Referat styremøte NTA 21.09.2017
Til stede: Stine Rødmyr, Sara Nes, Lars Egeland, Lars Gaupset, Helge Hagelund
Referent: Helge Hagelund
Stine sendte innkalling etter landsmøtet 16.09. Det ble kort varsel, men det var for å komme i
gang.
Styret venter til neste styremøte med å konstituere seg.
Protokoll fra landsmøtet er sendt til de nye styremedlemmene.
Vi har ikke hørt noe fra UD vedr. vår klage. De har sagt at de vil åpne vår søknad for
2017/2018 når vi har tilbakebetalt det UD har krevd. Stine vil sende en epost til saksbehandler
om dette.
Posten Opplysningsarbeid for fred på Statsbudsjettet: Det er denne posten vi har fått penger
fra tidligere. Vi må være føre var og arbeide for at denne posten ikke fjernes eller reduseres,
men tvert om synliggjøres. Det bør skje i samarbeid med andre organisasjoner. I første
omgang tar vi selv kontakt med politikere fra enkelte partier. Lars E. sjekker hvem vi bør
snakke med i SV. Lars G. tilsvarende i V og Krf. Stine sjekker i Sp. Statsbudsjettet legges for
øvrig fram 12.10.
Medlemsregisteret: Vi bør sende ut giroer til nye medlemmer som ikke ble med i utsendingen
i sommer. Sara sjekker hvordan vi teknisk får det til. Inntil videre kan Helge legge inn nye
medlemmer i registeret, men vi forsøker å få overført denne og andre enklere oppgaver til
frivillige.
Den samarbeidsgruppen som vi tidligere kalte MPI-gruppen bør gjenopprettes. Helge tar
kontakt med NLA for å høre om de kan ta på seg koordineringsansvaret.
Sara lager en styreintern facebook-gruppe.
Lars E. tar medieovervåkning neste uke. Stine påfølgende uke og resten av denne uka, Sara
tar den uka som begynner 16.10.
Stine svarer når journalister ringer. Ellers ikke aktiv overfor journalister, men vi lager utspill i
spesielle tilfeller. Eksempel er Fredsprisen som vi mener bør gis til ICAN.
Vi beholder kontoret inntil videre. Det er planer om å flytte Fredshuset ned til 4.etg, der vi i så
fall vil dele kontor med andre. NTAs økonomi vil avgjøre om vi i framtiden kan ha
kontorplass. Vi har mye saker og ting på kontoret. Vi har alle de gamle underskriftslistene fra
80-tallet liggende. Vi bør kontakte Arbeiderbevegelsens arkiv for å høre om de vil ta listene.
Vi iverksetter en kronrullingskampanje på Facebook. Tema: «Stortinget skal ikke få sovne» (i
neste periode med fortsatt blå regjering). Lars E. vil bistå. Stine sjekker om ICAN Norge
fortsatt har noen kreative personer i stallen som kan hjelpe oss. Stine vil få orden på vår Vips
konto slik at folk kan vipse til oss.
Frode har fortsatt utstyr som er vårt. Vi har nå tilgang til epostkontoen
post@neitilatomvåpen.org. Vi har ikke fått tilgang til epostkontoen
frode@neitilatomvåpen.org der mesteparten av korrespondansen ligger. Vi vet ikke om det

ligger noen fakturaer eller andre krav der. Inntil mer er avklart holder vi igjen feriepenger til
Frode. Vi lager også fratrekk der det mangler bilag for uttak.
Vi forsøker å få etablert noen arbeidsgrupper slik landsmøtet påla oss. Eksempelvis: Praktiske
oppgaver. Media.
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