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Sak 2 
BERETNING FOR IKFF 2022-2023  
 
1.ORGANISASJON 
 
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF, er den norske seksjonen av Women's 
International League for Peace and Freedom, WILPF. WILPF har per i dag seksjoner i mer enn 
40 land over hele verden.  
 
1.1. Landsstyret 
Landsstyret velges på landsmøtet og utgjør IKFFs ledelse mellom landsmøtene.  
Nåværende landsstyre ble valgt på landsmøtet våren 2022 og består av følgende personer:  
 
Faste representanter  
Trøndelag: Åse Berg (Kontaktperson) – 2 år 
Bergen: Åse Møller-Hansen – 1 år 
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Stavanger: Ann Hildegunn (Hilde) Solberg – 1år 
Sandnes: Ingegerd Åustbø – 1 år 
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 
IKFF har ikke valgt leder, men en valgt ledergruppe for perioden 2022 – 2023 
Innlandet: Kari Nes - 1 år  
Bergen: Åse Møller-Hansen - 1 år  
Oslo/Viken: Elisabeth Koren - 1 år  
Sandnes: Ingegerd Austbø - 1 år  
 
Landsstyremøter 
Landsstyret har hatt 8 møter mellom landsmøtet 2.-3.4.2022 og landsmøtet 22.-23.4.2023 
15.6, 28.6, 3.8, 20.9, 22.11, 1.2, 9.3,  
Ett av møtene, 15.6, var et ordinært fysisk møte. De andre har vært zoom møter. 
 
1.2.Lokalavdelinger og medlemmer  
IKFF har følgende 6 lokalavdelinger: Bergen, Innlandet, Oslo-Viken, Sandnes, Stavanger og 
Trondheim.  Lokallaget i Trondheim ble opprettet 2022.  
 

AVD. Medl. pr. 

31.12.2022 

Organisasjon og ledelse 

 

Bergen 64 For tiden består styret av Susanne Urban, Åse Møller-Hansen, 
Marianne Sælen og Lidia Kleiberg med delt koordineringsansvar. Vi 
har månedlige medlemsmøter og leier kontorplass med 
møtefasiliteter og lagerplass. 

Innlandet 54 Styret: Leder Kari Nes*, kasserer: Eli Hammer Eide*, sekretær Inger 
Karin Røe Ødegård*, styremedlemmer Gullborg Rogstad og Torill 
Heilevang. Vara: Anne Lise Flobakk og Kari Kobberød Brustad. 
*Arbeidsutvalg 



 3 

Oslo-Viken 137 Styret har bestått av leder Elisabeth Koren, medlemmer Torhild 
Hellstrøm, Berit Aasen, Devi Pandey og Trine Nohr, og 
varamedlemmer Arnny Floden, Lispet Kristiansen og Brit Schumann. Eli 
Hindenes er avdelingens kasserer. 

Arbeidet er organisert med grupper på hovedområdene og markering 
av merkedager, med vekt på utadrettet arbeid og samarbeid med 
andre organisasjoner.   

Sandnes  41 Styret: Leder Gro Eriksen, sekretær Ingegerd Austbø, kasserer Ellen 
Sværi, styremedlemmer Tale Simonsen og Edda Wangsholm  

Stavanger 26 Styret: Hilde Solberg, leder. Hanne Kjersti Knutsen, sekretær. Synneva 
Eidsheim, styremedlem. Anndi Lomeland Jakobsen, kasserer, Jorunn 
Karin Berg, styremedlem og kontakt m/eksterne samarbeidspartnere.  
Avholdt 4 medlemsmøter og årsmøte. To styremøter og tett direkte 
kontakt på telefon.  Bergeland Bydelssenter er fast møtested for 
møter.  

Trondheim 15 Avdeling etablert 14.juni 2022. Foreløpig styre Berit Rusten, Marianne 
Johnsen og Rigmor Bjercke, med Else Marie Høyen som vara.  
Møtested Feministhuset.   

 

Ved årsskiftet 2022/2023 hadde IKFF 369 medlemmer hvorav 293 betalende.  
Det er en betydelig økning fra året før da IKFF hadde 313 medlemmer hvorav 265 betalende 
Det er stor forskjell mellom lokallagene i medlemsantall, men medlemsutviklingen er 
gjennomgående positiv. De fleste medlemmene bor på steder med lokallag.  
 

AVDELINGER Medlems-status 

pr 31.12.2022 

Nye medlemmer  

Pr.31.12. 2022  

Utmeldt / 

meldt død 

Medlemmer strøket 

pga manglende 

betaling for 

2021/2022 

Bergen    64 14  1 

Innlandet    54    2 3 4 

Oslo/Viken  137 32 5/1 6 

Sandnes   41    4 1 1 

Stavanger   26   8 1/1  

Trondheim   15   9   

Uten lokallag   32 14   

Sum  369 83 9/2 12 

Status 1.3.23 375 18   
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Økningen i medlemstallet skyldes trolig at rekruttering har vært en del av arbeidsplanen 
siden 2021. Arbeidet omfatter dels rekruttering av nye medlemmer i alle aldre, dels 
oppretting av kontaktgrupper i områder der IKFF ikke har lokalavdelinger, f.eks. Tromsø.  
 
1.3. Kontor og drift 
IKFF leier lokaler av Norges Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening i Majorstuveien 
39 to dager per uke.  

IKFF har ikke lønnet arbeidskraft. 
Det administrative arbeidet fordeles mellom lokalavdelinger og enkeltpersoner   
- IKFF Oslo/Viken har ansvar for økonomien  
- Frivillige i IKFF Oslo/Viken betjener kontoret, fordeler og lagrer innkommen e-post.   
- Frivillige i Oslo/Viken utgjør den faste redaksjonskomiteen for Fred og Frihet.  
- Frivillige i Oslo/Viken koordinerer søknader og rapporter til Utenriksdepartementet 
- Frivillige i IKFF Innlandet har ansvar for medlemsarkiv og internasjonalt arbeid 
- Frivillige i IKKF Bergen har ansvar for hjemmeside og facebook 
 
1.4 Økonomi 
Økonomistyringen har fungert godt i 2022. IKFFs egeninntekter er begrensede, men med 
driftstøtte fra Kultur og likestillingsdepartementet og prosjektmidler er sentrale deler av 
arbeidsplanen gjennomført innenfor budsjett og med et lite overskudd som inngår i 
budsjettgrunnlaget for 2023. Et økonomiutvalg er nedsatt for utarbeide en plan for å styrke 
IKFFs drift på mer langsiktig basis.   

 
2.AKTIVITETER I LANDSSTYRET OG LOKALAVDELINGER 
 
Landsstyret og lokalavdelingene arbeider etter samme arbeidsplan med fire hovedtemaer:   
• Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon  
• Redefinere sikkerhetsbegrepet, bl.a. alternativer til krig og militarisme  
• Feministisk perspektiv på fred, bl.a. kvinner på flukt og som flyktninger  
• Fremme sosioøkonomisk rettferdighet, bl.a. forholdet mellom militarisme, klima og miljø  
 
2.1.Landsstyret 
Landsstyremøtene fokuserer på alle disse fire hovedtemaene, med hovedvekt på 
koordinering av felles arbeidsoppgaver som angår flere eller alle lokalavdelinger, eller 
aktiviteter der det ikke er lokalavdeling.  
Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon  

- Oppfølgning og planlegging av landsmøter 
- Oppfølgning/planlegging av felles seminarer, som Jondalsseminaret sommeren 2022 
- Planlegging av medlemsbladet Fred og Frihet 
- Søknader og rapporter vedr. økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet 
- Prosjekt for rekruttering av nye medlemmer: I 2022 resulterte dette i opprettelse av 

en 
ny avdeling av IKFF i Trondheim, se pkt. 2.7. og flere arrangementer i Tromsø mot 
atomvåpen i september 2022.  

- Internasjonale møter i WILPF og WILPF saker  
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- Diskusjon vedr. aktuelle saker i paraplyorganisasjoner der IKFF deltar  
- Koordinere den norske seksjonens deltakelse i WILPFs verdenskongress 2022 

Redefinere sikkerhetsbegrepet, bl.a. alternativer til krig og militarisme  
- Koordinering av merkedager mot opprustning og atomvåpen, 6.8, 21.9, 26.9   

Feministisk perspektiv på fred, bl.a. kvinner på flukt og som flyktninger  
- Koordinering av Yemanedagen 8.1. vedr. ureturnerbare asylsøkere  
- Planlegging av samarbeid med søsterorganisasjon i Colombia (prosjektsøknad ikke 

godkjent) 
Fremme sosioøkonomisk rettferdighet, bl.a. forholdet mellom militarisme, klima og miljø  

- Koordinering av arbeidet vedr. IKFFs deltakelse i referansegruppen for NND, Norsk 
Nukleær Dekommisjonering 

- Studieopplegg om forholdet mellom militarisme, miljø og klima «Trygghet for hvem»  
 
2.2. Lokalavdelingene  
I vedlegg 2 følger beretninger fra avdelingene med følgende punkter: 

A) Oversikt over aktiviteter under flg. hovedområder:   
1. Styrke IKFF som organisasjon/ Bygge fredsbevegelsen 
2. Redefinere sikkerhetsbegrepet. Peke på alternativer til krig og militarisering. 
3. Feministisk perspektiv på fred. 
4. Fremme økonomisk rettferdighet.  

 
B) Resultat og vurdering  

o Medlemsutvikling 
o Resultater og vurdering av eget arbeid 
o Særlig vellykkede tiltak 
o Spesielle utfordringer  

 
o Ideer og planer for lokalt arbeid 2023 
o Innspill til landsstyrets arbeid 2023 

 

LANDSTYRETS VURDERING 
 
Dette har vært en politisk krevende periode for IKFF. Krigen i Ukraina som startet i februar 
2022 har ført til økt opprustning og militarisering og skapt et vanskelig og polarisert 
debattklima for IKFF og resten av fredsbevegelsen.   
Samtidig har krigen ført til økt debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk - og til økt 
rekruttering til fredsbevegelsen.   
 
IKFF som organisasjon har maktet å opprettholde aktiviteten i denne krevende perioden, det 
gjelder både landsstyret og lokalavdelingene. Vi har hatt stor aktivitet på alle områdene av 
arbeidsplanen med en rekke møter og andre arrangementer, og mange av 
lokalavdelingene har gjort en imponerende jobb, ikke minst ved å øke IKFFs synlighet i 
media.  
 
IKFF fikk 83 nye medlemmer i 2022. En ny og meget aktiv lokalavdeling er opprettet i 
Trondheim og IKFF har også greid å ha aktiviteter på steder der vi ikke har egen 
lokalavdeling, bl.a. Tromsø, Nord-Odal og Nesodden.   
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IKFF står overfor utfordringen å trekke nye medlemmer inn i fredsarbeidet og styrke 
fredsbevegelsen. Til det trengs en mer bærekraftig organisasjon. IKFF må i 2023 fullføre 
organisasjonsgjennomgangen som ble påbegynt i 2021. Økonomien er tilfredstillende. 
 

 
 

9. mars 2023 
 

Elisabeth Koren     Kari Nes    Åse Møller-Hansen    Ingegerd Austbø 
 

Britt Schumann        Hilde Solberg       Åse Juveli Berg 
 
 

 
3. AKTIVITETER I ARBEIDSGRUPPENE 
 
3.1. Fred og Frihet v. Ellen Elster 
Fred og Frihet har kommet med fire numre, 3 nyhetsbrev og ett temanummer.  
Nummer 1/2022 hadde tema om NATO og basepolitikken. Nummeret var særlig aktuelt da 
det kom ut rett før ny baseavtale om amerikansk utvidelse.  
Lokalavdelingene hadde ansvaret for redigeringen av de øvrige numrene av nyhetsbrevet.  
I 2022 var det avdeling Innlandet som sto for nummer 2, avdeling Bergen for nummer 3 og 
avdeling Oslo Viken for nummer 4.  
 
Med i redaksjonen i 2022 var Ellen Elster, Audgunn Oltedal, Yennie Bredin, Elin Fossen og 
Gro Standnes. Mari Holmboe Ruge har fortsatt som korrekturleser. Stine Marie Vørner var 
engasjert for å gjøre den grafiske utformingen. Hun sluttet ved årsskiftet. Fra og med  
Nr. 1/2023 vil Ida Nygaard stå for 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 har gitt innspill på det 
redaksjonelle arbeidet, samt Mari som korrekturleser. Vi mener også at samarbeidet med de 
lokale redaksjonene fungerer bra. Det er etablert gode rutiner rundt samarbeidet mellom 
lokale og sentral redaksjon(er).  
Vi hadde ønsket å kunne spille på flere bidragsytere til bladet.  
 
3.2. Hjemmeside og Facebook v. Åse Møller-Hansen 
Hjemmesiden      
I 2022 ble det publisert 86 illustrerte saker på nyhetssiden, pluss innlegg på underliggende 
sider som landsmøtet 22, Internasjonal WILPF kongress, publikasjoner, IKFF i mediene m.m. 
Av de 86 nyhetssakene var det 10 uttalelser derav 5 IKFF uttalelser:  

- i forbindelse med FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen 
- om kjernekraft, miljø og krig 
- om lengeværende flyktninger 
- om krigen i Ukraina  
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- om tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA (baseavtalen),    
 
Vi har publisert 2 uttalelser fra WILPF internasjonalt: om kvinners opprør i Iran og om 
Ukrainakrisen.  I tillegg har vi publisert 3 fellesuttalelser med andre organisasjoner: Om 
Palestina og folkeretten sammen med 46 andre organisasjoner, og to fellesuttalelser med 
Antikrigsinitiativet om krigen i Ukraina. 
 
Det er også lagt ut tre høringsuttalelser fra IKFF 

- om tilleggsavtalen/baseavtalen) 
- om papirløse flyktninger og helsehjelp 
- om forsvarskommisjonens arbeid. 

Vi har ellers publisert en rekke forslag til forhandlinger og fredelig løsning av Ukrainakrigen, 
informasjon om webinar, møter og nyhetsklipp fra media..  
Noen av de internasjonale medieoppslagene er oversatt fra engelsk til norsk. 
 
Facebook  
-Det er publisert i overkant av 200 innlegg på facebooksiden: heriblant en rekke 
arrangement.  
Noen få facebook-oppslag har vært fremmet som annonser, i underkant av en pr. mnd. til kr. 
100,-, for hver. Vi har pr i dag 1653 følgere på facebook.  
 

3.3 Rapport frå gruppa Prosjekt Rekruttering for landsmøteperioden 2022--2023 

Prosjekt Rekruttering er eit treårig prosjekt som starta i 2021 og blir avslutta på landsmøtet i 
2024. Med i prosjektgruppa i 2022 er Hilde Solberg, Eli Hammer Eide, Inger Karin Røe 
Ødegård, Lispet Kristiansen, Audgunn Oltedal.  Gruppa har hatt sju møte i 2022 (19.1. / 
16.2./ 29.3. / 24.5. / 12.9./ 9.11. / 6.12), og to møte ( 30.01/01.03) i 2023.  
 
Mål for arbeidet: Bli fleire medlemmer. Utvikle tilbod om studiearbeid. Bli ein landsdekkande 
organisasjon. Få betre kontakt med ungdom/unge vaksne. 
 
Status medlemsutvikling: IKFF har fått 83 nye medlemmer i 2022. Av desse er det kome 14 
nye medlemmer i område utan lokallag.  
 
Studiearbeid: Det er vedtatt rammeplan for studiearbeid i IKFF (vedtak 8.februar 2022 i 
landsstyret). Vi har i denne landsmøteperioden arbeidd med å systematiserer eksisterande 
opplegg for studiearbeid, gjere det som finst lettare å ta i bruk. Vi arbeider med å få fram ei 
eksempelsamling på tema som IKFF jobbar med og som avdelingane kan bruke m.a  til 
studiearbeid, og vi arbeider med å utvikle nye studietilbod.  
 
Ungdom/unge vaksne: Utstillinga Fredspropaganda er vist i Stavanger, i Hamar og i 
Trondheim, og det er lagt vekt på å ha timar for elevar i vgs/ungdomsskulen, og gje tilbod i 
høgskole-universitetssektoren. Somme stader.m.a. på Nesodden, blir det arbeidd med tilbod 
om timar i vgs. 
 
Landsdekkande organisasjon: 

• I 2022 vart det etablert IKFF avdeling i Trondheim med Berit Rusten som leiar.  
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• I september 2022, knytta til FN’s dag 26.september for total avskaffing av 
atomvåpen, vart arrangementet Tromsø mot atomvåpen gjennomført. Med i 
arrangementskomiteern var IKFF, Nei til atomvåpen, ICAN og stiftinga Peacepainting. 
Arbeid er i gang for å sjå om det er grunnlag for Tromsø mot atomvåpen 2023. 

• Det har vore zoom-møte med IKFF-medlemmer i Nordland (april 2022 og vår 2023), 
og medlemmer i IKFF i Nordland arbeider med forslag om fredsmarsj (26.09.24) i 
Bodø samband med at Bodø i 2024 er europeisk kulturby 

• Ei eiga gruppe,- der Torunn Kaasa Hovde, Åse Berg og Elisabeth Koren er med i tillegg 
i medlemmer i prosjektgruppa,-  jobbar i Sør-Noreg. Kontakt blir tatt til medlemmer i 
Vestfold/Telemark og til Møre og Romsdal. Arbeid er i gang for å få kontakt med 
medlemmer i Agder, m.a. i samband med Arendalsveka.  
 

Vurdering av arbeidet:   
Kvifor skal folk melde seg inn i IKFF? Vi er ein politisk organisasjon, opptatt av nedrustning, 
fred, menneskerettar. Røtene våre er forankta i visjonen frå Haag-konferansen i 1915.  
Kva tilbyr vi dei som blir medlemmer/ vil starte organisert arbeid? Vi må vere konkrete og ha 
forslag. Samstundes er det avgjerande kva folk lokalt har motor på og vektlegg. Erfaringa frå 
arbeidet med Tromsø mot atomvåpen september 2022 har vore viktig for korleis vi kan 
jobbe 
for å få til arbeid i område der IKFF ikkje har aktivitet. Gjennom m.a. FN’s dag for total 
avskaffing av atomvåpen(26.10) kan det vere  råd å få til breit politisk samarbeid med ulike 
organisasjonar. Breie alliansar og breidt samarbeid er og nøkkelord i jobbinga med 
Yemanedagen 8.januar.  
 
Landsmøteperioden 2023-2024 er siste året i Prosjekt Rekruttering. 

• Å vidareføre jobbinga med studiearbeid blir ei hovudsak.  
• Å bli ein landsdekkande organisasjon har høg prioritet. Utfordring i etablerte 

avdelingar er m.a. område(fylke) der det er lite aktivitet/kontakt med IKFF-
medlemmer (Sogn og Fjordane, Buskerud,Østfold). 

• Tiltak for å nå ungdom er det vanskelegaste feltet, her trengst kreativitet og 
nytenking. 

 
3.4. Gruppa Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger v. Audgunn Oltedal 
Deltakarar: Audgunn Oltedal, Gunhild Andersen, Marit Gjærum, Devi Pandey, Britt 
Schumann, Berit Aasen.  
Ansvar: Gruppa har koordinert møte i Nasjonalt nettverk for område 3 i IKFF sin arbeidsplan  
(3 zoom-møte).   
Møte: Gruppa har hatt 4 møte i 2022 og eit møte i 2023.  
Aktivitetar: Arbeidet i gruppa har konsentrert seg om feltet flyktningar, aksjonen nei til vald 
mot kvinner, internasjonal kontakt, arbeidd med FN-resolusjonen 1325 Kvinner, fred og 
sikkerhet, møte med afghanske og syriske kvinner.  
 
Flyktningar. Vi har i 2022 arbeidd med å etablere ein nasjonalt nettverk for markering av 
Yemanedagen 8.januar. Mange stader i landet har IKFF-medlemmer vore drivkraft i 
arrangementa. I 2022 vart  Yemanedagen  markert i Trondheim, Stavanger, Hamar og 
Drammen. I 2023 (eller i dagane rundt 8.januar) vart Yemanedagen markert 7 stader; 
Tromsø, Trondheim, Bergen, Stord, Stavanger, Hamar, Oslo.  Dei fleste stader har ulike 
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organisasjonar vore med i arrangementskomiteen, eller støtta arrangementet. Mål for 
arbeidet:  Kreve endringar i dagens strenge asyl-og flyktningpolitikk. Kreve grunnleggjande 
menneskerettar for asylsøkarar som ikkje har fått rett til opphald. Evaluering og utviding av 
Solberg-regjeringa si eingongsløysing. Ei ny varig løysing for lengeverande asylsøkarar med 5 
års grense og uavhengig av alder.Iranske kvinner som har fått avslag på asyløsøknader, må få 
opphald. Lik behandling av ulike grupper asylsøkarar. Ivareta barns rettar, bli enklare å få 
familiegjenforening, mindre bruk av begrensa opphaldsløyve. At Norge fylgjer FNs tilrådingar 

og tolkning av Flyktningkonvensjonen. 
Det er opprettet felles Messengerside for det nasjonale Yemane-nettverket. Vi er med i 

Asylpolitisk forum. 

Krig og flyktningar. Ressursgruppa har vore opptatt av samanhengen mellom krig og 

flyktningar, og var aktiv,- saman med Norges kristne råd og Kvekersamfunnet ,- i markering 

av Verdas flyktningdag 20.juni. https://www.ikff.no/wp-

content/uploads/2022/05/flyktninger-2022-med-dikt-.pdf.  

Nei til vald mot kvinner. Møte om Vold mot kvinner i Deichmann Bjørvika, 1. desember 2022, 
med innleiarar frå Ukraina, Syria og Colombia, med støtte frå FOKUS.  
 
Internasjonal kontakt. Kontakt med WILPF sentralt. Fylgje opp arbeidet med ny 
handlingsplan for FN-resolusjonen 1325 Kvinner, fred og sikkerhet. Ha møte med afghanske 
menneskerettsforsvarar. Møte med Syria Women Political Movement. 
 
Vurdering av arbeidet 
Vi har nå arbeidd med denne gruppa i 4-5 år, og utvikla eit nytt område i IKFF. 
Det er behov for nytt informasjonsmateriale, m.a. om kvinner, fred og sikkerhet, og som 
knytter kvinner på flukt tettare til forståinga av opprustning og konflikt, samanhengen 
mellom flyktningar og krig. 
 
3.5. Arbeidsgruppen for atomkraft v. Åse Berg 
Gruppa har bestått av Eva Fidjestøl, Elisabeth Koren og Åse Juveli Berg. 
 
Det har vært følgende aktiviteter: 
9. mars: Under Innlandets åpne arrangementet sammen med Bestemødre for fred på 
Lillehammer «Klimakrisen, militarisme og atomkraft», hadde Åse foredraget: «Fra gruvedrift 
til avfall» 
30.mars: Under Stavangeravdelingens åpne møte «Krigens konsekvenser for bærekraft og 
miljø» hadde Åse foredraget «Atomvåpen – atomkraft – atomavfall» 
14.mai: Under IKFFs inspirasjonsseminar hadde Åse foredraget «Atomvåpen – atomkraft – 
atomavfall» med særlig vekt på hvorfor IKFF og hovedorganisasjonen WILPF har engasjert 
seg i spørsmålet helt fra tidlig på 1950-tallet. 
 
Sammen med Nei til atomvåpen, Oslo Nei til atomvåpen, Naturvernforbundet, Natur og 
ungdom og delvis Bellona har vi hatt møter og planlagt arrangementer omkring Fukushima- 
og Tsjernobyldagene. 
Dette resulterte i to arrangementer: 
12.mars: Åpent nettmøte: «Fukushima er ikke over». 
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Program: Bror Heiret fra Natur og ungdom innledet og intervjuet Takashi Nakajima på link 
fra Japan som en oppfølging av fjorårets program. 
26.april: Åpent møte i Nydalen. «Atomkraft: krig, beredskap og klima». 
Program: Bror Eskil Heiret, Natur og Ungdom – Konferansier 
Oskar Njaa, Bellona – Atomkraft som klimaløsning og sikkerhet ved reaktorer i Europa 
Astrid Liland, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – Atomberedskap 
 
Landsmøteuttalelsen «Kjernekraft: miljø, klima, pandemi og krig» ble lagt ut 26.april. 
 
Åse har oversatt brosjyren «Uranets kretsløp – Fra berggrunn til avfall» basert på «Uranium 
Atlas». 
Innlandet har laget en forenklet liten folder med tittel «Kan atomkraft redde klimaet?» 
basert på den større brosjyren «Atomkraft redder ikke klimaet» som Eva oversatte fra fransk 
i 2020, i en bearbeidet utgave for norske forhold. 
Alle brosjyrene og Temanummeret av Fred og Frihet Fred og Frihet nr. 1/2021, «Atomvåpen 
– atomkraft – atomavfall» er benyttet ved alle arrangementer der IKFF har vært med. 
 
Gjennom 2022 har Eva og Elisabeth sammen med Einar Heldal fra NTA og historiker Lars 
Borgersrud diskutert mulighet og opplegg for et åpent møte basert på Borgersruds bok «Da 
Norge ville bli atommakt». Arbeidet resulterte i et stort arrangement på Litteraturhuset i 
januar 2023. 
 
Eva og Åse har gjennom hele året fulgt med i mediadebatten om kjernekraft i Norge, fulgt 
nettmøter og skaffet litteratur. Eva har lagt ut stoff på «Atomblogg.no» 
 
3.6. Internasjonalt arbeid v. Kari Nes 
Den norske seksjonens kontakt med andre seksjoner i WILPF og med WILPF som 
organisasjon (april 2022– februar 2023) 

Innledning  
Det er mange i IKFF som har internasjonale kontakter i og utenfor WILPF.  Undertegnede 
som international liaison og Berit Aasen som vara har siden landsmøtet i 2022 utgjort styrets 
representanter i kontakten med andre WILPF-seksjoner og med den internasjonale 
organisasjonen.   
Arbeidet som international liaison har hovedsakelig vært knyttet til følgende tre arenaer:  et 
europeisk nettverk med kontaktpersoner fra de andre seksjonene i Europa,  et nordisk IKFF-
nettverk samt kontakt med WILPFs internasjonale sekretariat. Disse arenaene omtales 
nedenfor.  Men den viktigste internasjonale begivenheten i 2022 var verdenskongressen, og 
den farget også arbeidet på de andre nivåene i organisasjonen. Derfor må det først sies noe 
om kongressen.   

Jeg viser ellers til Fred og frihet 1/23, der det finnes mye aktuelt stoff om IKFF i et 
internasjonalt perspektiv.  

WILPF Congress 2022 
WILPFs kongress ble arrangert av WILPF Australia (Brisbane) i juli - WILPF 33rd International 

Triennal Congress. Kongressen var i sin helhet digital.  Forrige kongress var i Ghana i 2018. 
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Normalt arrangeres den hvert tredje år, men pga pandemien ble den utsatt et år. Delegater 
fra norsk IKFF var Kari Nes (avdeling Innlandet), Liss Schancke (Oslo-Viken) og Berit Aasen 
(Oslo-Viken). Vara: Åse J. Berg (Røros), Inger Karin Røe Ødegård (Innlandet) og Ingegerd 
Austbø (Sandnes). Neste kongress er i 2025. 

Mer enn 400 medlemmer fra hele verden deltok (mer eller mindre) på kongressen. I tillegg 
til de formelle møtene med avstemning etc, var det en rekke interessant tematiske 
seminarer og workshops. Hovedtemaene var: skape kontakt og forbindelser, økologi og 
miljø, sosial rettferdighet, og demilitarisering for feministisk fred.  Åse Møller-Hansen 
(Bergen) bidro på to av workshopene, der temaet var relater til miljø og militarisme. 

På møtet ble det valgt nytt styre (International Board – IB). Ny president er Sylvie Ndongmo 
fra Kamerun. Tidligere visepresident  Margrethe Tingstad fra Norge stilte ikke til valg. Vår 
representant i IB er Ariana Durani fra Sverige; hun er den nye regionale representanten fra 
Europa etter Heidi Meinzolt. Vara for Ariana er Rosa Logar fra Østerrike.  

En utfordring – og en styrke  - for WILPF framover er at vi ser omrisset av en større og mer 
mangfoldig organisasjon enn tidligere. F.eks. er 8 av de 10 nye seksjonene som ble anerkjent 
av kongressen, afrikanske, de to andre er Argentina og Østerrike.  Dette står det mer om i 
Fred og frihet nr 1, 2023.  

Å stake ut den videre kursen er viktig på kongressen. Derfor har arbeidsprogrammet som 
vedtas fram til neste kongress stor betydning, se ikff.no, https://www.ikff.no/wp-
content/uploads/2022/06/WILPF-Internationa-Programme-2022-202-Congress.pdf   En 
norsk oversettelse er på trappene – følg med på hjemmesidene.  Forskjellen er ikke så stor 
fra det tidligere arbeidsprogrammet, som den norske seksjonen legger til grunn i sine planer. 
Men det nye programmet har en annen form enn tidligere, der den felles visjonen om en 
verden uten krig og i fred understrekes, likeså arbeidet mot alle former for undertrykking - 
gjennom feministisk fredsaktivisme.  En dreining i arbeidsprogrammet er ellers at større vekt 
er lagt på miljø og bærekraft, på kulturelt og kjønnsmessig mangfold samt antirasisme og 
avkolonialisering. 

En nyskapning som ble vedtatt på kongressen er et Advisory Board, der én representant 
(pluss vara) fra hvert av de over 40 medlemslandene deltar. Tanken er å bedre 
kommunikasjonen mellom styret og de enkelte seksjonene. I skrivende stund har det nye 
rådet kun rukket å ha et konstituerende møte (digitalt). Hilde Solberg (avdeling Stavanger) er 
norsk medlem, med Inger Karin Røe Ødegård (Innlandet) som vara.  

På ikkf.no finner du kort informasjon om hovedpunkter fra kongressen samt lenke til hele 
kongressrapporten: https://www.ikff.no/internasjonal-wilpf-kongress-2022/   
 
Europeisk WILPF-nettverk  
Nettverket mellom europeiske WILPF-seksjoner var ledet av Heidi Meinzolt fra den tyske 
seksjonen fordi hun representerte alle de europeiske seksjonene i WILPFs internasjonale 
styre (IB). På kongressen ble som nevnt Heidi avløst av Ariana Durani fra Sverige. Hun har 
innkalt til 4 møter i høst/vinter, hvorav vi har vært representert på 3. Møtene i nettverket 
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foregår digitalt og er åpne også for andre medlemmer (men det har vært tekniske 
problemer, slik at flere – deriblant Berit og jeg - ikke alltid har fått innkallingen). 
   
Tema på de europeiske møtene både før og rett etter kongressen var sterkt preget av 
kongressen. I forkant var det blant annet nominering av styrekandidater og diskusjon om 
Advisory Board, i etterkant om organisering og ledelse av Advisory Board.  Et annet 
gjennomgående tema har vært uttalelser om krigen i Ukraina; den siste fra februar 2023 
finner du her: https://www.ikff.no/wilpf-europa-uttalelse-om-ukraina-krigen/  
Representasjon i European Women’s Lobby har også hyppig vært oppe.  
 
Til høsten planlegges det et fysisk møte for representanter for de europeiske seksjonene.  
Berit Aasen er med i ei arbeidsgruppe som forbereder dette møtet.  
 
Nordisk IKFF-nettverk 
International liaisons fra IKFF i Danmark, Finland, Norge og Sverige har et eget ad hoc 
kontaktnett.  Det siste året har også dette nettverket i stor grad dreid seg om kongressen, 
blant annet om å finne kandidater å nominere til de valgte  oppgavene i IB og de stående 
komiteene i  WILPF.  Det tematiske nettverket om flyktning- og asylpolitikk har ikke vært 
aktivt i denne perioden. 
 
Det planlegges ikke noe nytt fysisk nordisk IKFF-møte før i 1924. Det forrige møtet var i 
Gøteborg høsten 2021. Det er Finland som har ansvar for neste møte, og inneværende år vil 
de invitere til et par  Zoom-møter.   
Se også punktet i beretningen om en nordisk fredsallianse.  

Kontakt med det internasjonale sekretariatet 
I tillegg til rapportering og seksjonsavgift til WILPF har kontakten med sekretariatet i denne 
perioden inneholdt mye forberedelse og etterarbeid i forbindelse med  kongressen.  

26. august kom visegeneralsekretær i WILPF, Laila Alodaat, til Oslo. Vi, dvs. Britt Schumann, 
Liss Schanke, Berit Aasen og Kari Nes, hadde et svært nyttig møte med henne både om 
kongressen, om konkrete prosjektplaner (samarbeid med LIMPAL) og om hvordan vi best 
kan kommunisere med de ansatte i sekretariatet.  (Laila skulle også møte bl.a. UD for å 
diskutere WILPF-prosjekter som NORAD er med og finansierer.) 

Annet  
Susanne Urban (avdeling Bergen) deltok fra IKFF på Nuclear Ban Week i Wien i juni 2022. Da 
møttes for første gang landene bak atomvåpenforbudet til en statspartskonferanse. 
Den norske regjeringen hadde en observatør på konferansen – et godt tegn – selv om de 
ikke har støttet forbudstraktaten . Se https://www.ikff.no/godt-nytt-5-dager-for-a-avskaffe-
atomvapen/ 

Åse Møller-Hansen (Bergen) er med i WILPFs Environment Working Group.  

På forrige landsmøte ble det vedtatt å opprette et internasjonalt utvalg i IKFF. I dette 
utvalget sitter Kari Nes, Liss Schanke og Berit Aasen. Vi kom i gang i høst og har hatt to 
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møter, der særlig to temaer var oppe: Retningslinjer for arbeidet i utvalget og planlegging av 
bidrag til medlemsbladets internasjonale nummer.  

3.7 Samarbeid IKFF - LIMPAL - FOKUS - NORAD-søknad v/Britt Schumann og Berit Aasen 
IKFF ble invitert av FOKUS til å søke NORAD-midler til vår samarbeids- og søsterorganisasjon 
LIMPAL Colombia.  
I første omgang besto prosjektgruppen av Berit Aasen og Britt Schumann, og ble i løpet av 
første halvår 2022 utvidet med Trine Nohr og Mette Buchholz.  
I første fase av prosessen ble det laget et Concept Paper. På bakgrunn av dette fikk IKFF 
beskjed fra fokus om at søknaden skulle begrenses til temaet: Begrense vold mot kvinner. 
Vi forsøkte å innhente råd fra IKFF Sverige som har et SIDA finansiert samarbeid med LIMPAL 
Colombia. I den sammenhengen reiste Britt Schumann til Stockholm 1.-4. juni for å opprette 
direkte kontakt med IKFF Sverige og snakke direkte med LIMPAL Colombias leder Diana 
Salcedo Lopez, som var i Stockholm i forbindelse med klimakonferansen Stockholm +50.  
 
IKFF vedtok på landstyremøtet 15. juni å gjennomføre søknadsprosessen. Svært mye arbeid 
ble lagt ned i søknadsprosessen inkludert heldagsmøter arrangert av FOKUS om Theory of 
change, budsjettering m.v. Arbeidet innebar utstrakt kommunikasjon med LIMPAL 
hovedsaklig på spansk, og mye tid gikk med til oversettelser og forklaringer på engelsk og 
norsk. Intenst arbeid ble gjort i løpet av juni/juli, intern frist til FOKUS var 27. juli.  
IKFF fikk framlagt søknadsplaner på flere landsstyremøter. Endelig søknad ble godkjent på 
ekstraordinært landsmøte 3. august 2023.  
FOKUS´frist til å søke NORAD var 1. oktober. Den 9. september mottok IKFF beskjed om at 
vår søknad ikke kom med i FOKUS sin NORAD-søknad. Vi ville hatt mulighet til å anke, men 
bestemte å la det ligge. 
IKFF fikk et oppsummerende møte med FOKUS 26.oktober, og fikk oversendt den endelige 
søknaden som FOKUS sendte til NORAD.  
 

 
4.SAMARBED MED ANDRE ORGANISASJONER 
 
4.1.Norges Fredsråd v. Liss Schanke 
IKFF sitter i styret for Norges Fredsråd, en paraplyorganisasjoner for 19 norske 
organisasjoner som har fred som sin hovedsak – eller som et av flere saksområder.  
IKFF har sittet i styret de siste 10 år.  
Arbeidet i Fredsrådet gjelder dels generelt arbeid for fred, bl.a. arbeidet mot atomvåpen og 
for at Norge skal signere FNs atomvåpenforbud, dels aktuelle saker som aksjonen mot 
amerikanske baser i Norge og krigen i Ukraina.  
En viktig arbeidsoppgave for Fredsrådet er håndtering av Utenriksdepartementets midler til 
nedrustning og kjernefysisk sikkerhet, diskusjon rundt midlene, søknader og rapporter.  
 
4.2. Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND v. Åse Juveli Berg 
Åse Juveli Berg er IKFFs representant i NNDs referansegruppe, Eva Fidjestøl er 
vararepresentant. Vi har fått aksept for at vi begge kan møte for å holde oss oppdatert. 
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Referansegruppa består nå av representanter fra Bellona, Internasjonal kvinneliga for fred 
og frihet, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Klimavenner for 
kjernekraft og Nei til atomvåpen. 
Det har vært et par nettpresentasjoner i forhold til arbeidet NND gjør og som vi har fulgt. 
 
30.mars var det møte i gruppa i Oslo. Åse deltok digitalt. 
Tema som var oppe: Oversikt over NNDs overordnet arbeid i et femårsperspektiv. 
Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for brukt brensel, diskusjon om hvordan brenselet 
kan håndteres. Lokaliseringsprosessen av deponi for alle typer avfall, lav-, mellom og 
høyaktivt avfall. Folkemøter. Fagkvelder IFE NUK og NND. Ukrainasituasjonen følges bare av 
NND, angår dem ikke. Status Orano. Status konsesjonssøknad og virksomhetsoverdragelse. 
NNDs nye IT-verktøy. UMA – utredning mellomlager og avfallsbehandling. Samarbeid og 
arbeidsform i referansegruppa. Ny samarbeidsavtale. 
3. – 5.mai var gruppa på studietur til Sverige. Vi besøkte 

• Svensk kärnbränselhåndtering AB (SKB), Oskarshamn 
• Kapsellaboratoriet 
• Clab (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) 
• Äspölaboratoriet 
• M/S Sigrid 
• Studsvik 
Eva har lagt ut rapport på atomblogg.no 

2.juni var det en debrief på zoom etter Sverigeturen. 
6.august. Eva deltok på folkemøtet i Halden. 
1.september. Informasjonsmøte for gruppa hos DSA, Direktoratet for strålevern og 
atomtrygghet, angående arbeidet NND står overfor, etterfulgt av samtaler innad i NND-
gruppa. 
22.november var det studietur til KLDRA, Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt 
radioaktivt avfall, med en grundig gjennomgang av hvordan avfallet håndteres, hva det 
består av osv, samt en runde i lageret. Lageret driftes i dag av IFE, Institutt for energiteknikk, 
men skal overtas av NND. Etter informasjonsrunden var det møte i NND-gruppa. 
 
Teksten for ny samarbeidsavtale er ennå ikke klar ved utgangen av 2022. NND er underlagt 
Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet ønsker en annen form på tilskuddet til de 
deltakende NGOene. Dette er fortsatt ikke avklart ved årsskiftet. Det kan bli strammere 
regler for hva vi kan få midler til. 

Vi har kjøpte en del litteratur for å kunne holde oss oppdatert. Åse forsøker å følge 
situasjonen omkring avfall i Sverige. Eva følger planene for avfallshåndteringen i Frankrike. 

 
4.3. 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. 
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I 2021 utarbeidet FOKUS ny strategi gjeldende for perioden 2022 – 2026. IKFF var aktiv del i 
utarbeidelsen av strategien. 
Inger Karin Røe Ødegård deltok på 18.november deltok på representantskapsmøtet i FOKUS 
18.11, og denne rapporten vil derfor i korte trekk handle om informasjon fra dette møtet. 
Foruten FOKUS`styre og sekretariat deltok ca 20 delegater. Strategien for perioden 2022 – 
2026 definerer 5 hovedsaker for FOKUS, og innen disse områdene er virksomheten i 2022 
blitt prioritert:  

• 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.  

FOKUS har programsamarbeid i til sammen sju land, basert på de tematiske prioriteringene i 
virksomhetsplanen. Til dette arbeidet har organisasjonen 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  

Representantskapet godkjente Grønt Kvinnenettverk som ny medlemsorganisasjon fra 2023. 
Grønt Kvinnenettverk oppfyller retningslinjene for medlemskap i FOKUS, de er 
landsomfattende og har over 50 kvinnelige medlemmer og har eksistert i mer enn 
to år.  

4.4. Norsk Forum1325 (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 har ligger i 
FOKUS, men fra høsten 2022 har Forumet ikke hatt koordinator.  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, men har i dag ikke midler til sekretariat og koordinering.  
Forum1325 etablerte i 2021 en mindre gruppe internt som følger UDs arbeid i FNs 
Sikkerhetsråd, og har jevnlige møter med UD. IKFF er medlem av denne gruppen, og har 
møtt jevnlig også på møtene i 2022 med UD.  

Det er lagt vekt på arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet i Colombia, Afghanistan og 
Etiopia. IKFF fortsatte arbeidet sammen med Afghanistankomiteen og 
Menneskerettighetsfondet for å sikre Afghanske kvinnelige menneskerettighetsforkjempere 
å kunne bosettes i sentrale byområder, noe som kunne legge bedre til rette for deres 
fortsatte arbeid for kvinners rettigheter og fred i Afghanistan. IKFF deltok også i et møte 
organisert av UD gjennom NOREF med Afghanske menneskerettighetsforkjempere. Arbeidet 
førte imidlertid ikke fram, og sentrale forkjempere for kvinners rettigheter flyttet sommeren 



 16 

2022 til Canada, blant annet WILPF sin vise-president, Jamlia Afgani, som også er leder av 
WILPF Afghanistan. 

I 2023 deltar IKFF sammen med Forum 1325 i arbeidet med innspill til ny Handlingsplan for 
Kvinner, Fred og Sikkerhet. Vi har deltatt i møter med Signe Gilen, som er ny kontaktperson 
for Kvinner, Fred og Sikkerhet i FN-seksjonen i UD, og med Sunniva H. Abrahamsen, samme 
avdeling, som er ansvarlig for arbeidet med den nye handlingsplanen. IKFF har også tatt på 
seg en oppgave å utrede mulighetene for en styrket finansiering av Norsk Forum 1325.  UD 
vil også i løpet av 2023 starte arbeidet på en ny Handlingsplan for kvinner og likestilling i 
utviklingssamarbeidet, som skal omfatte både bistand og utenrikspolitikk.   

4.5. Norges Kvinnelobby v. Berit Aasen  
Det har vært liten aktivitet i 2022. IKFF fikk beskjed sent og var derfor ikke til stede på 
Norges Kvinneliga sitt årsmøte 2022. På årsmøtet 2022 var det ikke mulig å finne noen som 
var villig til å være leder av Kvinnelobbyen, og det har derfor vært en kollektiv ledelse siste 
året.  

Det har vært svært lite informasjon fra Norges Kvinnelobby gjennom 2022. På slutten av 
2022 fikk jeg beskjed om at styremøtereferater skulle sendes ut til alle organisasjonene, det 
har så langt ikke skjedd.  

Norges Kvinnelobby har svært svak økonomi, det er kun medlemskapet fra 
medlemsorganisasjoner som utgjør det økonomiske grunnlaget for organisasjonen. Dette 
hindrer organisasjonen bl.a. i å betale medlemsavgift bl.a. i den Europeiske Kvinnelobby. 
Styret har i løpet av siste året hatt møter både med Bufdir og Likestillingsdepartementet 
hvor bl.a. finansiering av Kvinneligaen har vært et tema.  

 

Det er varslet et årsmøte i Norges Kvinnelobby 18. april 2023. En av sakene vil trolig være 
nye framstøt rettet mot myndighetene (og Bufdir) for grunnstøtte til organisasjonen slik at 
den kan ha et operativt sekretariat. Rapporten fra NKVTS om sterk økning i rapportert 
seksuell vold og overgrep kan åpne opp for nye synspunkter på behovet for å styrke 
kvinnebevegelsen.  
 
4.6.Nordisk Fredsallianse v. Liss Schanke 
IKFF arrangerte nordiske seminarer i Oslo i 2020 og 2021 i samarbeid med Norges Fredslag 
og Bestemødre for Fred. Seminarene hadde fokus på samarbeid mellom Norden og Russland 
med tittel «Naboer som venner ikke fiender».  
Seminarene førte til nærmere samarbeid mellom fredsorganisasjoner i Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige. Siden 2021 har det vært en nordisk arbeidsgruppe med 2-3 
personer fra hvert land som har arbeidet for å etablere en nordisk fredsallianse, et nettverk 
for nordiske fredsorganisasjoner. 40 nordiske fredsorganisasjoner er nå involvert i arbeidet. 
Det planlegges et nordisk fredsseminar i Helsingør i Danmark 14.-15.juli 2023, etterfulgt av 
et stiftelsesmøte for Nordisk Fredsallianse 16. juli.  
 

4.7 Colombiaforum ved Britt Schumann 
Colombiaforum er et samarbeidsforum for alle organisasjoner som har 
programmer/samarbeid med Colombia. Her deltar vi sammen med for eksempel Amnesty, 
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SAIH, Norsk Folkehjelp, FOKUS, Redd Barna, Regnskogfondet, Flyktninghjelpen, Caritas, LAG, 
Det norske menneskerettsfond, Fred i Colombia m. fl.  
Colombiaforum er viktig fordi norsk UD har et nært samarbeid med forumet. Colombiaforum 
inviteres stadig til konsultasjonsmøter med UD knyttet til norsk politisk og utviklingsmessig 
samarbeid med Colombia (Colombia er et stort mottaksland for norsk økonomisk 
utviklingssamarbeid på områder som klima, humanitær bistand, menneskerettigheter, 
kvinnerettet bistand, fredsarbeid, økonomisk utvikling mv.).  

I løpet av 2022 deltok IKFF i fem møter i Colombiaforum. Særlig ble møtet 21. oktober viktig, 
da ble Sannhetskommisjonens rapport lagt fram i Oslo. Denne rapporten er et viktig resultat 
av fredsavtalen for Colombia fra 2016. Det er en svært omfattende rapport, som blant annet 
også har egne kapitler om kvinner, etniske grupper og eksilcolombianere. 

Et annet svært viktig initiativ som Colombiaforum står bak, er konferansen Sammen for fred i 

Colombia 17. november. Den arrangeres hvert år, første gang var i 2013.  Etter valget høsten 
2022 av den nye, fredsvennlige presidenten Gustavo Petro, var hovedfokuset på årets 
konferanse hvordan arbeide videre med menneskerettigheter, miljø og klima, og fredsarbeid 
med landets andre voldelige grupper som inngår i Petros plan om Den totale fred.  

Møter Colombiaforum 2023 
De første månedene av 2023 har IKFF deltatt i to møter i Colombiaforum.  
Den 14. februar 2023 kalte UD inn til møte i forkant av utviklingsminister Anne Beathe 
Tvinnereims besøk til Colombia. De fleste av organisasjonene deltok, IKFF fremmet som 
vanlig kvinnenes situasjon og eksplisitt hvilken rolle kvinner har i de nye fredsforhandlingene 
med geriljaorganisasjonen ELN hvor Norge også har en tilrettelegger-rolle (tilsvarende FARC-
forhandlingene). Diplomaten Jon Otto Brødholt representerer nå Norge i forhandlingene. 
Han var til stede på møtet og svarte at fra norsk side er spørsmålet om kvinnenes deltakelse i 
fredsforhandlingene høgt på agendaen.  

Den 16. februar var Colombiaforum invitert til et møte med Colombias nye ambassadør til 
Norge, Paola Bernal. IKFF v. Britt er invitert til et eget møte med henne for å snakke mer om 
kvinnepolitikk og kvinners rolle i den omfattende fredsprosessen som nå foregår i Colombia.  

IKFF/LIMPAL 
Britt Schumann er litt bekymret for kommunikasjonen med LIMPAL, IKFFs søsterorganisasjon 
i Columbia. Britt kontakter LIMPAL hver gang Colombiaforum skal ha et viktig møte hvor IKFF 
kan framføre LIMPALs synspunkter på problemstillingene som tas opp. Dessverre har hun 
ikke fått svar på flere måneder, og må derfor improvisere litt og snakke i generelle vendinger 
på møtene. Vi håper dette retter seg, ellers blir vår deltakelse i Colombiaforum litt teoretisk.  
 
 
 
VEDLEGG 1 
 
Årsberetning fra avdelingene 
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Årsregnskap 2022         
         
Inntekter: BLD Egne 

Midler 
NND UD Andre 

tilskudd 
Totalt Budsjett 

 

         
Offentlig støtte 177 360 0 100 000 127 319 0 404 679 350 000  
MVA Refusjon 0 43 151 0 0 0 43 151 40 000  
Kontingenter 0 109 100 0 0 0 109 100 90 000  
Gaver 0 15 700 0 0 0 15 700 20 000  
Prosjekter 0 0 0 0 15 000 15 000 80 000  
Overføring egne midler 0 0 0 0 0 0 70 000  
Andre inntekter 0 4 218 0 0 0 4 218 10 000  
Totale inntekter 177 360 172 169 100 000 127 319 15 000 591 848 660 000  
         
         
Kostnader BLD Egne 

Midler 
NND UD Andre til 

skudd 
Total Budsjett 

 
Kontor og Drift 100 808 52 533 0 0 0 153 341 150 000  
Fred og Frihet 22 870 12 122 0 0 0 34 992 40 000  
Informasjon 14 960 0 18 246 38 290 0 71 496 60 000  
Møter, reiser og seminarer 30 222 30 435 25 610 41 348 0 127 616 130 000  
Kontingenter 8 500 43 007 0 0 0 51 507 65 000  
Prosjekter 0 36 346 21 083 49 061 14 075 120 565 175 000  
Gaver 0 8 893 0 0 0 8 893 10 000  
Annet 0 0 0 0 0 0 30 000  
Totale Kostnader 177 360 183 337 64 939 128 700 14 075 568 410 660 000  
         
Resultat           23 439    
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Sak 4 Rapport fra økonomiutvalget 

 
 
 
 
Orientering til IKFFs landsmøte om Økonomiutvalget 

Landsmøtet 2022 vedtok et utvalg for å utrede honorering/avlønning av tillitsvalgte i IKFF. 

IKFF har få og små faste inntekter og er avhengig av årlig prosjektstøtte fra flere kilder. Dette gjør 

økonomien lite bærekraftig og vanskeliggjør langsiktig planlegging. Landsstyret opprettet et 

økonomiutvalg i september 2022 for å vurdere muligheter for bedre finansiering som også fikk i 

oppgave å følge opp landsmøtetvedtaket om utredning av spørsmålet om honorering/avlønning av 

tilligsvalgte.  

Økonomiutvalg fikk tre oppgaver:  

-  Identifisere potensielle inntektskilder for IKFF – både kortsiktige og langsiktige - og vurdere 

hvilke organisatoriske og administrative grep som kan - eller må - iverksettes i organisasjonen 

for å dra nytte av mulige inntektkilder. 

-  vurdere ressursbruken som går med til administrative oppgaver i organisasjonen og forslå 

tiltak/verktøy som kan styrke effektiv ressursbruk og forbedre drift, herunder vurdere 

ordningen «Trainees».  

- Følge opp landsmøtets vedtak om å utrede honorering/avlønning av tillitsvalgte i IKFF, 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 

 

Åse Berg, Hilde Solberg og Elisabeth Koren ble oppnevnt i utvalget som skulle legge fram innstilling i 

januar. Utvalget har ikke hatt kapasitet til å gjøre arbeidet i tide til å legge fram forslag for 

landsmøtet.  

 

IKFFs nåværende inntekter og driftsbidrag fra ulønnet innsats    

IKFFs driftsinntekter i dag består av  

- Kontingenten fra medlemmene, hvorav en tredjedel tilfaller avdelingene, ca 20% går til WILPF 

International og resten – ca 50 000 kr inngår i IKFFs driftsgrunnlag 

- Momsrefusjon 

- gaver og salgsinntekter (publikasjoner) 

- årlig tildeling av driftstøtte fra Kultur og likestillingsdepartementet (tidligere Barne- og 

likestillingsdepartementet) etter søknad, kr 202 000 i 2023 
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Det er på kort sikt mulig sette i gang en kampanje for å øke gaveinntektene til IKFF.  

 
Utenom regnskapsføring, som er en kjøpt tjeneste, utføres mesteparten av IKFFs administrative 
oppgaver på dugnadsbasis. I flere år har derfor landsstyret gjort årlig vedtak om tilskudd på kr 7500 
til utføring av sentrale oppgaver: 
a) Til avdeling Oslo/Viken for regnskapsoppgaver for IKFF i henhold til arbeidsbeskrivelse og for 
redigering Fred og Frihet i henhold til vedtatt arbeidsplan.  
b) Til avdeling Innlandet for føring av IKFFs medlemsregister, velkomstbrev, bilag innbetaling 
kontingent/gaver, begrensede bank-oppgaver, internasjonal kontakt. 
c) Til avdeling Bergen for redigering, oppdatering og teknisk vedlikehold av www-ikff.no og 
facebookside, promotering mv, samt teknisk bistand til lokalavdelingenes nettsider. 
 

Oppgavene er stipulert til 100 timer pr år, men alle avdelingene rapporterte at det gikk med langt 

flere timer enn dette anslaget. 

 

IKFFs «faste» prosjektinntekter  

- «UD-midler»: Post på statsbudsjettet for informasjonsmidler til nedrustning, ikke-spredning 

og kjernefysisk sikkerhet, som forvaltes av Utenriksdepartementet. Usikker ordning basert på 

årlig søknad via Norges Fredsråd, varierende tildelingsbeløp, utbetales etterskuddsvis. Dekker 

medgåtte prosjektkostnader etter regnskap, overhead 5%.  

- Tildeling fra NND for deltakelse i referansegruppe etter årlig søknad; ordningen er under 

omlegging, overhead 2,5%. Tildeling kr 100 000 pr år siden 2019. 

 

U D-midlene gir betydelig tilskudd til gjennomføring av IKFFs arbeidsplaner. Vi har ikke oversikt over 

omfanget av dugnadsarbeid nedlagt her, men den er spredd i hele organisasjonen.  

   

Prosjektmidlene fra NND har bidratt avgjørende til IKFFs driftsoverskudd de siste fire årene ettersom 

Åse Berg og Eva Fidjestøl, som er IKFFs ekspertdeltakere i referansegruppen, bare har fått dekket 

medgåtte utgifter i samsvar med IKFFs retningslinjer, mens budsjetterte lønnsmidler har gått 

uavkortet inn i IKFFs driftsregnskap. (Praktisert i forståelse med NND).  

 

For å synliggjøre den frivillige innsatsen, er det ført timelister for Åse og Evas arbeid knyttet til NND-

engasjementet. For 2022 utgjør dette i sum 454 timer med timesats kr. 233.  
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Sak 5  Fred og Frihet  

Det er ønskelig å diskutere to saker på landsmøtet:  

1. Samarbeid / kommunikasjon mellom redaksjonen og lokalavdelingene  

I de siste årene har lokalavdelingene tatt aktivt del i redaksjonsarbeidet i Fred og Frihet. Det 
fungerer ved at avdelingene etter tur bidrar med stoff til det aktuelle nummeret. De foreslår 
og skriver artikler. Dette skjer gjennom et samarbeid med den sentrale redaksjonen. Se 
vedlagte veiledning.  
Redaksjonen ønsker en samtale om erfaringer med dette samarbeidet. Redaksjonen er godt 
fornøyd med samarbeidet. Det er også ønskelig å få tilbakemeldinger på det som fungerer 
bra og hva som kan gjøres for å bli enda bedre.  

Forslag til vedtak:  

Redaksjonen vil følge opp innspillene som er kommet fram.  

 
2. Fred og Frihet som virkemiddel for synliggjøring av IKFF sett i sammenheng med nettsidene 

og Facebook  

a) Redaksjonen for Fred og Frihet ønsker seg en bedre sammenheng mellom IKFFs tre 
medier. Den enkleste måten å få dette til på, er at Fred og Frihet har en fast spalte der vi 
henviser til ting som har vært publisert på nettstedet og Facebook med overskrift og 
lenke, og/eller redaktøren for nettsidene og Facebook kan bidra med aktuelle saker. Det 
bør uansett være regelmessig kontakt mellom redaksjonen for Fred og Frihet og 
redaktøren for nettsidene og Facebook. Det er mulig det finnes andre måter å gjøre dette 
på som vi håper at landsmøtet kan gi ideer om.  

b) Landsmøtet bør ha en ideblomstring på hvordan Fred og Frihet, hjemmesidene og 
Facebook kan bidra til synliggjøring av IKFF, utover at temanummeret brukes i 
rekrutteringsarbeidet. Det er tre rimelige bra produkter som kan være gode virkemidler i 
IKFFs utadrettede arbeid.  

Forslag til vedtak:  

a) Følgende setning innarbeides i retningslinjene for redaksjonen i Fred og Frihet: 
Redaksjonen har regelmessig kontakt med redaktøren for nettsidene og Facebook for å 
holde seg løpende orientert om hva som publiseres på nettstedet og Facebook, samt 
bringe aktuelt stoff videre til medlemmene i en fast spalte.  

b) Ideer som har kommet fram under ideblomstringen, innarbeides i alle ledd av 
organisasjonen.  

 

Januar 2023 

Rutiner for arbeid med IKFF nyhetsbrev Fred og Frihet 

1. Bakgrunn 

Landsmøtet 2019 vedtok en ny ordning, der lokalavdelingene sender inn ferdigskrevet stoff 
til sentralredaksjonen, som gjør nyhetsbrevet helt ferdig. Erfaringene er positive, men er 
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avhengig av god dialog mellom lokal- og sentralredaksjonen, og felles rutiner for arbeidet. 
Fred og Frihet kommer som tre nyhetsbrev og ett større temanummer hvert år. Denne 
veiledningen gjelder nyhetsbrevene.  
 

2. Ansvar 

Nyhetsbrevet redigeres av en sentralredaksjon oppnevnt av landsstyret, og en lokalredaksjon 
for hvert nummer, oppnevnt av ansvarlig lokalavdeling.  
Lokalredaksjonen  
• har ansvar for utvalg og produksjon av stoff og sender forslag til innhold til 

sentralredaksjonen før artiklene skrives.  
• er ansvarlig for å skrive leder, som bør inneholde aktuelt stoff om freds- og 

sikkerhetspolitikk på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå.  
• innhenter stoff fra lokalavdelingene og sentrale vedtak, aktiviteter fra landsstyret.  
• lager minimum to korte presentasjoner av nye og eldre medlemmer med foto.  
• oppnevner en kontaktperson til sentralredaksjonen, men avdelingen bestemmer selv 

hvordan arbeidet skal organiseres forøvrig.  
• presenterer oversikt over stoff og mulig lengde på det i god tid før fristen for innsending 

av stoffet.  
• sender stoffet på en fil og illustrasjoner på en annen fil til sentralredaksjonens 

kontaktperson for det aktuelle nummeret, og til ikff@ikff.no.  
 

Sentralredaksjonen  
• oppnevner en hovedansvarlig for hvert nummer, som kontakt til lokalredaksjonen. 

Kontaktpersonen er ansvarlig for å videresende stoffet til de øvrige 
redaksjonsmedlemmene.  

• redigerer alt stoffet, bidrar med annet aktuelt stoff og har kontakt med 
layoutmedarbeider og trykkeri.  

• kan be lokalredaksjonen kutte ned eller skrive om stoff, eventuelt gjøre det sjøl.   
• gir lokalredaksjonen tilbakemelding om eventuell bruk av stoff i andre kanaler enn FF, f 

eks fra  www.ikff.no  
• sender lokalredaksjonen layouten for en siste konsultasjon.  
• har siste ord i redigering og presentasjon av stoff i nyhetsbrevet.  

 
3. Tekniske og praktiske ting 

• Lengden på nyhetsbrevet bør være 8 A4-sider, (ca 2500 ord i font størrelse 12). Lengre 
artikler kan legges på hjemmesiden www.ikff.no med en henvisning i nyhetsbrevet.  

• Alt ferdig stoff (tekst og bilder) fra lokalredaksjonen må sendes samlet i én e-post, helst i 
den rekkefølgen de ønsker. Rekkefølgen kan bli omgjort av sentralredaksjonen.  

• Tekstene må sendes som Word eller annen redigerbar tekst, ikke som pdf, power point 
eller lignende.  

• Alt stoff må være sentralredaksjonen i hende en måned før ferdig nyhetsbrev skal sendes 
ut. Hvis fristen ikke kan overholdes, må sentralredaksjonen varsles.  

• Ferdig nyhetsbrev sendes avdelingen for siste merknad, før utsendelse.  
 

4. Det er lov å spørre – begge veier – hvis noe er uklart. 
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Sak 10. Forslag til budsjett for IKFF 2023 

      

  Budsjett 
2022 

Regnskap 
2022 

Budsjett 
(rev) 2023  

    (  
Inntekter        
Offentlig støtte 350 000 404 679 449 000  

BLD 130' 177’ 202'  
UD 110’ 127’ 197’  

NND 2023  100’’ 100’  50’   
Mva refusjon 40 000 43 151 40 000   
Kontingenter 90 000 109 100 95 000   
Gaver 20 000 15 700 20 000   
Prosjekter 80 000 15 000 100 000   
Fritt Ord – Omdisp seminar 30’ 
Fritt Ord – Yemane  10’ 
NND – Atommakt – 30’ 

Andre – 30’ 

    

 
Overføring egne midler 70 000 0 23 000  
Andre inntekter 10 000 4218 10 000  
Sum inntekter 660 000 591 848 737 000  
         
Utgifter        
Kontor og drift 150 000 153 341 170 000  
Fred og Frihet 40 000 34 992 55 000  
Informasjon 60 000 71 496 90 000  
Møter, reiser seminarer 130 000 127 616 130 000  
Kontingenter 65 000 51 507 70 000  
Prosjekter 175 000 164 421 180 000  
Gaver 10 000 8 893 12 000  
Annet (kjøp av tjenester) 30 000 0 30 000  
Sum kostnader 660 000 556 287 737 000  

     
     
     

Kommentarer budsjetterte inntekter 

Offentlig støtte: Her er det budsjettert med 202 000 kr i driftsstøtte fra Buf.dir (likestillingsmidler) for 
2023 og kr 197 000 kr UD-midler (avtale 2022/23) som er bevilget. Det er foreløpig ikke avklart UD-
midler perioden høst 2023-vår 2024. (Inntekter vil trolig ikke komme før i 2024, selv om IKFFs 
regnskap belastes prosjektkostnadene H-23.) NND har samarbeidsavtale for ny periode under 
vurdering og vi avventer invitasjon til å søke om midler. Budsjettanslaget på kr 50 000 er derfor lavt.  

Kontingenter: Budsjetteres nøkternt og lavere enn regnskapstallene fordi bokført beløp i 2022 
inkluderer også etterbetalinger av 2022-kontingenten og forskuddsbetaling 2023.  
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Gaver: Nøkternt budsjettert, men det bør være potensiale for øke gaveinntektene f.eks ved å invitere 
til å bli giver eller donere til øremerkede prosjekter   

Prosjekter: Budsjettert med alt innvilget prosjektstøtte og et meget nøkternt anslag for 
prosjektbidrag fra andre kilder som vi kommer til å søke gjennom året.   

Overføring egne midler: Avsetning for tiltak i arbeidsprogrammet som ikke er prosjektfinansiert eller 
ivaretas av lokalavdelingene.  

Andre inntekter: Anslag salg av heftet «Trygghet for hvem».  

Kommentarer budsjetterte utgifter 

Kontor og drift: Det legges til grunn at tilskuddene til lokalavdelingene for avtalte arbeidsoppgaver og 
dokumenterte driftskostnader videreføres. Posten omfatter ellers kontorhold i Majorstuveien, 
regnskapsførsel og IT-kostnader.   

Fred og Frihet: Forslaget legger til grunn faktisk forbruk i 2022 , som videreføres i 2023, inkludert 
opptrykk av temanummeret i 300 eks til utdeling, og påslag for forventet prisstigning.  

Informasjon: Posten inkluderer drift av nettside, produksjon av materiell, inkludert vedtatt opptrykk 
av 800 eks «Trygghet for hvem», hvorav 500 til skoleprosjekt og 300 til IKFFs lager. 

Møter, reiser og seminarer: Posten videreføres. IKFFs ordinære reise-og møtekostnader budsjetteres 
nøkternt med bla. landsmøtet, ett fysisk landsstyremøte i 2023; deltakelse på stiftelsesmøte til 
Nordisk fredsallianse og WILPF Europe-møte.  Prosjektrelaterte reiser posteres også her. 

Kontingenter: Gjelder kontingent til WILPF International; lokalavdelingenes andel av innbetalt 
kontingent til IKFF, samt årsavgifter til paraplyorganisasjoner IKFF er medlem av.  

Prosjekter: Anslag for kostnader relatert til prosjekter som det bl.a søkes UD og/eller NND-støtte tid 
inkludert Arendalsarrangementet, samt rekrutteringstiltak og andre prioriterte 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. 

 

I budsjettet er tildelt driftsstøtte fra BLD og prosjektstøtte UD 2022-2023 lagt inn.  I 
søknaden som ble sendt til U.D for perioden juni-2022-mai 2023 og til BLD om driftsstøtte 
for 2023 er gjeldende prinsipp i IKFF om å ikke honorere egne medlemmer personlig for 
arbeidsinnsats i organisasjonen eller i forbindelse med prosjekter lagt til grunn. Det 
innebærer at dette vil gjelde for IKFFs driftsaktiviteter i 2023 og for prosjekter på UD-avtalen 
våren 2023. 

Dette prinsippet er imidlertid generelt viktig i forbindelse med våre søknader om 
prosjektmidler. Det at vi kan si at IKFFs medlemmer ikke får utbetalt lønn eller godtgjørelse 
er et viktig argument for å begrunne at IKFF har en høy reell egeninnsatsandel ved 
gjennomføring av prosjekter. 

 

 


