Referat landsmøtet NTA 14.4.2018
Til stede:
Fra Oslo NTA: Birthe Nielsen, Mika Mayumi, Jytte Mathiesen, Eva Fidjestøl,
Ståle Vikdal, Anne Dorthea Berger, Kjell Berger, Britt Bjørgård, Carsten
Hagness, Vidar Birkeland, Theo Koritzinsky, May Bente Lie, Ingrid Eide, Tone
Bergli Joner.
Fra Grenland NTA: Kari Bolstad
Fra Larvik NTA: Tore Vassdal
Fra Trondheim NTA: Arne Fjelnseth, Hagbart Vebostad
Fra Hamar NTA: Gunnar A. Steen
Fra det avtroppende styret: Stine Rødmyr, Helge Hagelund, Erling Borgen,
Robert Hansen
Fra det påtroppende styret: Bitte Vatvedt, Lars Egeland, Sigrid Heiberg,
Ingebjørg Moa
Fra valgkomiteen: Magnus Nystrand, Bent Fjelddalen
Daglig leder: Sara Nes
Stine Rødmyr holdt en innledende tale om hva NTA har klart i løpet av den siste
perioden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Robert Hansen ble valgt som ordstyrer,
Sara Nes som referent.

Beretning:
Bent Fjelddalen etterlyste en forklaring på underskuddet, og hva som har blitt
gjort ift. økonomien den siste perioden.
Bitte Vatvedt etterlyste informasjon om UD-søknad 2018/2019 i beretningen.
Hagbart etterlyste lokallagenes beretninger. Arne etterlyste mer interesse for
lokallagene. Tore sa lokallagssituasjonen i Larvik er usikker, og etterlyste mer
støtte fra sentralt hold. Sara uttrykte ønske om å fokusere på lokallag, og
forklarte at beretningene ble bedt om og innsendt bare dager før landsmøtet. På
grunn av tidsmangel ble de ikke lagt ved sentralstyrets beretning.
Vidar sa at siste periode har vært vanskelig økonomisk. Med mer penger får vi
også til mer. Bernt sa også at det er viktig å se framover. Dette ble også støttet
av Theo, som nevnte lokallag, stortingsrepresentanter, oppfølging av ICAN,
ordførere for fred - prosjekter som kan utføres av lokale ressurser.
Det ble etterlyst et sentralregister over tidligere medlemmer som kunne være
nyttig siden så mange lokallag har blitt lagt ned og man evt kunne kontakte
tidligere medlemmer for å starte opp på nytt-. Helge forklarte at grunnen til dette
var at lokallagene stiftet seg selv, de ble ikke opprettet av sentralleddet.

Lars E. foreslo at landsmøtet ber om at tilstanden i lokallagene tas opp av det
nye styret.
Stine R. foreslo å legge til i beretningen hvilke lokallag som fører egne
medlemsregister, og anbefalte det nye styret å føre dobbelt medlemsregister,
både sentralt og i lokallagene.
Vidar sa at han ville benytte anledningen til å fortelle om Oslo NTAs arbeid det
siste året: De har 3 arrangement i året - 1. mai-frokost og tog, markering av
Hiroshima-dagen 6. august, og markering av Tsjernobyl-dagen 26. april.

Vedtak:
Beretningen enstemmig godkjent med følgende tillegg:
Tilstanden i lokallagene settes opp som egen sak for det nye styret.

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018:
Regnskapet og budsjettet ble lagt fram av daglig leder Sara Nes i regnskapsføres
fravær.
Bernt og Sigrid etterlyste mer ambisiøse mål for inntekter og gaver. Bernt og
Bitte pekte på at regnskapshonoraret er veldig høyt.
Tore Vassdal stilte spørsmål ved om organisasjonen har en god ledelse. Carsten
mente at lønn til tidligere daglig leder burde ha vært krevd tilbake, dersom han
ikke gjorde jobben tilstrekkelig godt. Arne sa at det tidligere hovedstyret må gå i
seg selv. Vidar sa at problemet ikke lå i at budsjetter ikke ble fulgt, men at den
forventede inntekten ikke kom. Det avtroppende styret har gjenreist
organisasjonen. Helge sa at det avtroppende styret selvfølgelig tar sin del av
ansvaret.
Bernt foreslo at landsmøtet tar regnskapet til etterretning, og gir styret fullmakt
til å godkjenne det.
Bitte sa at NTA bør øke aktiviteten i Norge og at budsjettet har for lite til møter
og arrangementer og for mye til revisor og reiser.
Lars sa at budsjettet for 2018 kan forstås som at det er mye det samme for 2019.
NTA vil bygge opp egenkapital og har laget et forsiktig budsjett. Det er
nødvendig med høye utgifter til regnskap og revisjon for å sikre at vi oppfyller
alle krav til rapportering.
Vidar sa at det er viktig å gjennomføre aktivitetene vi får støtte av UD til.
Arne sa at de i Trondheim har en frivillig til å føre medlemsregister, og at de
sparer mye penger gjennom frivillig innsats. De har 7 arrangementer i året.
Sigrid, Erling, Theo, Ingrid m.fl. pekte på hvorfor det er viktig med reiser bygge nettverk, bygge kunnskap, gjøre informasjonsarbeid og mediearbeid.
Erling sa at det er viktig å nå ut til mange, og sa at det nye styret bør legge en
mediestrategi. Theo sa at til neste landsmøte bør UD-søknaden legges fram. Han
sa også at det kan lages innsamlingsaksjoner ifm bursdager på facebook.
Vidar informerte om noen planer - NPT-møte og møte for aktivister fra NATOland til høsten.

Kvinne X sa at magasinet er viktig. Hun sa også at det er relativt lett å nå ut i
lokalaviser.
Gunnar foreslo å opprette en egen portal for å samle leserinnlegg.

Vedtak:
Landsmøtet gir styret enstemmig fullmakt til å godkjenne regnskapet så snart
det er revidert.
Forslag til budsjett vedtatt enstemmig.

Handlingsplan:
Stine sa at gamle styremedlemmer står til disposisjon for det nye styret. Hun
anbefalte å alltid være minst 2 på møter med UD.
Hagbart vil legge fram et forslag om språkvask. Han ville også foreslå endringer
i formålsparagrafen, men det kunne ikke landsstyret behandle, siden
endringsforslag til vedtektene må fremmes 2 uker før.
Bitte sa at handlingsplanen ikke gir klare prioriteringer, og ønsker det.
Tore sa han ønsker en holdning om at vi er en fredsorganisasjon.
Ståle sa at han ønsker at teksten endres, spesielt punktene web og sosiale
medier, informasjon og rekruttering. Han sa at han gjerne vil samle inn penger
til NTA på 70-årsdagen sin, og etterlyste tilrettelegging på Facebook for dette.
Kvinne X sa at vi trenger bredde i NTA, og bør ikke slå inn på “den smale sti”
(bli med i NFR).
Sigrid foreslo å stryke punktet “Revidere visuell profil” under overskriften
“Web”.
Joner oppfordret til vervekampanje på facebook.
Mika sa at facebookansvarlig må ha kunnskap om personvern og sikkerhet.
Hagbart sa at punkt 2 Organisasjon er dårlig formulert, status, tiltak og mål er
blandet sammen.

Innkomne forslag:
Fra Larvik, om å melde seg inn i Norges Fredsråd:
Bitte sa at forslaget vil svekke oss praktisk og politisk, på grunn av Nei til
NATO
Bernt sa at man kan gjerne samarbeide selv om man ikke er medlem
Tore begrunnet forslaget og sa at det er viktig å samordne og bli enige. 16
organisasjoner er med, inkludert NLA. Larvik NTA ser ikke noe problem i å
søke om støtte som medlem av NFR. De ser derimot at vi kan vinne på det ved
at saken blir lagt sikrere fram, og vi kunne få et enda bedre samarbeid.
Lars E. sa at det er to grunner til at vi ikke bør bli med: NTA har bredere appell
enn NFR, og det er ikke praktiske eller politiske grunner til å slutte seg til.
Forslaget falt, mot 3 stemmer.

Forslag fra Bent om å opprette to arbeidsgrupper i det nye styret for
fundraising og oppfølging av lokalgrupper, ble enstemmig vedtatt.
Bents forslag om økonomi ble enstemmig vedtatt.
Handlingsplanen enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Trondheim NTA v Hagbart om språkvask ble enstemmig
oversendt styret.
Forslag fra Trondheim NTA om endring i vedtektene:
Etter en kort diskusjon ble det vedtatt at forslaget ikke tas inn i vedtektene, men
oversendes det nye styret.
Forslaget fra Larvik NTA om uttalelse til ICAN: Ble vedtatt oversendt til det
nye styret, ikke behandlet på landsmøtet på grunn av tidsnød.

Valg:
Magnus Nystrand la fram innstillingen fra valgkomiteen.
Stine R. fremmet forslag om Vidar Birkeland inn på Bittes plass. Begrunnelsen
var at Vidar nesten alltid er til stede på styremøtene, og det ville være praktisk
om han kunne bidra til å gjøre styret vedtaksdyktig når han først er der.
Det ble skriftlig votering, og Bitte ble valgt av landsmøtet med 15 stemmer mot
10 for Vidar. Resten av styret ble valgt ved akklamasjon.

Uttalelse:
Det ble fremmet en uttalelse fra styret - “NATO-land må ta ansvar for å unngå
storkrig”. Uttalelsen ble vedtatt.

