der 

avdelingen hadde åpent møte i samarbeid med biblioteket. 

Arbeidet i referansegruppa er svært arbeidskrevende. Det er mye å lese og sette seg inn i, 

men samtidig interessant. 

5.9. NORGES FREDSRÅD 

v. Liss Schanke 

 

Arbeidet 

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

arbeidet for fred som sitt hovedfokus som det norske Fredslaget, Bestemødre for Fred og 

IKFF, dels organisasjoner som har fred som et av mange arbeidsfelt som Norges Kristelige 

Studentforbund og avholdsorganisasjonen Juvente.  

 

IKFF har sittet i styret sammenhengende i svært mange år. Liss Schanke har vært fast 

representant i 2021 med Britt Schumann som personlig vara.  

 

Fredsrådet er en viktig organisasjon for IKFF - dels fordi det er et kontaktpunkt 

for informasjonsutveksling og samarbeid med andre fredsorganisasjoner - dels fordi Norges 

Fredsråd koordinerer søknader til Utenriksdepartementet om økonomisk støtte.   

 

Resultater 

Organisasjonen har månedlige styremøter med diskusjon om aktuelle fredssaker som f.eks. 

atomvåpenforbudet, situasjonen i nord-områdene, forholdet til Russland, baseavtalen - i 

tillegg til generelle saker som strategi og økonomi. Det viktigste årlige enkeltarrangementet 

er fakkeltoget i anledning utdelingen av Nobels Fredspris. 

Fredsrådet -i likhet med resten av fredsbevegelsen – sliter med å komme til ordet i offentlig 

debatt og nyhetsbilde.  
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Utfordringer 

Fredsrådet, både medlemsorganisasjonene og sekretariatet, er i en vanskelig 

økonomisk situasjon. Alle lider under at UDs nåværende støtteordning er begrenset til arbeid 

for kjernefysisk nedrustning - som i tillegg tolkes svært snevert.    

Det er viktig for både Fredsrådet, IKFF og de andre medlemsorganisasjonene å få en bredere  

ramme for UDs økonomiske støtte til fredsbevegelsen, tilsvarende  den tidligere ordningen 

"opplysningsarbeid for fred". Fredsrådets styre arbeider med innspill til budsjettet for 2023 , 

blant annet begrunnet i regjeringens prioriterte saksområder i Hurdalsplattformen og 

Sikkerhetsrådet.    

Fredsrådets sekretariat søker om midler fra Utenriksdepartementet på samme måte som IKFF 

og andre medlemsorganisasjoner. Sekretariatets drift er helt avhengig av UD-støtten. 

Fredsrådet risikerer å ikke kunne opprettholde lønn til daglig leder på fulltid - som vil få 

store konsekvenser for arbeidet og for styrets rolle. Fredsrådets styre er i gang med en 

strategidiskusjon for å avklare Fredsrådets situasjon og rolle – og også se på nye 

finansieringsmuligheter.  

 

 

 

 

5.10. PARAPLYORGANISASJONEN FOKUS,  
v. Inger Karin Røe Ødegård  

  
FOKUS er en paraply for det internasjonale kvinneengasjementet for over 48 medlemsorganisasjoner 

i Norge. Virksomheten bygger på FOKUS’ strategi, rammeavtalen med Norad for støtte til sivilt 

samfunn og informasjonsavtalen med Norad.  
I 2021 har FOKUS utarbeidet en ny strategi som gjelder perioden 2022 – 2026. Arbeidet med 

strategien ble lagt opp som en prosess hvor også medlemsorganisasjoner ble invitert til å delta med 

bidrag og innspill. 

IKFF ble invitert til digitalt fokusgruppemøte sammen med strategiutvalget 25.mai - 21 hvor 

undertegnede og et medlem til i IKFF deltok. Hun fortsatte videre i strategiplanarbeidet, og 

utarbeidet etterhvert en uttalelse i regi av IKFF. 

 

19.november deltok jeg digitalt på representantskapsmøtet. Denne rapporten vil derfor i korte trekk 

handle om informasjon fra dette møtet.  

Foruten FOKUS`styre og sekretariat deltok totalt 32 delegater hvorav to fulgte møtet digitalt. Den 

nye strategien definerer følgende hovedsaker for FOKUS, og innen disse områdene gjøres 

prioriteringer for virksomheten i 2022:  

• 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.  
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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.  

Representantskapet godkjente SPIRE som ny medlemsorganisasjon fra 2022. SPIRE er en 

miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De har 

fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig 

byutvikling. Utviklingsfondet er deres moderorganisasjon.  
 

5.11. NORSK FORUM 1325 (KVINNER, FRED OG SIKKERHET)   

V. Britt Schumann og Berit Aasen 

 
IKFF tok i sin tid initiativ til å etablere Norsk Forum1325 for å følge opp FN sikkerhetsresolusjon 

1325 om Kvinner, Fred og sikkerhet, og UDs arbeid med handlingsplaner om Kvinner, fred og 

sikkerhet. Koordineringen av forumet ligger i FOKUS. Medlemmene i Forum 1325 er i stor grad 

organisasjoner som ikke er medlemmer i FOKUS, store humanitære organisasjoner og 

menneskerettighetsorganisasjoner. Norsk Forum1325 er dermed et uavhengig forum.  

Forum1325 etablerte i 2021 en mindre gruppe internt som følger UDs arbeid i sikkerhetsrådet, og har 

jevnlige møter med UD. IKFF er medlem av denne gruppen, og møter jevnlig også på møtene med 

UD. Det er lagt vakt på arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet i Colombia, Afghanistan og Etiopia. 

IKFF har sammen med Afghanistankomiteen og Menneskerettighetsfondet hatt møte med 

Arbeidsdepartementet og gitt innspill til en bosetting av Afghanske kvinnelige 

menneskerettighetsforkjempere i sentral byområder, som kan bedre legge til rette for deres fortsatte 

arbeid for kvinners rettigheter og fred i Afghanistan.  

IKFF har også gitt kommentarer til ulike utkast til evalueringen av den nasjonale handlingsplanen for 

kvinner, fred og sikkerhet. IKFF har også tatt initiativ en utredning for en styrket finansiering av 

Nettverket Forum1325.   

 
5.12. NORGES KVINNELOBBY 

v. Berit Aasen 

 

IKFF er representert ved Berit Aasen i Norges Kvinnelobby. På grunn av sein e-postgang 

midt i sommeren fikk ikke IKFF deltatt på årsmøtet i august 2021.  
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Norges Kvinneliga deltar, sammen med FOKUS, i den norske delegasjonen til Commission on 

the Status of Wowen (CSW).  

Berit Aasen deltok på flere av de digitale møtene i sivilsamfunnets møteplass, på temaer om 

kvinners deltagelse i det offentlige rom, og i fred og sikkerhet.  

Berit Aasen deltok også i arbeidsgruppen i Norges Kvinnelobby for planleggingen av 

markering av aksjonen mot vold mot kvinner, på Eidsvolls plass foran Stortinget 25. 

november 2021.  

Norges Kvinnelobby har svært svak økonomi, det hindrer organisasjonen bl.a. i å betale 

medlemsavgift bl.a. i den Europeiske Kvinneliga. BUfDir har invitert styremedlemmer i 

Kvinneligaen til et møte i mars 2022, hvor bla.a. finansiering av Kvinnelobbyen vil være et 

tema.  

 

5.13. ASYLPOLITISK FORUM  

v. Audgunn Oltedal 

 

Asylpolitisk forum er en uformell sammenslutning av uavhengige organisasjoner som 

arbeider for å fremme rettighetene og velferden til asylsøkere og flyktninger.   

Forumet inviterer til møter ca 4 ganger i året, avgir uttalelser og arrangerer fagkonferanser.  

GunhildAndersen og Berit Aasen, som er med i arbeidsgruppen ‘ Kvinner i krig, på flukt og 

som flyktninger’ i IKFF Oslo-Viken, møter i Asylpolitiusk Forum. 

Organisasjonene som er med i Asylpolitisk Forum: Amnesty International,Antirasistisk 

senter, Den norske Helsingforskomite,Foreningen av tolvte januar,Helsesenteret for 

papirløse SKBU/Rk, Islamsk Råd Norge, IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, KIA 

Norge, Kirkens bymisjon, Kirkerådet, Den norske kirke, Landsforeningen mot rasisme, Leger 

uten grenser, Mellomkirkelig råd, Den norske kirke, Mennesker i LIMBO, NOAS, Norges 

Kristne Råd, Norsk folkehjelp, Norwegian Refugee Council, Organisasjonen mot offentlig 

diskriminering, OMOD, Press, Redd Barna,Refugees Welcome Norway, RIA, Røde Kors, 

Sanitetskvinnene, Seif, Unicef 

 

 

 



 26 

Beretning fra avdelingene 

AVD.                                                       A R B E I D S O M R Å D E R 

1. Styrke IKFF som 

organisasjon/  

Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-

begrepet. Peke på 

alternativ til krig og 

militarisering 

3. Feminist. perspektiv 

på fred 

4. Fremme 

økonomisk 

rettferdighet 

Bergen FNs Atomvåpenforbud 
trådte i kraft 22.01.21; 
brakmarkering! Videosnutt 
på Vestlandsrevyen og 
Dagsnytt.  
Pressefrihet: markering for 
J.Assange; appell (ÅMH).  
Presse, media, 
debattinnlegg: Ti år etter 
Fukushima – farvel til 
atomkraft KK11.02, Helt feil 
lærdom KK17.03, Hør litt nå 
unge mann 3.7, Utslippsfri 
fiksjon KK10.11 (Atomkraft 
/SU), Gi fred en sjanse KK 
21.9, Kjære prinsesse 
KK14.12 SU, Jagerflystøy i 
juletiden 14.12 BA SU.  Hva 
med klimaverstingen? 5.9 
ÅMH.  
Artikler i Kvinnor for fred 
ÅMH, Fred og frihet ÅMH og 
i Fredsviljen SU og ÅMH. 
Artikkel om baseavtalen i 
Utdanningsforbundets blad. 
Hva skal vi si til våre barn?  
Partienes fredsbarometer 
før stortingsvalget ‘21: 
Henvendelse til alle partier 
med 5 spørsmål om fred 
Arendalsuka: materiell (SU) 
til vervebrosjyrer, plakater og 
løpiser med partienes 
fredsbarometer , 
underskrifts-aksjon mot 
permanente US-baser. 
Baseavtalen: Henvendelse 
til alle partier på vegne av 5 
fredsorg. Svarene publisert.  
Månedens fredsminister x 
10 

GDAMS: Utdeling av mnd. 
kort& godt Stå opp for fred- 
mot krig og militarisme - med 
fokus på norsk våpeneksport 
og krav om å flytte 
ressursene fra krig og 
militarisme til mennesker, 
klima og miljø.  
Brev til Boris Johnson: 
“Why do you consider 
NATO’s militari-zation safer 
than the UN’s path to 
disarmament and peace?”  
Klimafestivalen ‘21:10.06 
stand, utdeling kort& godt  
Nei til atomubåter i norske 
fjorder! Ddeltatt på 
markeringer med 
Antikrigsinitiativet på 
Håkonsvern marinebase 
20.03 og Torgallm. 26.06.21. 
Appell på begge arr. (SU) 
 
Fredssymposium på 
Hardangerakademiet: IKFF 
var medarr. og ledet 
panelsamtalen (ÅMH) 
Trygghet for hvem? ÅMH 
holdt foredrag på 
Simrishamn fredsfestival i 
Sverige, invitert av S-
kvinnor.  
Fredspropaganda!! Møte 
på Litteraturhuset i Bergen 
28.oktober: Innledere: F. 
Heffermehl, F. Jacobi, S. 
Urban, Å. Møller-Hansen 
(stand in for I. Breines) og 
Predrag S. Ca. 50 deltakere.   
Aksjonsgruppen mot 
amerikanske baser i 
Norge, der Åse repr. IKFF; 
IKFF har deltatt på felles 
aksjoner med Antikrigs-
initiativet. Åse og Kristin har 

8.mars kvinnefestivalen: 
pga korona kun markert 
offentlig ved Amalie Skram 
statuen i regi av 
Kvinnesaksforeningen i 
Bergen og på Den 
Nasjonale Scene, DNS. 
IKFF lanserte kort& godt 
med tema feministisk blikk 
på krig og fred; pop-up-
stand på DNS med paroler, 
bøker og heklefigurer (SU) 

Skole-på-flukt, et 
initiativ fra IKFF-
medlem psykolog 
Solfrid Raknes og 
den libanesiske org. 
Multi Aid Programs 
(MAPS) som skaper 
kvinnearb.plasser og 
driver 9 skoler for 
syriske flyktningbarn i 
Bekaadalen, Libanon. 
Prosjektet er 
videreført i 2021, med 
salg av heklefigurer i 
butikker, kafeer og på 
julemarkedet. 
Synliggjøring av IKFF 
og 
Hardangerakademiet 
for fred, utvikling og 
miljø, med Budskap: 
«Nei til atomubåter i 
norske fjorder», «FNs 
Bærekraftsmål nr.16 
Fred og rettferdighet, 
og nr.4 God 
utdanning», IKFF 
(SU) har jobbet m 
dette i mange år. 
 
Inntektene, ialt 10 
000 gikk uavkortet til 
Skole-på-flukt 
prosjektet.  
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hatt appeller, Wenche har 
spilt fløyte. Vi har delt ut 
kort&godt om aksjon mot 
baseavtalen. IKFF-Bergen 
sendte høringsuttalelse om 
tilleggsavtalen.COP 26/ 
Stand med Kort og godt i - 
info om militarisme vs klima 
Russlandsseminaret 12-
14.nov, Oslo: styremedlem 
Lidia deltok og oversatte. 
 
Jule-Fred-vervestand på 
julemarkedet på Havrommet. 
Design/ opptrykk julekort 
med fredsbudskap (SU) og 
salg av bøker Galtungs 
metode for fred og Trygghet 
for hvem. 
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AVD. A R B E I D S O M R Å D E R 

1. Styrke IKFF som 

organisasjon/  

Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-

begrepet. Peke på 

alternativ til krig og 

militarisering 

3. Feministisk 

perspektiv på fred 

4. Fremme 

økonomisk 

rettferdighet 

Innlandet 
Fredskafé med 
Bestemødre for fred; sist 
år sjeldnere enn 1 g pr 
mnd. pga koronaen.  
Utdeling av flygeblad.  

Studiegruppe over tre 
ganger med Åse Møller-
Hansens bok som 
grunnlag.  7 deltakere.  

Medlemsmøter, 2 
digitale og ett fysisk.  
Medlemmer fra 
Trøndelag deltok på ett 
av møtene. Det ble også 
drøftet muligheter for 
etablering av avdeling i 
Trondheim 
(rekrutteringsprosjektet).  

 

22.01. FNs 
Atomvåpenforbud 
trådte i kraft. Stand i 
samarb.med BfF, NTA 
og BKA. Delte ut 
brosjyrer og reflekser. 
Plakater og banner, 
fredsduer i papir.  

6.august. 
Hiroshimadagen 
markert i samarb. med 
flere org. og AUF. 
Avisinnlegg i 
Gudbrandsdølen/ 
Dagningen (GD)og 
forhåndsomtale i 
Hamar Arbeiderblad 
(HA). Det ble holdt 
appeller og delt ut 
materiell. 

I anledning 
Stortingsvalget delte vi 
ut Partienes 
fredsbarometer på 
stands. 

26.sept.  FN`s dag for 
total avskaffelse av 
atomvåpen. Stand med 
m Natur og Ungdom og 
NTA.  
24.okt. FN-dagen: 
Barnekunstutstilling 
med tema fred i 
samarbeid med 
Minipicasso i Hamar 
Kulturhus. Sto i to uker. 
Avis-reportasje i HA.  

 

Markering av 

Yemanedagen ble 

utsatt flere 

ganger og til sist 

avlyst pga 

koronaen.  I 

stedet samarb. 

med «Stoppested 

verden» og 

asylmottak om 

konsertdeltakelse 

for noen beboere 

på mottaket. 

 

8.marsarr. avlyst. 

 

22.november – 

markering av 16-

dagers 

kampanjen for 

avskaffelse av 

vold mot kvinner 

i samarbeid med 

Soroptimistene 

og 

sanitetskvinnene. 

Arr. ble holdt på 

Hamar Teater 

med 

forestillingen 

«Valgt det» om 

trafficking. Også 

skoleforestilling 

på vgs. 

Debattinnlegg i HA 
om kjernekraft og 
atomavfall. 
 
Planlagt møte på 

Lillehammer om 

klimakrise, 

militarisme og 

atomkraft utsatt til 

mars 2022. 
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AVD.                                                 A R B E I D S O M R Å D E R 

1. Styrke IKFF som 

organisasjon/  

Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere 

sikkerhets-begrepet. 

Peke på alternativ til 

krig og militarisering 

3. Feministisk perspektiv 

på fred 

4. Fremme 

økonomisk 

rettferdighet 

Oslo/ 

Viken 
-Rekrutteringsprosjektets 

delmål om ungdom fulgt 

opp med planlegging av 

møte med 

ungdomsorganisasjoner 

på Nesodden som skal 

gjennomføres i 2022. 

 

-Synliggjøring av IKFF i 

alle deler av Viken med 

informasjonsstand på 

Nesodden, møte i Bærum 

og møter i Fredrikstad og 

Oslo. I tillegg hadde 

avdelingen 

prosjektansvar for IKFFs 

deltakelse på 

Arendalsuka og bidro til 

synliggjøringen her.  

 

-Bygge fredsbevegelsen: 

Strategi for IKFF og 

fredsbevegelsen etter 

valget var 

diskusjonstema på 

medlemsmøte i 

september. 

 

 

-Avdelingen var med 

i planlegging og 

gjennomføring under 

IKFFs Nordic-

Russian seminar 

«Neighbours as 

Friends not 

Enemies» 12-14. 

november i Oslo. 

 

-Åpent møte i 

samarbeid med Nei 

til Atomvåpen om 

«Den militære 

tilleggsavtalen med 

USA - bør Norge si 

nei?» 30 november i 

i Bekkestua 

bibliotek, Bærum, ca 

50 deltakere. 

 

-Avdelingen bidro til 

mobilisering til 

protestmøte mot 

forslaget til 

tilleggsavtalen med 

USA om å opprette 

fire militære baser i 

Norge, 8.oktober. 
 

-Prosjektansvar for 

seminaret «For en human 

flyktningpolitikk - 

amnesti for papirløse 

flyktninger» som IKFF 

arrangerte under 

Arendalsuka i samarb. m. 

Rettferd i Asylpolitikken 

(RIA) og Norges Kristne 

Råd (NKR), alle medl. av 

Asylpolitisk Forum. 

Støttet av Fritt Ord. 

 

-Valgkampmøte 26. 

sept.om krav til en 

human flyktningepolitikk 

i Tøyenkirken, Oslo i 

samarb. m. m.Mennesker 

i Limbo, MIL, NKR og 

Mellomkirkelig råd. 

 

-Samarb.m. org. i 

Asylpolitisk Forum om 

mobilisering til 

Yemanedagen 8.januar 

2022. 

-Under «Nei til vold mot 

kvinner»-kampanjen og 

med støtte fra FOKUS, 

inviterte IKFF Oslo-

Viken til åpne møter i 

Fredrikstad og i Oslo i 

desember om Stopp vold 

mot kvinner: Femicid i 

Latin-Amerika, med bla. 

Britt Schumann som 

innleder. 

-IKFFs 

samarbeidet med 

bla Nei til 

Atomvåpen om 

webinarer ved 10 

års-markering av 

atomkraftulykken i 

Fukushima 11. 

mars og om 

Tjernobylkatastrofe

n 26. april.  

 

-Kjernefysisk 

sikkerhet var en 

sentral del av 

IKFFs stand på 

Arendalsuka og på 

Miljøfestivalen på 

Nesodden. 
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AVD.                                                  A R B E I D S O M R Å D E R 

1. Styrke IKFF som 

organisasjon/  

Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-

begrepet. Peke på 

alternativ til krig og 

militarisering 

3. Feministisk 

perspektiv på fred 

4. Frem-me 

øk. rettferd 

Sandnes Bestemødre for fred : Ein 

gong i månaden(-

juni,juli,desember)delte 

me ut BFF-flygeblad på 

Sandnes og på Bryne. 

Det vanlege var 100-150 

eksemplar. Vurdering: 

Dette er ein fin måte å 

koma i prat med folk, og 

kanskje me gir dei nye 

opplysningar så dei 

tenker over sakene på 

nytt. BFF tek opp saker 

me er opptatte av . 

8.mars-markering.  IKFF 

var i komitéen saman 

med repr for andre org.  

Soroptimistene: ikkjl 

samarbeid med desse, 

som planlagt, mykje 

p.g.a. Covid. 

Sandnes bibliotek: Viktig 

som møteplass. Opne 

møte og lagt fram 

informasjonsmateriale. 

Arendalsveka: Tale og 

Ingegerd deltok i Arendal 

og delte ut Ikff-materiell. 

Kontakt med mange 

ulike folk. 

 

Gjennom «prat på gata» 

og flygeblad rekrutterer 

me «på sikt». Me fekk 

også  laga eiga 

vervebrosjyre som me 

gav dei som verka mest 

interesserte. På møta våre 

på biblioteket, orienterte 

leiaren om IKFF før 

føredraga starta. 

Avdelinga fekk 2 nye 

medlemmer.     

I samarbeid med 

biblioteket arrangert 

avdelinga 2 opne møte: 

a) 10. mars snakka Tom 

Hetland om vårt forhold 

til Russland b) 17. 

november snakka Eva 

Fidjestøl og Åse Berg 

om farane ved atom-

kraft. 

 

I samband med 

Hiroshima- og 

Nagasaki-dagane laga 

Ingegerd eit Flygeblad  

som me delta ut , og 

5.august  hadde me 

avisinnlegg i 

Sandnesposten, «Aldri 

meir Hiroshima!» 

Vurdering: På begge 

møte var det fullt, dvs. 

40, som var tillate. a) 

Forholdet vårt til 

Russland er viktig. Å 

bygga tillit legg 

grunnlag for nedrusting. 

b) Tok opp temaet 

atomkraft/atomvåpen. 

Foredraget vekte stort 

engasjement, så møtet 

gjekk utover den 

oppsette tida. 

Flygeblada og 

avisinnlegget nådde ut 

til mange.  
 

I februar og mars :Kvar 

lørdag utdeling av 

flygeblad  mot NATO-

basar 

8.mars- samarbeid og 

frivillig arbeid i 

kommunen i grupper 

med innvandrar-

kvinner. 

 

Vurdering:  

8. mars- arr. løfta 

perspektivet ut over 

«vår andedam» og 

peika m.a.på kvinner 

på flukt. Medlemmer 

av kvinnegruppa 

deltok på arr., også 

med appell. I 

kvinnegruppa er det 

snakk om mange 

ting, om kultur og 

samfunn, skule og 

kvinnehelse. Dette er 

nyttig og lærerikt 

både for «innfødde» 

og innvandrar-

kvinner.  
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AVD. 

A R B E I D S O M R Å D E R 

1. Styrke IKFF som 

organisasjon/  

Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere 

sikkerhets-

begrepet. Peke på 

alternativ til krig og 

militarisering 

3. Feministisk 

perspektiv på fred 

4. Fremme 

økonomisk 

rettferdighet 

Stavanger Avd.er styrket ved å ha 

Bergeland Bydelssenter som 

fast møtested. Her er det også 

anledning til å ha møter for 

om lag 50 – 70 personer . Vi 

har videreført vår  kontakt  

med aktuelle lokale 

samarbeidspartnere som 

OTTAR, Palestinakomiteen, 

m.fl. I 2021 startet vi et 

samarbeid med 

Soroptimistene og Stavanger 

kulturhus og bibliotek 

Sølvberget. Videreførte god 

kontakt med ICAN og NTA 

sentralt. På grunn av Korona 

situasjonen har vi også 

gjennomført digitale møter . 

Vi har deltatt på  

Arendalsuken og på 

Russlandsseminaret i Oslo  

 

Avdelingens største arr.i 

I2021: 10. des. åpnet 

plakatutstillingen 

”Fredspropaganda” på et 

Festseminar som markerte 

100 årsjubileet for 

pristildelingen av Nobels 

Fredspris til Christian Lous 

Lange. Utstillingen vises på 

Sølvberget ut mars 2022. Er 

planlagt som en 

vandreutstilling til IKFF 

øvrige avdelinger.  I denne 

sammenheng ble det og 

trykket opp små hefter med 

bilder av plakatene. Disse ble 

gitt deltakere på 

åpningsseminaret, og til 

spesielt interesserte. Planen 

videre var å selge disse og 

dermed formidle budskapet 

fra fredsbevegelsen. 

Dette året har vi 

jobbet videre med 

FNs 

Atomvåpenforbud og 

gjennomført stands 

mot atomvåpen. 

Markert 

Hiroshimadagen 6. 

august med stand.  

Utviklet relevant 

standsmateriell som 

ble brukt både i 

byparken og stand i 

sentrum.  

 

Plakatutstilling 

”Fredspropaganda”, 

se kolonne 1. 

 

Avdelingen har deltatt i 

8. mars komiteen både 

praktisk, og med fokus 

på å vise viktigheten av 

å fremme et feministisk 

perspektiv på fred. Også 

i 8. mars arbeidet. 

IKFFs forslag til appell 

«Støtt FNs 

atomvåpenforbud, Nå!» 

ble antatt som en 

hovedparole. IKFF 

avdelingen holdt også 

den internasjonale 

appellen på 8. mars 

markeringen i Stavanger 

bypark.  Dette 

arrangementet ble 

streamet av Aftenblad.    

 

25. november: 

Markering av FNs dag 

mot vold mot kvinner. I 

samarbeid med 

Soroptimistene tok vi 

initiativ til FNs 14 

dagers kampanje 25.- 

10. desember. Vålands 

tårnet og Valbergtårnet 

ble lyssatt med 

oranjelys, og 

Fortellerteateret viste 3 

forestillinger, på 2 

folkehøgskoler og i et 

bydelshus. Vi deltok på 

en fellesmarkering 

utenfor Stavanger 

kulturhus.  

Demonstrasjon 

mot SIAN  

Demonstrasjone

n var planlagt av 

antirasistisk 

front og vi 

deltok sammen 

med flere andre 

organisasjoner i 

Stavanger.  

 

Markering av 

krystallnatten 

09.11.21. IKFF 

var tilsluttet og 

deltok i den 

årlige markering 

av krystallnatten 

i byparken.   

 

Støttemarkerin

g for Palestina 

20. mai  

IKFF var 

medlem av en 

planleggingsgru

ppe og 

medarrangør av 

en større 

støttemarkering 

for Palestina. 

IKFF holdt 

appell på denne 

markeringen 

som samlet ca. 

1000 mennesker 

på torget. 

Arrangementet 

ble streamet. 
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                ØKONOMI,  MEDLEMSUTVIKLING,  ORGANISASJON 

                         
 

AVD Økonomi 2021 Medlemsutv. 2020-2021 Organisasjon og ledelse 

 

Bergen  Medlemsutvikling: 11.1 

2021 51 medlemmer og 28 

betalende. Jan.2022 hadde 

Bergen 55 medlemmer og 

49 betalende.  

Styret består av: Susanne 

Urban, Lidia Kleiberg, 

Marianne Sælen og Åse 

Møller-Hansen 

 

Innlandet  Inntekter 28.831. 

Utgifter  22.636. 
Antall medlemmer pr 
31.12.2021: 56 medlemmer.  
Antall betalende 
medlemmer pr 31.12.2020: 
51 medlemmer. 
5 nye i 2021.  
 

Leder: Kari Nes,  Kasserer: 

Eli Hammer Eide, Sekretær: 

Inger Karin Røe Ødegård.  

Styremedlem: Gullborg 

Rogstad og Torill Heilevang 

Varamedlemmer: Anne Lise 

Flobakk og Kari Kobberød 

Brustad 

Arbeidsutvalg (AU): Kari 

Nes, Eli Hammer Eide, Inger 

Karin Røe Ødegård. 

I vårhalvåret var møtene på 

Zoom, senere på Hamar 

biblioteks møterom. 

OsloViken Inntekter 26 150 og 

utgifter  

kr 19 948,50  

Medlemstallet pr 31.12.2020 

var 117, hvorav 91 hadde 

betalt kontingent for 2020. 

Medlemstallet pr. 

31.12.2021 var 119, hvorav 

87 hadde betalt kontingent 

for 2021. 13 nye medl.i -21.  

Styret: Elisabeth Koren, 

leder, og medlemmer 

Audgunn Oltedal og Torhild 

Hellstrøm. Kasserer Eli 

Hindenes. Sju styremøter i 

perioden, alle på zoom. To 

medlemsmøter, ett på zoom 

i april og ett fysisk i 

september. Kontakten med 

medlemmene med 

informasjon om aktiviteter 

og planer har vært på e-post, 
6 brev gjennom året og en 

rekke korte meldinger.  

Sandnes  Inntektene var  4919 kr , 

og utgiftene  4263 kr 

Avdelinga hadde 31/12 2021 

39 medlemmer. 31/1 2022 

var talet 38.  

2 nye medl. i -21.  

Styret : Leiar Gro 

Eriksen,Styremedlemmer : 

Ellen Sværi (kasserar), 

Ingegerd Austbø(skrivar), 

Tale Simonsen, Kirsti 

Nærland. Vara: Edda 

Wangsholm og Gerd 

Haugland. 

Stavanger Inntekter: 24 800 kroner. 

Utgifter: 53 000 kroner.  

 

31.12 2020: 16 medlemmer. 

Ett medlem døde i 2021 og 

medlem er indisponert/på 

sykehjem. 31.12 2021: 19 

Styret: Hilde Solberg, leder. 

Hanne Kjersti Knutsen, 

sekretær og kasserer, 
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medlemmer. Vi har fått 5 

nye medlemmer i løpet av 

året. 

 

Synneva styremedlem, 

Anndi Lomeland Jakobsen, 

styremedlem, Jorunn Karin 

Berg, styremedlem og 

kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere. 

Vi har hatt 4 medlemsmøter 

og årsmøte. To styremøter 

og kontakt på telefon og 

ZOOM.   

 

 

Resultater og vurdering av eget arbeid 
BERGEN  Vår strategi for 2021 har fortsatt vært å styrke samarbeidet med andre freds- og 

miljøorganisasjoner og være synlig i media. Hovedtema: militarisme og miljø. Dette er i stor 

grad innfridd. 
 

INNLANDET   Vi mener å ha fått gjennomført aktiviteter på en tilfredsstillende måte selv om det har 

vært redusert mulighet for fysiske møter p.g.a korona-situasjonen.  Men forsøkene på digitale 

medlemsmøter fikk dårlig oppslutning.  Bra samarbeid med flere andre organisasjoner.  Det fungerer 

godt med et AU i styret. 

 

OSLO /VIKEN  Arbeidsprogrammet er delvis innfridd. De beste resultatene er oppnådd der 

vi har samarbeidet med andre og dette må vi bygge videre på. Vi har tilpasset oss digitale 

møter og verktøy under koronaen. Nå må vi satse på å gjenåpne sosiale arenaer for 

meningsutveksling, ikke minst som tilbud til de medlemmene som er lite komfortable med 

nettbaserte løsninger.  

SANDNES  Samarb. i 8.marskomitten var bra, og det var godt frammøte på 8.mars-arr.  Bra 

samarbeid med Bff om utdeling av flygeblad. 

STAVANGER  Vi har gjennomført de fleste av arbeidsplanens planlagte tiltak. Generelt 

vellykket gjennomføring. Vi har et godt lokalt omdømme og samarbeider bra med andre 

organisasjoner.  

 

Særlig vellykkede tiltak 
OSLO /VIKEN  Flere av våre nye medlemmer i 2021 gikk rett inn i Fred- og Frihet-

redaksjonen, som nå i hovedsak består av medlemmer fra vår avdeling. Tilbud om 

engasjerende og meningsfulle oppgaver til nye medlemmer må følges opp også i 2022.   

SANDNES    Dei to opne møta på biblioteket var svært vellykka. 

 

STAVANGER   Alle tiltak er gjennomført med god kvalitet. 
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Spesielle utfordringer  
BERGEN   Fredsfilmvisning og foredrag for videregående elever: utsatt p.g.a 

korona/arbeidspress til vår ‘22 
 

INNLANDET  Hvordan rekruttere yngre medlemmer?  Vi ønsker å få til (mer) aktivitet i andre deler 

av fylket, f.eks. Gjøvik, men hvordan?  Hvordan komme i bedre kontakt med lokale medier?  

 

OSLO /VIKEN  Det har vært jobbet i flere år med å opprette en arbeidsgruppe og få til fast 

aktivitet på klima-miljø og kjernekraft/militærets fotavtrykk. Det er satt i gang tiltak for å 

rette opp dette i 2022.  

SANDNES  Den største utfordringa er aldrande medlemmer og lite rekruttering 

STAVANGER Dårlig økonomi og sykdom i styret, blant medlemmer og familie. 

 

 

Ideer og planer for lokalt arbeid 2022 
OSLO /VIKEN    Vektlegge utadrettet arbeid, økt synlighet og samarbeid med andre 

organisasjoner, bla.om fred, klima og miljø.  

Videreutvikle samarbeidet med andre organisasjoner om asylsøkere og human 

flyktningpolitikk.  

 

SANDNES  Utdeling av flygeblad mot NATO-basar.  Sjå elles arbeidsplanen.                 

 

STAVANGER   Videreføre vårt lokale samarbeid og våre faste markeringer. Åpne møter i 

mars og juni knyttet til utstillingen «Fredspropaganda». Fortsette rekrutteringsarbeidet.  

Markere Stavanger avdelingens 75 års jubileum.  Utvikle vår lokale infoside på IKFFs 

hjemmeside. Loppemarked i august for å skaffe midler til vår aktivitet 

Innspill til landsstyrets arbeid 2022 
OSLO /VIKEN   Utforme strategi for å styrke kommunikasjon internt og eksternt.  

STAVANGER   Kortere og mer effektiv møter med mer vekt på strategi og drøfting av 

sentrale og aktuelle saker. Mer koordinering og samarbeid mellom avdelingene for å få mer 

gjennomslag for saker og mer styrke i arbeidet.     
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Regnskap, balanse, budsjett  
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Budsjett for IKFF 2022 
      

  
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022  
      

Inntekter        
Offentlig støtte 420 000 353 013 350 000  
Mva refusjon 30 000 51 736 40 000   

Kontingenter 78 000 103 687 90 000   

Gaver 15 000 40 672 20 000   

Prosjekter 50 000 81 500 80 000   

Overføring egne midler 60 000 0 70 000  
Andre inntekter 10 000 15 801 10 000  
Sum inntekter 663 000 646 409 660 000  
         
Utgifter        
Kontor og drift 170 000 128 162 150 000  
Fred og Frihet 20 000 32 028 40 000   

Informasjon 60 000 53 232 60 000  
Møter, reiser 
seminarer 

130 000 29 293 130 000 
 

Kontingenter 125 000 43 711 65 000  
Prosjekter 125 000 239 602 175 000  
Gaver 3 000 10 030 10 000   

Annet (kjøp av 
tjenester) 

30 000 1 954 30 000 
 

Sum kostnader 663 000 538 642 660 000  
         
Resultat 0 113 128 0  

     

     

     

Kommentarer til budsjettforslaget 

Budsjettforslaget forutsetter at IKFFs prinsipp om ikke å honorere egne medlemmer 

personlig for arbeidsinnsats i organisasjonen eller i forbindelse med prosjekter videreføres.  

Kommentarer budsjetterte inntekter 

Offentlig støtte: Driftsstøtte fra Bufdir likestillingsmidler, prosjektbidrag NND og 

prosjektstøtte informasjonaktiviteter fra UD via Fredsrådet.  

Momskompensasjon: Kompensasjon for innbetalt moms 2021.  

Kontingenter: Budsjetteres nøkternt.  (Dette bør ikke hindre at vi satser på rekruttering i 

2022!)   

Prosjekter: Anslag prosjektbidrag fra andre kilder som vi kommer til å søke gjennom året.  
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Overføring egne midler: Beløpet foreslås for bl.a å ta høyde for gjennomføring av tiltak i 

arbeidsprogrammet som ikke er prosjektfinansiert eller ivaretas av lokalavdelingene.  

Annet: Anslag salg av heftet «Trygghet for hvem», mm.  

Kommentarer budsjetterte utgifter 

Kontor og drift: Det legges til grunn at tilskuddene til lokallagene for avtalte arbeidsoppgaver 

videreføres.   

Møter, reiser og seminarer: IKFFs ordinære reise-og møtekostnader budsjetteres nøkternt 

med bla. et fysisk landsstyremøte i 2022, inspirasjonsseminar, og reisestøtte til deltakelse på 

Nordisk IKFF-møte, inspirasjonsseminar og prosjekter.  

Kontingenter: Kontingent 2022 til WILPF, medlemskontingenter paraplyorganisasjoner, 

avdelingenes kontingentandel.  

Prosjekter: Anslag for kostnader relatert til omsøkte prosjekter UD og NND, samt 

rekrutteringstiltak og andre aktiviteter i henhold til arbeidsplan.  

Annet: IKFF budsjetterer ikke med lønnsutgifter, tapt arbeidsfortjeneste eller honorarer 

internt til medlemmer. Under denne posten er det avsatt midler til kjøp av eksterne 

tjenester.   

 

Forslag til vedtak:  
1. IKFFs prinsipp om ikke å honorere egne medlemmer personlig for arbeidsinnsats i 

organisasjonen eller i forbindelse med prosjekter videreføres i budsjettet for 2022. 

2. Forslaget til budsjett for 2022 godkjennes.  

 

Forslag til vedtektsendinger 
 

Vedtekter for Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF/WILPF) 

 

§ 1. Navn 

WILPF Norge er den norske seksjonen av Women International League for Peace and Freedom 

(WILPF). I dagligtale betegnes organisasjonen IKFF – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. 

 

§ 2. Formål og prinsipper 

IKFF er en feministisk organisasjon som skal samle kvinner i Norge med ulike politiske og 

ideologiske oppfatninger for å arbeide med, og bidra til å avskaffe politiske, sosiale, 

økonomiske og psykologiske årsaker til krig.  IKFF skal arbeide for en rettferdig fred i et 

økologisk bærekraftig samfunn. 

 

IKFFs hovedmål er 
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• å fremme rettferdig fred 

• å forhindre krig 

• å få erstattet vold med ikkevold og dialog i alle konflikter 

• å få styrket FNs organer 

• å skape økt respekt for folkerettslige institusjoner 

• å komme fram til en internasjonal økonomisk orden basert på alle folks behov, ikke 

på profitt og privilegier 

 

IKFF mener at disse målene bare kan oppnås i samfunn som ikke driver undertrykking og terror. 

IKFFs oppgave er derfor å bidra til sosial endring som fører til samfunnsformer der sosial, 

økonomisk og politisk likeverd for alle er sikret, uten diskriminering på basis av kjønn, etnisk 

bakgrunn, religion eller andre diskriminerende forhold. Arbeidet i alle seksjoner av WILPF er 

basert på disse mål og prinsipper, og på vedtak av WILPFs kongress og internasjonale 

hovedstyre. 

 

§ 3. Medlemskap 

Enhver kvinne som er enig i IKFFs formål kan bli medlem med fulle rettigheter. Ungdom under 

18 år og menn kan være støttemedlemmer. 

 

§ 4. Oppbygging 

IKFF er den norske seksjonen av WILPF. IKFF kan ha avdelinger i hele landet med minst 10 

medlemmer. Etablering av avdeling skal godkjennes av landsstyret. På steder uten avdeling er 

medlemmene direkte tilsluttet IKFF nasjonalt. 

 

§ 5. Landsstyret  

IKFF ledes av et landsstyre bestående av leder og 1 fast representant og 1 inntil 2 

vararepresentanter fra hver avdeling, innstilt av avdelingene. Vararepresentantene har 

møterett på alle landsstyremøter. I tillegg kan landsstyret ha inntil 3 faste medlemmer med 

hver sin vararepresentant, som gjerne kan være kontaktpersoner for spesifikke tiltaksområder.  

 

Landsstyret ledes av en ledergruppe bestående av leder, nestleder, og ytterligere 2 medlemmer 

som ivaretar ansvaret for økonomi og informasjon. Kandidater til disse rollene skal være avtalt 

av valgkomiteen før landsmøte går til valg. 

 

Landsstyret velger redaktør for medlemsbladet Fred og Frihet. Redaksjonen settes i ettertid 

sammen av valgt redaktør.  
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3/4 deler av antallet medlemmer i landsstyret (faste og vara) står vekselvis på valg. Faste 

medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen med adgang til gjenvalg. 

Leder velges for 2 år om gangen med adgang til gjenvalg. Øvrige medlemmer i AU velges for 2 

år om gangen med adgang til gjenvalg. 

 

Landsstyret er vedtaksført når minst 2/3 deler av styremedlemmene er til stede.  

Medlemmer utenom landsstyret som har definerte oppgaver for organisasjonen, innkalles til 

møter når deres arbeidsoppgave er på dagsorden. Disse har ikke stemmerett.  

Senatsmedlemmer har møterett uten stemmerett i landsstyret, likeså redaktør for Fred og 

Frihet og medlem av det internasjonale hovedstyret.  

 

§ 6. Arbeid i paraplyorganisasjoner 

IKFF er representert i flere organisasjoner hvor det betales medlemskontingent. Landsstyret 

velger representanter til organisasjonene internt blant styremedlemmer, eller blant 

medlemmene generelt. Landsstyret utarbeider mandat for representasjon og regler for 

rapportering. 

 

§ 7. Internasjonalt arbeid 

Landsstyret er bindeledd mellom IKFF og WILPF sentralt, og med europeiske og nordiske 

seksjoner. Landsstyret oppnevner representanter i et internasjonalt utvalg som ledes av ett 

medlem i landsstyret som har møterett i AU. 

 

§ 8. Landsmøtet 

Landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april og kunngjøres senest to måneder på 

forhånd. Hver avdeling er representert med en delegat med stemmerett for hvert sjette 

medlem i avdelingen, opp til 10 delegater. Kontaktpersoner som er medlem på steder uten 

avdeling, kan møte på landsmøtet som delegat med stemmerett. Medlemmer av landsstyret 

har stemmerett, selv om de ikke er delegater fra sin avdeling. 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 fremme forslag til behandling på landsmøtet. 

Landsmøtet behandler 

 

• Årsberetning og reviderte regnskaper fra landsstyret 

• Årsberetninger fra avdelingene 

• Innkomne forslag, eventuelt også forslag fremsatt under selve møtet 

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

handlingsplanen 

• Valg av leder 

• Velg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer, valg av arbeidsutvalg/AU 

(nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig). 
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• Valg av revisor for ett år om gangen med adgang til gjenvalg 

• Valg av valgkomité til neste landsmøte 

• Oppnevning av senatsmedlemmer etter forslag fra avdelingene 1 

• Fastsetting av medlemskontingent 

. 

§ 9. Hastebehandling av saker som hører under landsmøtet 

Ekstraordinært landsmøte kan kalles sammen når enten landsstyret eller et flertall av styrene 

for avdelingene ønsker det. Hvis saker som hører under landsmøtet må avgjøres før dette kan 

holdes, avgjøres de av landsstyret etter uttalelse fra avdelingene. Sakene refereres for første 

landsmøte. 

 

§ 10. Avdelingene 

Innen rammen av IKFFs formål, prinsipper og vedtekter er avdelingene selvstendige i egne 

saker. 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 innstilles til valg på landsmøtet av avdelingens styre.  

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.  

Kontingent betales inn sentralt. 2/3 av kontingenten tilfaller IKFF sentralt, 1/3 til avdelingene. 

Landsstyret er ansvarlig for IKFFs kontingent til WILPF Internasjonalt. Regnskapsåret følger 

kalenderåret. 

 

§ 11. Stemmeregler 

Endringer i IKFFs vedtekter krever 2/3 flertall av landsmøtedelegatene. Alle andre vedtak gjøres 

med vanlig flertall. 

 

 

§ 12. Oppløsning og omdanning 

Dersom en avdeling oppløses, tilfaller avdelingens midler landsstyret. Vedtak om oppløsning 

eller omdanning av landsstyret kan bare fattes på landsmøtet etter at alle avdelingenes styrer 

har uttalt seg. I tilfelle IKFF oppløses, tilfaller seksjonens midler WILPF. 

 
1 Landsmøtet 2019 besluttet å opprette et senat i WILPF Norge bestående av medlemmer som har vært aktive i 

organisasjonen gjennom 30 til 60 år. Deres kompetanse er av meget stor verdi for organisasjonens arbeid i dag. Det 

er derfor viktig å holde kontakten med disse medlemmene, gi informasjon, gi muligheten til å delta i møter og 

diskusjoner, til å utføre ad hoc oppgaver – uten å måtte binde seg til å ha faste ordinære tillitsverv. 
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