Nei til Atomvåpen

Styremøte 30. april 2018
Til stede:
Anne Skranefjell, Per Botolv Maurseth, Ingeborg Moa, Stine Marie Vørner, Bjørn
Hilt, Tor Berger Jørgensen, Christine Vollan, Sigrid Heiberg, Vidar Birkeland, Sara
Nes.
Forfall: Lars, Mats, Bitte (vara), Brit (vara)
Innkallingen ble godkjent.
1.Presentasjon av styremedlemmene
Styremedlemmene som var til stede presenterte seg selv.
- Anne Skranefjell, styreleder, er pensjonist og også styreleder i
Framtiden i Våre Hender.
- Per Botolv Maurseth underviser i samfunnsøkonomi på BI og har SVerfaring.
- Ingeborg Moa har erfaring fra SVs internasjonale utvalg, og jobber i
Norsk Folkehjelp som ambulerende landdirektør.
- Stine Marie Vørner: Bakgrunn fra Røde Kors Ungdom, bachelor i fredog konfliktstudier, aktiv som frivillig i ICAN fra før.
- Bjørn Hilt, med i NLA (Norske Leger mot Atomvåpen) siden 1982 og i
styret siden 1986, styreleder i IPPNW (International Physicians for
the Prevention of Nuclear War) siden 2006. Lege på St.Olav hospital
på deltid, underviser på NTNU på deltid.
- Tor Berger Jørgensen: Pensjonist, tidligere biskop i Sør-Hålogaland,
før det generalsekretær i Norsk Misjonssamband hvor han var mye i
Japan.
- Christine Vollan, jobber i Humanetisk forbund med kommunikasjon,
fortid i Amnesty og PRESS
- Sigrid Heiberg, 10-12 års erfaring i organisasjonslivet, verv i Nei til EU,
Attac, jobba i ICAN Norge, tar no master i Global Studies, jobbar for
Campaign to stop Killer Robots, jobba 1 månad for MdG, nestleiar i
MdG Oslo
- Sara Nes: Daglig leder i NTA, utdannelse i arabisk språk, bakgrunn fra
Changemaker2.Muntlig rapport fra NPT-møte i Geneve v/Sara Nes
Samtalene i Geneve er forberedende samtaler til tilsynskonferansen i 2020. Det
er tilsynskonferanser hvert 5. år, og forberedende samtaler i tre omganger før
hver tilsynskonferanse. Før 2020 er det forberedende samtaler i april 2017,
2018 og 2019. Samtalene er delt i fire bolker: Generelle uttalelser, cluster 1 om
nedrustning, cluster 2 om ikkespredning og cluster 3 om fredelig bruk av
atomteknologi. Sara deltok fra NtA og deltok på bolken om generelle uttalelser
cluster 1 om nedrustning.
Dette er første konferanse etter atomvåpenforbudet, så fokuset fra ICAN var å få
flest mulig til å snakke om atomvåpenforbudet. I de generelle uttalelsene var det

cirka 30 som nevnte atomvåpenforbudet, og noen av uttalelsene var fra
landgrupper som NAM (Non-Aligned Movement) og den afrikanske gruppen. Den
arabiske gruppen nevnte atomvåpenforbudet i sin uttalelse i cluster 1.
Sara twitrey fra forhandlingene (se saraknes, neitilatomvapen og #NPT2018 på
Twitter). I tillegg tok hun flere videoopptak fra sivilsamfunnets uttalelser.
Hennes oppgave fra ICAN sentralt var å drive med lobbying mot de arabiske
landene, og skaffe informasjon om hvordan de ligger an med å signere og
ratifisere avtalen. Qatar er det arabiske landet som ligger best an.
Vidar drar neste uke til NPT for de tre siste dagene.
3.Oppdatering og planer fra kontoret
I det siste:
- Sendt ut medlemsgiroer uka etter 22. februar
- Foredrag AUF Tønsberg 10.4, invitert og betalt av dem
- Foredrag i Stockholm 12.4, invitert og betalt av IKFF i Sverige
- Gått gjennom returpost, cirka 100 brev, og prøvd å finne nye adresser, i
samarbeid med frivillig Maka Dolidze
- Sjekket hvem som har betalt av medlemmene
- Gjennomført landsmøtet og skrevet utkast til referat
- Begynt å arbeide med søknad til UD
- Deltatt på Totalforsvarskonferansen – Atomsikkerhet 16.4
- Deltatt på ICANs kampanjemøte og NPT-samtaler i Geneve
Planer:
- 1. mai-frokost
- Redaksjonsmøte torsdag 3.5 kl. 17
- Skrive innlegg på bloggen til Industri Energi
- Lage og sende ut nyhetsbrev
- Skrive sak til magasinet om NPT
- Gjøre ferdig videoer fra NPT til publisering
- Gjøre ferdig UD-søknad ASAP, i samarbeid med Lars, Vidar, Sigrid, Anne
- Gjøre klart et magasin til utsendelse i slutten av mai
4.Økonomioppdatering
Det ble kort orientert om økonomien til NTA før landsmøtet. Organisasjonen ble
drevet i henhold til innsendte søknader i to år uten støtte på grunn av mangler i
rapporteringen. NTA måtte tilbakebetale 320 000, som utgjorde støtte for et
halvt år. Ny støtte på 400 000 kom i desember 2017 og skal dekke perioden for
juni 2017 til juni 2018.
På konto akkurat nå har vi 488 000 kr. 131 000 er på driftskontoen og 342 000
er på medlemskontingentkontoen. Innbetalingen fra UD på 400 000 kom inn på
driftskontoen, og vi har dermed brukt over halvparten av disse pengene nå.
Kontingentinnbetalinger for 2018 er på 200 000 hittil, og det er ca. halvparten av
medlemmene i det sentrale registeret som har betalt. De ekstra pengene som
står på kontingentkonto er fra 2016 og 2017.
Utgifter som kommer:
- Oslo NTA gjeld 35 000 (skal overføres, men det må opprettes konto først)

- Oslo NTA overføring 45 000 (gjøres i januar 2019)
- Larvik NTA overføring 4400 (gjøres i januar 2019)
- NPT Sara 5500
- NPT Vidar (ca det samme?)
- 1. mai-lunsj 640
- Magasin ca 40 000 i henhold til budsjett
Overføringene til Oslo og Larvik gjelder andel av medlemskontingent, som er
innbetalt sentralt, men skal til lokallagene. De øvrige lokallagene mottar selv
medlemskontingentene og de overfører 1/3 av kontingenten til sentralt.
Utgifter i det siste:
- 14 000 for medlemssystem årsavgift
- 27 000 + 68 000 til Norges Fredsråd, for depositum og leie pluss
regnskapsføring gjennom hele høsten
- 56 000 for utlegg fra Vidar reiser til Hiroshima 2015 og 2016 med
delegasjoner
- 8000 til Posten for medlemsgiroer
- 34 000 for Vidar og Erlings reiser for å følge
atomvåpenforbudsforhandlinger i New York i juli 2017
Regnskap for forrige periode og budsjett for den inneværende perioden vil bli
oversendt styret sammen med referatet.
5. Valg
AU ble valgt. Det består av Anne Skranefjell (styreleder), Lars Egeland
(nestleder) og Sigrid Heiberg.
Godkjenning av observatør: Vidar Birkeland er fast observatør fra Oslo NTA.
AU ble gitt i oppgave å sjekke at dette er i tråd med vedtektene, eventuelt legge
fram revidert forslag til styret slik at vedtaket kan dekke alle lokallagsledere. AU
vurderer også om vedtektene bør endres på neste landsmøte på dette punktet.
6. Fast ansettelse daglig leder
Sara Nes har ordinær ansettelseskontrakt med NTA. Prøvetiden var nå utløpt og
styret besluttet å gi henne fast ansettelse.
7. Arbeidsfordeling i styret
Nei til atomvåpen har bare en medarbeider i halv tids stilling. Det betyr at det
meste av arbeidet utføres av styret og andre frivillige.
Ansattkontakt: Ingeborg.
Personvern: Anne, Ingeborg og Vidar ser på dette.
Politisk arbeidsgruppe som ser på planer og overordnede mål: Per, Tor, Sigrid er
interessert i dette.
Økonomi og praktisk: Ingeborg og Anne
Video: Stine, Christine
Magasinet: Stine
Sosiale medier: Stine, Christine
Praktiske oppgaver: Stine
Internasjonalt: Bjørn, Sigrid
Lobbying: Bjørn

Media: Bjørn, Christine, Sigrid
Arrangementer: Tor (ideer), Christine, Sigrid (også gjennomføring)
Nettverk: Sigrid, og alle i de nettverk hvor de hører hjemme – for eksempel Vidar
mot AP, Tor mot kirkelige nettverk, Stine mot Røde Kors o.l.
Tur til Japan i august for ungdomspartidelegater: Vidar og Tor (de begynner å
planlegge – dette tas videre på neste styremøte)
Det er absolutt lov og veldig oppfordret til å få med seg folk utenfor styret til å
gjøre disse oppgavene.
Sara setter opp forslag, som hun vet om, av tidligere styremedlemmer og andre
som kan bidra på de enkelte områdene.
8. Utredning om atomvåpenforbud
Mari, som er ny leder i NLA og ICAN-koordinator i Norge informerte om
sivilsamfunnets planer i forbindelse med at Stortinget har bedt Regjeringen
utrede konsekvensene av atomvåpenforbudet for Norge. Det er en gruppe i
Utenriksdepartementet som skal arbeide med dette, men mye kommer til å
gjøres av Knut Langeland, som mange av oss kjenner som norsk representant i
internasjonale fora. Det blir ikke en NOU.
NLA koordinerer sivilsamfunnets innspill, og arbeider med at det lages et
forskningsprosjekt som ser på Norges rolle som NATO-medlem og hvordan det
er forenlig med å skrive under atomvåpenforbudet (TPNW). Tidligere ILPI-ere
som Torbjørn Graff Hugo, Kjølv Egeland og Gro Nystuen er de vi vil be gjøre
forskningsarbeidet. Siden ILPI ikke eksisterer lenger, er det et ønske om å få
PRIO eller en annen forskningsinstitusjon som overbygg. Det vil koste mer, men
gi mer prestisje. NLA støtter prosjektet med 150 000, Svenske Läkare mot
Kärnvapen støtter også prosjektet.
Nei til Atomvåpen ble bedt om å bidra opp mot AUFs landsmøte i oktober og AP
generelt, og opp mot KrF. Det trengs skolering og at nøkkelpersoner i partiene
engasjerer seg for saken.
9. UD-søknad
AU og Vidar ser på søknaden sammen med Sara. Dette har høy prioritet. Styret
gir AU fullmakt til å sende søknaden etter epostgodkjennelse.
10. Eventuelt
Kontorlokalene
CISV sier opp med virkning fra 1. september, og NLA og PBI har sagt opp med
virkning fra 1. august. Vi er dermed alene på kontoret med NFR og IKFF. NFR er
avhengig av å få nye leietakere for å opprettholde tilbudet om kontorplass.
Dersom de klarer det innen den neste måneden, er det sjanse for at Fredshuset
kan fortsette. Hvis ikke, må nok alle leietakere ut.
Vedtak: Styret besluttet å si opp sin kontrakt 30.4 med virkning fra 1. september.
Neste styremøte
Det ble foreslått å ha neste styremøte mandag 28. mai, og siste styremøte før
sommeren mandag 18. juni. Det blir suppe på alle styremøter, og noe ekstra på
siste styremøte før sommeren.

Følgende saker er foreløpig satt opp sannsynlige saker til behandling på neste
styremøte 28.5:
- Ansvarsfordeling i styret fortsetter dels med å få med de som hadde
forfall til dette styremøte dels for å få aller første rapport fra gruppene.
- Økonomi med regnskap 2017, budsjett 2018 og økonomirapport per mai
2018
- UD-søknaden – hvis den ikke er ferdigbehandlet per epost før styremøtet
28. mai
- Sak om ungdomsreise til Hiroshima. Ansvarlig Vidar og Tor
- Møteplan 2. halvår. Sara utarbeider forslag til møteplan for styret for 2.
Halvår 2018.

Referent: Sara Nes

