Referat styremøte NTA 23.01.2018
Til stede: Stine Rødmyr, Lars Gaupset, Sara Nes, Erling Borgen, Vidar Birkeland, Helge
Hagelund, Robert Hansen, Lars Egeland
Referent: Helge Hagelund

Sara har deltatt på lobbyseminar og har stått på stand på UiO. Hun har hatt kontakt med flere
av NTAs lokallag. Hun har lagt inn mange nye medlemmer. Det gjenstår en del som ikke er
lagt inn. Stine vil hjelpe til med det. Sara og andre i styret har lagt ut stoff på sosiale medier.
Styrets interne FB-gruppe fungere bra. Lars E. har fått inn innlegg om forbud i mange
lokalaviser. Lars G. har deltatt på møte om atomvåpen på en vgs på vegne av MDG.
NTA har flyttet til et kontor i 4.etg. som deles med to andre organisasjoner. Vi har fortsatt
effekter i 7.etg. Noe skal kastes, noe bringes ned i 4.etg., noe skal over til Arbeidsbevegelsen
arkiv, noe skal eventuelt ivaretas på annet vis. 7.etg. bør ryddes innen utgangen av uka. Sara
får hjelp av enkelte styremedlemmer på torsdag. Sara vil fortrinnsvis være på kontoret onsdag,
torsdag og fredag. Selv om vi har flyttet, har vi ennå ikke sett utkast til leiekontrakt og har
derfor ikke forhandlet leieforholdet med Fredsrådet. Styret har ikke gjort det formelle
vedtaket om det nye leieforholdet, og vi er ikke inne i et nytt leieforhold. Sara vil purre på
Fredsrådet. I henhold til vedtak på forrige styremøte skal styret se utkast til leiekontrakt før
det forhandles og inngås avtale med Fredsrådet.
Justert budsjett for UDs bevilgning for 2017/2018 er ennå ikke oversendt. Sara har skrevet
utkast til verbaldel. Regnskapsfører har vært syk. Sara avtaler møte med henne så snart det er
mulig. Hun vil få assistanse fra ett eller flere styremedlemmer hvis det trengs. Prioritert å få
det gjort.
Vi vil ta sikte på å anke til Sivilombudsmannen UDs avslag på vår klage. Anken må fokusere
på det som er Sivilombudsmannens oppgave å ta stilling til. Vi sjekker om andre
organisasjoner har anket tidligere, for å lære av dem hvis det er beslektede saker. Vidar vil
hjelpe til med det. Sara vil begynne å skrive et utkast til en anke. Ikke prioritert tidsmessig,
men vi vil anke innen seks måneder etter UDs avslag datert 6.nov., selv om det kanskje ikke
er noen egentlig ankefrist.
Landsmøte skal avholdes før mai i henhold til protokoll fra landsmøtet i høst. Styret vedtok at
datoen for landsmøte blir lørdag 14.april. Vi må få lagt inn alle nye medlemmer i arkivet.
Deretter må vi sende et medlemsbrev og en giro for 2018 til alle medlemmer. Unntaket er
medlemmer som enkelte lokallag fortsatt håndterer. Det blir en dugnadsjobb som må være
gjort så raskt at medlemmene får brevet innen mars. AU tar ansvaret for medlemsbrev. På
landsmøtet legger vi fram regnskap for 2017 og budsjett for 2018. Vi kan legge fram omtrent
samme handlingsplan som til forrige landsmøte, men Helge ser om noe bør justeres. Vi må
skrive en beretning for det som har skjedd siden landsmøtet i høst. Den nye valgkomiteen må
kontaktes.
Stortingets forsvars- og utenrikskomite har levert innstilling om at Stortinget skal be
regjeringen utrede konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud for
Norge. Det står i innstillingen at utredningen blant annet skal innhente synspunkter fra
sivilsamfunnsorganisasjoner. Utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av 2018. Her

er det mange muligheter for NTA og andre til å påvirke partier, bringe fram ekspertise og gi
innspill til utredningen. Stine og Helge vil delta på et ICAN Norge rådsmøte 1.feb. der vi vil
drøfte samarbeid med ICAN Norge, som har gjenoppstått etter å ha kommet inn på budsjettet
for 2018. Stortinget skal behandle innstillingen 8.feb. NTA bør ta initiativ til en markering
ved Stortinget den dagen.
Av øvrige planer for 2018 var det enighet om ett NTA-magasin før sommeren, Det blir
Tsjernobylmøte 26.04 som Oslo NTA er med og tar ansvar for. Sara vil forsøke å få inn en
parole 8.mars. NTA vil sannsynligvis delta en uke på Precom for NPT i april/mai.
Vi har fått tilbud fra NTB om fortsatt å være med i NTBs pressetjeneste. Styret anser at det
koster for mye, og vil sette opp egen adresseliste til presseorganer. Sara vil likevel spørre
Fredsrådet og NLA om de vurderer å akseptere tilbud fra NTB.
Frode Ersfjord har fått feriepengene opptjent i 2016. Styret vil vurdere om han skal få utbetalt
feriepengene opptjent i 2017. Det vil avhenge av om vi får omsatt det unødvendig dyre
kameraet han kjøpte og som har vært til reparasjon i flere måneder. Vil har ennå ikke fått
tilbake kameraet, men har inntil videre et erstatningskamera.
Avtalt medarbeidersamtale med Sara 30.01. Sara vil spørre styret om torsdag 22.02 er
passende dato for neste styremøte. Det må i mellomtiden avholdes minst ett AU-møte.
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