Referat styremøte NTA20.12.2017
Til stede: Stine Rødmyr, Lars Gaupset, Sara Nes, Erling Borgen, Vidar Birkeland, Helge
Hagelund, Robert Hansen, Lars Egeland, Tor B.Jørgensen (tlf.).
Referent: Helge Hagelund
Økonomi
NTAs regnskapsfører la fram utkast til budsjett for NTA i 2018. Tatt til orientering av styret.
Hun la også fram utkast til revidert budsjett for de prosjektene UD har gitt bevilgning til
(400000 kr) for perioden juli 2017 til juli 2018. Styret ga et par innspill som hun vil legge inn
i budsjettet. Styret vedtok at Sara sender UD det reviderte budsjettet sammen med en verbal
del som forklarer endringer i aktiviteter i forhold til budsjettet vi la fram da vi søkte UD om
bevilgning.
Kontor
Stine orienterte om status for Fredshuset. Fredsrådet har nylig skrevet kontrakt med huseier
om flytting til 4.etasje. Fredsrådet tilbyr NTA et kontor som skal deles med to andre
organisasjoner. NTA vil i så fall betale en mindre leie enn i dag. NTA må skrive kontrakt med
Fredsrådet dersom vi aksepterer.
Styret vedtok at Stine skriver til Fredsrådet at NTA ikke oppfatter å ha en kontrakt for leie i
7.etasje etter årsskiftet. Dersom det skulle kunne hevdes at NTA har en leiekontrakt for
7.etasje etter årsskiftet, vil NTA med dette formelt oppsi en eventuell kontrakt.
Styret vedtok at det er for tidlig å akseptere leie i 4.etasje. Først må det foretas en befaring av
4.etasje. AU deltar i befaringen sammen med de andre i styret som ønsker det og har
mulighet. Dernest må AU forhandle kontrakt med Fredsrådet. Pr. i dag har vi ikke sett et
kontraktsforslag. Når dette foreligger, skal styret gjøres kjent med kontraktsforslaget. AU gis
fullmakt til å forhandle kontrakt med Fredsrådet såfremt noen i styret ikke reiser alvorlige
innsigelser som betinger ny styrebehandling.
AU
Etter at Sara ble engasjert i 50% stilling, gikk hun ut av AU. I tillegg til Stine og Helge vedtok
styret at Lars E. tiltrer AU.
ICAN Norge
Sigrid Heiberg har arbeidet gratis for ICAN Norge i forbindelse med
fredsprisarrangementene. Hun har skrevet til blant annet NTA og søkt om dekning av
personlige utgifter. Styrets flertall vedtok å bevilge 7000 kr til Sigrid.
Frode Ersfjord
Etter at styremøtet var avsluttet dukket Frode opp og leverte tilbake de fleste av de
gjenstandene NTA eier, men som han ikke tidligere har levert tilbake. Stine, Helge og Sara
var til stede. Stine vil gjøre et par undersøkelser og deretter sørge for at Frode får utbetalt
feriepenger for forrige år med eventuelt fratrekk av verdien av ikke-tilbakeleverte gjenstander.
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