Referat styremøte NTA 27.2.2018
Til stede: Stine Rødmyr, Helge Hagelund, Lars Egeland, Sara Nes, Tor B. Jørgensen,
Referent: Sara Nes
Siden sist: Sara har sendt inn revidert budsjett til UD. Ryddingen og flyttingen til 4. etasje er
ferdig. Sara har vært på et kort radioinnslag på NRK Alltid Nyheter i anledning at hun er ny
leder. Hun har deltatt sammen med Stine på Leangkollen-seminaret, hvor bl.a. Jens
Stoltenberg innledet. Hun har deltatt på et forberedelsesmøte om
Globaliseringskonferansen, men har ikke tatt på seg ansvar for dette. Hun har sammen med
NFR arrangert kakefest 8. februar i anledning debatt og avstemning på Stortinget om
utredninng om atomvåpenforbudet. Hun har skrevet ut medlemsbrev og giro til alle
medlemmene, som AU har brettet og pakket.
Framover: Konfirmantmøte i Tonsen kirke 1. mars om fredsarbeid, Sara er innleder
sammen med 3 andre. Don’t Bank on the Bomb-rapporten blir lansert 7. mars, NTA bidrar
med pressemelding og utspill på sosiale medier. Sara deltar på årsmøtene til Trondheim
NTA og Grenland NTA 14. og 15. mars.
Økonomi: Sara har betalt utestående regninger, inkludert til NFR for regnskap det siste
halve året. Vidar har fremdeles noe utestående for turer i 2015 og 2016, dette skal sjekkes
med regnskapsfører. Det er også utestående til Oslo NTA. Vi har nå 320 000 på driftskonto
og 122 000 på kontingentkonto.
Ingvill viste økonomirapport for 2. halvår av 2017. Denne ble tatt til orientering av styret. Den
sendes til UD innen 1. mars.
Kontor: Sara og AU har forhandlet kontrakt med NFR, og de kontroversielle punktene om å
være ansvarlig for ny leietaker og for vedlikehold av eget kontor har blitt endret.
Oppsigelsestiden har blitt endret til 4 måneder, for å gi en måneds ekstra tid til å områ seg
dersom det er flere som sier opp. Det ble opplyst om at kun NFR og NTA får penger fra
samme pott. Andre leietakere får penger fra andre potter og er ikke i samme usikre
situasjon. UD må forholde seg til Stortingets vedtak om hva pengene skal gå til, og NFR og
NTA ble der eksplisitt nevnt. CISV, den største leietakeren, er foreldrebetalt. Styret foreslo å
legge følgende punkt til den framforhandlede kontrakten: NTA skal få umiddelbar beskjed
dersom en av leietakerne sier opp. Med denne endringen godkjente styremedlemmene som
var til stede den nye kontrakten.
NPT: Sara og Vidar reiser til Geneve for å delta. Sara reiser den første uka, Vidar enten den
første eller andre. Sara søker om akkreditering for begge innen fristen 2. mars.
Tsjernobyl-seminar: Stine påtar seg ansvaret for å delta og være ordstyrer på Tsjernobylseminaret 26. april på Litteraturhuset.
Søke midler sammen med NFR: NFR har foreslått å sende en samlet søknad om støtte til
UD sammen med NTA. AU er negative til et slikt samarbeid. De som var tilstede fra styret
uttrykte samme holdning.

Skyggeutredning: På slutten av møtet fikk vi besøk av Gro Nystuen, Torbjørn Graff Hugo
og Mari Seilskjær, ny leder i NLA og koordinator i ICAN Norge. Det ble diskutert og
idemyldret om hva vi skal gjøre videre med stortingets vedtak om utredning om
atomvåpenforbudet, muligheter for en skyggeutredning og finansiering.
Det ble argumentert for å ikke kalle det en skyggeutredning, men heller noe slikt som en
ressursbank. Vi skal ikke implisitt så mistillit til regjeringen, men bidra til å gjøre det enkelt å
være på vårt lag. Det kan være et seminar med publikasjoner eller podcast, en fagbok, eller
en nettside med lenker til institusjoner som arbeider med temaene utredningen skal
inneholde.
Det er viktig å sikre solid faglig forankring. Det ble foreslått å ha et bredt samarbeid med
flere institusjoner, og de som ble nevnt inkluderer: Nobelinstituttet, Agenda, Nobelsenteret,
Norsk Folkehjelp, Manifest, Civita, LO, NTL, Handel og Kontor, Industri Energi, Røde Kors,
Harvard Law School, Stuart. Fritt Ord-søknad om støtte.
Det blir et nytt møte om dette 6. mars kl. 16.

