Referat styremøte NTA30.11.2017
Til stede: Stine Rødmyr, Lars Gaupset, Sara Nes, Erling Borgen, Vidar Birkeland, Helge
Hagelund. Referent: Helge Hagelund
NTAs regnskapsfører la fram en prognose for NTAs 2017-regnskap og en prognose for NTAs
likviditet ved utgangen av året. Vi får en positiv likviditet som gir en del handlingsrom, selv
om vi skylder noe penger, blant annet til styremedlemmer som ikke har fått dekket utgifter.
Stine opplyste at UD har gitt muntlig beskjed om at vi får bevilget 400 000 kr for perioden
medio 2017 til medio 2018 på bakgrunn av vår søknad om 650 000 kr for denne perioden.
Pengene vil bli overført til oss i sin helhet. Vi vil få lov til å føre inn i prosjektregnskapet
aktiviteter utført i første del av 2017, men ikke etter mai 2018. NTA må i løpet av kort tid,
men etter fredsprisutdelingen, utarbeide et revidert prosjektbudsjett og kommunisere dette til
UD. Vi kan da kaste noe om på aktivitetene i det budsjettet som ble levert inn da vi søkte om
pengene. Vi bør også kutte ned på egenandel og støtte fra andre slik at UDs prosentvise
dekning av prosjektutgiftene ikke reduseres. Regnskapsføreren la fram et foreløpig revidert
budsjett der beløpene ikke er redusert i forhold til det vi søkte om. Styret diskuterte utkastet,
og ga innspill. AU vil i samarbeid med regnskapsfører utarbeide det reviderte og reduserte
budsjettet. Styret ga AU fullmakt til dette.
Styret vedtok å engasjere Sara i 50% stilling fra og med 1.desember og i første omgang et
halvt år inn i 2018. Hun vil arbeide i Oslo i forbindelse med styremøter og AU-møter,
arrangementer, lobbymøter, presse og en hel del andre aktiviteter. Noen oppgaver kan gjøres
fra hjemmekontor i Bergen. Det vil bli innledet forhandlinger om arbeidsinstruks og
arbeidssted. Hun vil få tilsvarende lønn som Frode hadde. Sara er allerede sterkt inne i
aktiviteter rundt fredsprisutdelingen.
Stine opplyste at Stortinget vil bevilge 2Mkr til NLA, 2Mkr til ICAN internasjonalt og 3Mkr
til Opplysningsarbeid for Fred der NTA er støtteberettiget. Vi må realistisk regne med å få
bevilget 4 til 500 000 kr fra sistnevnte pott i neste periode, ikke mer. Det store beløpet til
humanitær nedrustning internasjonalt er borte fra budsjettet. Det er ennå ikke klarlagt om det
vil bli bevilget 1.5Mkr til fredsprisarrangementer. NLA kommer sannsynligvis til å lønne en
ICAN Norge ansatt for de pengene de får bevilget.
NTA bidrar sterkt med arbeidskraft i koordineringsarbeidet fram mot
fredsprisarrangementene. Det har ikke latt seg gjøre å realisere arrangementer som
medlemmer av NTAs styre har fremmet. Ett arrangement ble initiert av Erling og Vidar.
Styret støttet initiativet, men det var forhold som førte til at dette ikke blir realisert. Et annet
arrangement er fremmet av Vidar. Det er kort tid igjen og tett program. Styret fant på dette
møtet at det ikke vil gå videre med Vidars initiativ. Styret gjennomførte en diskusjon rundt
initiativene. Det var enighet om at NTA på bakgrunn av den vanskelige økonomiske
situasjonen ikke finansierer noen av fredsprisarrangementene, med ett unntak: NTA bevilger
10 000 kr til filmarrangementet med Eric Schlosser, under forutsetning av NTA blir
medarrangør.
Inntil videre har vi kontor i 7.etasje. Lars Egeland har vært på møte for å diskutere mulig
flytting av Fredshuset til 4.etasje. Styret tar opp kontorsituasjonen på neste styremøte.
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