
1 

REFERAT fra IKFFs LANDSMØTE  3.APRIL 2022  

På grunn av usikkerheten omkring koronarestriksjoner, ble landsmøtet arrangert digitalt 

per zoom. 

Avdeling Oslo/Viken hadde ansvaret for den praktiske arrangeringen. 

 

1. Åpning v/ Britt Schumann  

Leder Britt Schumann ønsket velkommen og inviterte til presentasjonsrunde.  

23 deltakere presenterte seg ved møtestart. En deltaker kom inn under sak 2 og to 

deltakere kom inn etter lunsjpausen.  

Til sammen var det 26 deltakere på årsmøtet.  

Deltakerliste vedlegg 1 

Britt foreslo Liss Schanke som møteleder. Det ble vedtatt. 

2. Konstituering og praktisk organisering 

Innkalling, dagsorden, zoomlenker til landsmøtet og sakspapirer samlet i 2 hefter, ble 

lagt ut på hjemmesiden www.ikff.no. 

Elisabeth Koren var teknisk administrator for møtet.  

Årsmøtet ble satt med 24 deltakere til stede. 

Innkallingen ble godkjent.  

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

forslaget, dvs. at alle landsmøtedelegatene fikk stemmerett. 

 

Konstituering: 

Valg av møteleder: Liss Schanke  

Valg av referenter: Elisabeth Koren og Ingegerd Austbø  

Redaksjonskomite: Åse Møller Hansen, Ingegerd Austbø 

 

Valg for underskriving av protokoll for landsmøte 2022:  

Hanne Kjersti Knutsen og Eli Hammer Eide 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

3. Forslag til uttalelser v/Åse Møller Hansen 

Fire uttalelser presentert i hefte 2 ble registrert ved møtestart.  

Endringsforslag og eventuelle forslag til nye uttalelser måtte innleveres skriftlig til 

redaksjonskomiteen innen kl 13.50.  

Det kom ett skriftlig endringforslag og ingen forslag til nye uttalelser innen fristen. 

 

http://www.ikff.no/
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a) Uttalelse om Ukraina-krigen og norsk politikk 

Forslag fra Inger Anne Røe Ødegård til nytt avsnitt 2 og tillegg «Sverige, 

Finland» i avsnitt 6.  

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget innarbeides 

b) Uttalelse om tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA 

Ingen endringer 

c) Uttalelse om kjernekraft: miljø, klima, pandemi og krig 

Det ble fremmet forslag til presiseringer under plenumsbehandlingen  

d) Uttalelse om m flyktningepolitikk: Hindre hierarki av flyktninger  

Det ble fremmet forslag til omredigering av uttalelsen under 

plenumsbehandlingen  

 

Møteleder foreslo at landsmøtet vedtar uttalelsene som framlagt og gir 

redaksjonskomiteen fullmakt til å redigere og innarbeide endringer i uttalelse c og d i 

samråd med forslagsstillerene Åse Berg og Audgunn Oltedal. 

 

Vedtak: Landmøtet vedtar uttalelsene  

- «Åpent brev til Norges Storting og Regjering, trossamfunn og fagforeninger: 
Ukraina-krigen og norsk politikk. Følg FN» 

- «Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, WILPF Norge, ber Stortinget si 
klart nei til tilleggavtalen om forsvarssamarbeid med USA» 

- «Kjernekraft: miljø, klima, pandemi og krig» 
- «Hindre hierarki av flyktningar». 
Redaksjonskomiteen får fullmakt til å redigere og ferdigstille teksten og distribuere 

uttalelsene.  

Enstemmig vedtatt 

 

Endelige uttalelser – vedlegg 2 

 

4. Hva gjorde vi og hva fikk vi til?  

Landsstyrets beretning og Beretning fra avdelingene 

Beretningene er gjengitt i hefte 1. 

 

Britt la fram landsstyrets beretning og kommenterte a) viktige punkt innenfor de fire 

hovedområdene i arbeidsplanen, b) erfaringer med AU som nytt ledelsesorgan og c) 

rekruttering som satsingsområde som kan vise til svært gode resultater. 

 

Kari Nes presenterte det internasjonale arbeidet.  Hun gikk gjennom WILPFs hovedmål, 

visjon og og hovedarbeidsområder og redegjorde for hvordan IKFF Norge arbeider opp 

mot dette gjennom samarbeidet mellom seksjonene i Norden og i Europa. I 2021 har det 

vært en spesiell kontakt mellom den internasjonale ledelsen i WILPF og IKFF ifm at 

leder og prosjektmedarbeider i IKFF Aghanistan fikk asyl i Norge.  

WILPF International arbeider med ny arbeidsplan og med planlegging av kongressen i 

2022. Det ble orientert om nominasjon av kandidater til WILPFs Internasjonale ledelse 

for perioden 2022-2025. Kongressen velger president og vise-president samt 

medlemmer av det internasjonale styret (International Board). 
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I WILPFs årsmelding er Afghanistan, Covid og Ukraina sterkt framme.  

 
For rapport om det internasjonale arbeidet se Landsstyrets beretning, 5.4. Karis 

presentasjon - vedlegg 3 

 

Følgende hadde ordet til beretningen:  

Ingegerd Austbø ba om en presentasjon av Norges Kvinnelobby, besvart av møteleder. 

Berit Rusten viste til Yemanedagen i Trondheim og at det er viktig med økt synlighet. 

Susanne Urban pekte på at vi trenger godt samarbeid mellom avdelingene. Dette bør bli 

tema på senere møte.  
Jorunn Karin Berg pekte på at det er viktig å samarbeide med andre organsiasjoner i 

lokalområdet.  

 
Landsstyrets innstilling til beretningene:  

- Beretning for landsstyret godkjennes.  

- Beretning fra avdelingene godkjennes 

 

Vedtak: Beretning for landsstyret vedtas 

  Beretning fra avdelingene godkjennes 

  Vedtakene var enstemmige. 

. 

Møteleder viste til orienteringen om valgene på WILPFs kongress og la fram følgende 

forslag til vedtak:   

IKFF Norge nominerer Margrethe Kvam til Internasjonal president for Wilpf 2022-

2025.  

Landsmøtet takker Margrethe Kvam for innsatsen som Internajonal visepresident i 

to perioder og gir sterk støtte til hennes kanditatur til Internasjonal president for 

Wilpf 2022-2025.  

 

Vedtak: Møteleders forslag ble vedtatt enstemmig 

 

5. Regnskap 2021 og budsjett 2022 v/Elisabeth Koren  

Regnskapet består av tre dokumenter, Årsregnskap for 2021, Balanse pr. 31.12.2021 og 

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

 

Elisabeth gikk gjennom regnskapet og balansen, og refererte revisjonsberetningens 

konklusjon.  

Hun pekte på to grunner til at resultatet var så bra i 2021: a) p.g.a. koronaepidemien 

krevde ikke WILPF International inn kontingent b) Støtte fra NND til arbeid i 

referansegruppen til NND (Norsk nukleær dekommisjonering) hvor arbeidsinnsatsen til 

Åse Berg og Eva Fidjestøl går uavkortet til IKFF. 

 

Deretter gikk hun gjennom budsjettforslaget og redegjorde for premissene for rammen 

på 663 000 kroner: 

- Inntekter budsjetteres nøkternt. 
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- Kostnadssiden tar høyde for at et normalt aktivitetsnivå kan gjennomføres i 2022 

og rekruttringsprosjekt og aktiviteter i arbeidsplan er innarbeidet. 

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

i organisasjonen eller i forbindelse med prosjekter videreføres i 2022 

 

Elisabeth orienterte om at landstyret diskuterte budsjettforutsetningene på møte 7.mars 

og innstiller på at landsmøtet fatter vedtak om at det nedsettes et utvalg som skal utrede 

honorering/avlønning av tillitsvalgte i IKFF og mulige konsekvenser for IKFFs økonomi 

på kort og lang sikt. 

 
Susanne Urban og Berit Rusten stilte spørsmål om støtte til kontorutgifter for lokal-

avdelingene som Elisabeth besvarte.  

 

Susanne fremmet forslag om at ordningen med «Trainees» tas inn i budsjettet. 

Forslaget ble vedtatt oversendt landstyret. 

 

Landsstyrets innstilling til regnskap 2021 og budsjett 2022: 

- Regnskap for IKFF 2021 med revisorerklæring godkjennes  

- Budsjett for 2021 godkjennes  

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

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

- Budsjett for 2021 godkjennes  

- Landsmøtet 2022 setter ned et utvalg for å utrede honorering/avlønning av 

tillitsvalgte i IKFF. Utredningen skal bla. vurdere følgende aspekter: 

a) Hvilke former for arbeid skal kunne honoreres/lønnes 

b) Satser og rammer for honorering/avlønning 

c) Mulige økonomiske og organisatoriske konsekvenser av 

honorering/avlønning – på kort og lang sikt.  

 

Vedtak: Innstillingen vedtatt enstemmig 

 

6. Kontingent 2022 

Møteleder refererte landsstyrets innstilling til kontingent for 2022:  

Satsene for ordinært medlemskap kr 300 og kr 500 (valgfritt) videreføres. Ny sats for 

ungdom og studenter opprettes og fastsettes til kr 100. 
 

Vedtak: Innstillingen vedtatt enstemmig  

 

 

7. Forslag til vedtektsendringer 

Forslag til nye vedtekter er gjengitt i hefte 1  

 

Leder av vedtektskomiteen, Inger Karin Røe Ødegård redegjorde for mandat, resultat av 

høringsrunde og gjennomgikk komiteens forslag til endringer i vedtektene. 
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Det kom kommentarer og forslag til endringer til følgende paragrafer: 

§ 2: Hilde: tillegg «fremme rettferdig og varig fred 

§ 2: Susanne: endring: «fremme bærekraftig fred 

§ 3: Britt: Ba om forklaring på 18 års grense for medlemsskap, vil ikke det begrense 

rekruttering av skoleelever?  

§ 4: Berit Rusten: endring: Minimum antall medlemmer for å danne avdeling: tallet 10 

endres til 5-6 for å opprettholde motivasjon til å bygge IKFF 

§ 4: Susanne: Oppretthold at 3 medlemmer kan danne avdeling 

§5: Ingegerd: Andel på valg: Foreslo halvparten på valg annet hvert år og etterlyste 

eventuelt nærmere forklaring av forslaget på 3/4  

§5: Susanne: Forslaget er lite fleksibelt og rollene bør være mindre spesifiserte  

§6: Elisabeth: Landsstyredokumentene skal sendes til kontaktpersoner til orientering.  

§8: Hilde og Åse M-H: ny formulering «den 3-årige internasjonale handlingsplanen». 

 

Inger Karin besvarte spørsmål og begrunnet forslaget om 10 medlemmer for å danne 

avdeling med nødvendig kapasitet for å ivareta en avdelings oppgaver i IKFF 

desentraliserte struktur, mens aldersgrensen 18 år tar hensyn Barne-og 

likestillingsdepartementes regelverk for tildeling av likestillingsmidler.  

 

Vedtektkomiteen behandlet endringsforslagene og innstilte på:  

§ 2: Tillegg «fremme rettferdig og varig fred  

§ 4: Minimum antall medlemmer for å danne avdeling settes til 5 

§5: Halvparten av medlemmene og varamedlemmene er på valg annet hvert år tas til 

følge 

§6: Tillegg: Landsstyret holder kontaktpersoner orientert.  

§8: Formulering «den 3-årige internasjonale handlingsplanen tas til følge 

 

Øvrig forslag til endring av §5 avvises da det ikke foreligger forslag til tekst 

 

Susanne og Liss opprettholdt forslag om §2 kulepunkt «varig, rettferdig og bærekraftig 

fred» 

 

Vedtak:  

Forslaget til Susanne og Liss til §2 ble enstemmig vedtatt 

Vedtektskomiteens innstilling til de øvrige paragrafene ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtekter for IKFF vedtatt 3. april 2022 – vedlegg 4 

 

 

8. Valg av landsstyre og ledelse i IKFF 2022 - 2023  

Leder av valgkomiteen, Gro Eriksen la fram komiteens innstilling til landsstyre med flat 

organisering i perioden 2022-23. Hun redegjorde for forutsetningene for denne 
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løsningen med definerte oppgaver som har som bakgrunn at ingen forespurte kandidater 

til landsstyret har vært villig til å stille som leder eller nestleder.  

 

Valgkomiteens innstilling og Forslag fra valgkomite: Flat organisering i perioden 2022-

23  - vedlegg 5 

 

Landsstyrets innstilling:  

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

 

Valgkomiteens innstilling: 

1. Landsmøtet vurderer en prøveordning med flat struktur og definerte 

oppgaver for perioden 2022- 2023 

2. VALG AV LANDSSTYRE OG LEDERGRUPPE I IKFF 2022 – 2023:  

 Faste representanter 

 Trøndelag:  Å se Berg (Kontaktperson) - 2 a r 

 Bergen:  Å se Møller-Hansen - 1 a r 

 Stavanger:  Ånn Hildegunn (Hilde) Solberg - 1 a r 

 Sandnes:  Ingegerd Åustbø - 1 a r  

Innlandet:  Kari Nes - 1 år  

Oslo/Viken:  Elisabeth Koren - 2 år  

   Britt Schumann - 1 år 

Vararepresentanter: 

Bergen: Marianne Sælen – 2 år 

Lidia Kleiberg -  2 år 

Stavanger: Anndi Lomeland Jacobsen - 1 år 

Sandnes: Gro Eriksen - 2 år 

Innlandet: Inger Karin Ødegaard - 2 år 

Eli Hammer Eide - 1 år 

Oslo/Viken: Audgunn Oltedal - 1 år  

Liss Schanke - 1 år 

Ellen Elster – 2 år 

Berit Aasen – 2 år 

Ledergruppe: (ekstraordinær organisering uten leder for perioden 2022 – 

2023) 

Innlandet:  Kari Nes - 1 år  

 Bergen:  Åse Møller-Hansen - 1 år 
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Oslo/Viken:  Elisabeth Koren - 1 år  

 Sandnes:  Ingegerd Austbø - 1 år  

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. 

 

Møteleder foreslo: 

1. Kari Nes gis rolle som styreleder  

2. Kari Nes og Elisabeth Koren tildeles hver for seg signaturrett. 

 

Vedtak: Møteleders forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

9. Valg av valgkomite for landsmøtet 2023  

Forslag fra AU: 

Torill Heilevang, Innlandlet  

Audgunn Oltedal, Oslo-Viken 

Marianne Sælen, Bergen 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

10. Hva skal vi gjøre kommende år? Nasjonal arbeidsplan 2022 – 2023 

Nasjonal arbeidsplanen med aktivitetsplan over aktuelle merkedager for IKFF er gjengitt 

i hefte 2.  

 

Hilde Solberg understreket innledningsvis at den nasjonale arbeidsplanen bygger på 

WILPFs internasjonasjonale arbeidsplan og er en dynamisk plan som justeres årlig. Nytt 

for 2022 er vurdering av mulig samarbeid med søsterorganisasjonen Limpal i Colombia. 
De fire hovedområdene ble diskutert etter tur. Det kom mange kommentarer og innspill. 

1. Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon 

Berit viste til krigen i Ukraina og etterlyste konkrete tiltak; anbefalte satsing på 

alternative aksjonsformer som fredsmarsj, facebookaksjoner, forankring i lokalmiljø.  

Åse M-H fortalte om gode erfaringer med gatemøter som aksjonsform i Bergen  

Inger Karin, Susanne, Liss: Viktig å ta opp igjen arbeidet for Fredsdepartement.  

Susanne, Hilde, Gro: Styrke samarbeid mellom avdelingene og tilrettelegge for 

utveksling av materiell. Eks. «Kort og godt» produseres til utdelingsaksjoner i Bergen 

og legges ut løpende på hjemmesiden til nedlastning.  

Britt: Samarbeid med LIMPAL gjelder mulig NORAD-støttet bistandsprosjekt i 

Colombia. Konseptnotat er sendt FOKUS om godkjennelse som samarbeidspartner. 

Hvis godkjent, blir IKFF invitert til å sende prosjektsøknad som avgjøres i løpet av 

sommeren.  

2. Redefinere sikkerhetsbegrepet 

Åse B. orienterte om kriteriene for at avdelingene kan få arrangementsstøtte fra NND-

midler. 
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Liss opplyste på spørsmål fra Inger-Karin om oppfølgingen av Nordisk-russisk seminar 

2021, at møtet i Murmansk høsten 2022 er stilt i bero og at det planlegges å trekke inn 

Russlandsaspektet ifm miljø og fredseminaret som er planlagt i oktober. I tillegg fortalte 

hun om at nordisk-russiske seminaret i fjor hadde som konkret resultat at et nordisk 

nettverk for fred er under etablering.  

 Susanne: 1. mai må tas inn som merkedag kalenderen: Bergen planlegger aksjon 

3. Feministisk perspektiv på fred 

Kari Nes: Nettverksamarbeidet som er etablert har vist seg fruktbart ikke bare nasjonalt, 

men også nordisk og i europeisk seksjon. Uttalelser er oversatt og spredd. 1325-arbeid er 

blitt ekstra aktuelt i dagen situasjon. 

Berit: Det er tungt å nå fram til myndighetene med info om ureturnerbare. 

Liss: Kan oppmerksomheten omkring flyktninger fra Ukraina åpne for bredere kontakt 

om flyktningearbeid? Kari viste til landsmøteuttalelsen som tar opp synspunktet.  

Britt: Viktig å unngå offerrollen, IKFF må få til tiltak som fokuserer på at kvinner er 

deltakere i fredprosessen.   

Hilde: Etterlyser oppdatert materiell om 1325.  

Inger Karin: Mulige samarbeidspartnere: Fortellerteateret, feltprester/dialogprester, 

Asylpolitisk forum, ukrainsk gruppe i Stavanger. 

Inger Karin: IKFF er usynlig når det gjelder Ukraina: ingen fredsaktivister er på banen. 

Feministisk perspektiv på fred bør være tema på Jondal-seminaret.  

Devi: WILPF har et globalt perspektiv. Vi må ikke glemme andre flyktninger p.g.a. 

Ukraina-flyktningene.  
Susanne: Bruk Fredsministeren aktivt til å markere feministisk perspektiv. 

Laila: Motarbeid usynliggjøring av kvinner: hva med å sette opp en fredsbenk? 

4. Fremme sosioøkonomisk rettferdighet 

Område 2 og 4 henger sammen: Hilde, Liss, Laila: Det er viktig å peke på 

sammenhengen mellom krig/militarisme og klima- og miljø-ødeleggelser. Synliggjøre 

krig, miljøødeleggelse og fattigdom og sette dette opp mot rettferdig (bærekraftig) 

fordeling. Argumentere for «move the money». 

Atomkraft: Inger Karin pekte på at det kan være vanskelig å argumentere mot de som nå 

tror atomkraft kan redde klimaet. Åse M-H og Åse Berg viste til hjemmesida der 

argumenter er samlet og info oppdateres. Eva Fidjestøl har lagt ut gode argumenter, 

omsatt fra tysk. Det finnes også en lenke til et «Uran-atlas».  

 

Forslag til arbeidsplanen fra Liss Schanke:  

For å informere ungdom om IKFFs syn på krig/miljø/klima (område 4) og som 

rekrutteringstiltak (område 1), skal IKFF vurdere en avtale med organisasjonen «Subject 

Aid» om distribusjon av Åse Møller-Hansens hefte «Trygghet for hvem» til skoleverket 

og bekoste opptrykk av nødvendig antall hefter.  

Begrunnelse: Det vises til gode erfaringer «Stopp Nato» har hatt med sitt hefte om Nato 

som distribueres til skoler gjennom organisasjonen «SubjectAid». Nå 2 år etter at 

avtalen ble inngått opplyser Stopp Nato at bestillingene fortsatt ruller inn..  

 

Vedtak: Oversendes landsstyret til vurdering og eventuell oppfølging.  
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Landsstyrets innstilling til arbeidsplanen:  

 

Nasjonal arbeidsplan 2022-2023 godkjennes i prinsipp.  

Landsstyret får fullmakt til å ferdigstille planen i samsvar med innspillene på 

landsmøtet. 

  

Vedtak: Innstillingen enstemmig godkjent. 

 

 

11. Avslutning 

Kari Nes takket for et slitsomt, men interessant landsmøte og ønsket vel møtt til 

inspirasjonsseminar i Jondal i mai. 

 

Hun takket avgående leder Britt Schuman og og nestleder Hilde Solberg for den store 

innsatsen de har gjort. Liss Schanke og Elisabeth Koren fikk stor takk for 

gjennomføringen av møtet. 

    

 

 

Hamar/Oslo/Stavanger 28. april 2022 

 

 

Liss Schanke (sign) 

Møteleder 

 

 

 

Eli Hammer Eide (sign)   Hanne Kjersti Knutsen (sign) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


