Referat fra styremøte i Nei til Atomvåpen 28. Mai 2018
Til stede: Anne, Sara, Sigrid, Lars, Tor, Stine, Brit, Per Botolf, Bitte og Ingeborg (referent)
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referatet fra styremøtet 30 april.
Referat fra AU 16. mai.
Vedtak: Styret godkjenner innkalling, dagsorden og referatet fra styremøtet 30.04.18.
Referatet fra AU tas til orientering etter info om at midler til Hiroshima likevel finnes.
2. Godkjenning av regnskapet for 2017
Revisor har nå behandlet regnskapet og godkjent det, med en kommentar - nemlig at tilbakebetalingen
til UD på 320 000.- skal føres som inntektsreduksjon og ikke som kostnad.
Vedtak: Saken utgår til revisorrapport foreligger.
3. Forslag fra Larvik NTA
Styret har fått saken oversendt fra landsmøtet. Det forrige styret ønsket ikke å vedta uttalelsen.
Vedtak: Styret støtter ikke forslaget til uttalelse.
4. UD-søknaden
Orienteringssak: NTA er avhengig av UD-midler slik situasjonen er nå. Vi søker etter mal av forrige
søknad, men vi har prøvd å være med realistiske med hensyn til aktivitetsnivå. Fra UD får vi bare midler
til aktivitet innbefattet lønnsmidler og andre driftsmidler som benyttes til aktiviteten.
Vedtak: Styret vedtar søknaden.
5. Arbeidsdeling i styret
På forrige styremøtet hadde vi en gjennomgang av fordeling av oppgaver blant styremedlemmene. Jfr.
referat. Alle var ikke tilstede på forrige møte, så vi tok også en samtale om arbeidsdelingen på dette
styremøtet.
Magasinet: Bitte kan ta på seg ansvaret på Magasinet fra høsten av, men har ikke kapasitetsøkning den
utgaven som skal lages nå. Sara sender ut en oversikt over hva som mangler av det som skal skrives, og
den politiske gruppa og andre bidrar for å sørge for at vi blir ferdige med et magasin innen 1.juli.
Brit melder seg til arrangementsgruppa.
Vidar og resten av gruppa fortsetter å planlegge Hiroshima-/Nagasaki-delegasjon for ungdomspartiene.
Styret vedtar at Lars går inn i ICAN-Norge sitt samarbeidsråd med Ingeborg som vara.
6. Budsjettrapport 2018
Sara og Anne har hatt møte med Bent Fjelddalen, som er leder for økonomigruppa. Bent ser på
muligheter for å redusere kostnader til regnskapsfører og revisor.
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Økonomigruppa skal se på mulige tiltak for å få ned kostnader og opp inntekter.
Når det gjelder kontorer har vi to muligheter: Nye kontorlokaler eller å ikke ha kontorlokaler. Vi har nå
tre mulige kontorlokaler: Sentralen (1500 i måneden), lokalene der Kvekerne er på Grønland (3600 i
måneden), bli der vi er nå dersom det skjer endringer som gjør at det blir en mulighet (3500 i måneden).
Vedtak: Bent Fjelddalen får i oppdrag å utrede mulighetene for reduksjon av regnskap- og revisorutgifter og melde tilbake til styret før neste styremøte.
Vedtak: Sara, Sigrid og Tor ser på alle lokalene og innhenter tilbud innen neste AU-møte. Sigrid
henvender seg til Sentralen for å få et offisielt tilbud.
7. Rapport fra Sara
Sara orienterer med bakgrunn i notatet som var oversendt styret med sakspapirene.
Vedtak: Til orientering.
8. Eventuelt.
A. Anne lager årshjul der vi kan fylle inn datoer som er viktige for oss/bevegelsen. Blant annet 7.juli
(årsmarkering for forbudsvedtaket) og 20. september (årsmarkering for da forbudet ble åpnet
for ratifisering)
B. Vedtak: Arrangementsgruppa kommer med forslag til opplegg for et arrangement den 20.
september, til neste styremøte, for videre diskusjon i styret. Dette arrangementet kan gjerne
være i samarbeid med ICAN.
C. Sigrid deltar på Popvenstre i Oslo 23. juni for NTA/ICAN
D. Arendalsuka 13.-18. august: Skal vi ha stand?
Vedtak: Lars tar ansvar for all organisering for NTA sin tilstedeværelse på Arendalsuka.
E. AUF sommerleir på Utøya:
Vedtak: Vidar spør Stine Rødmyr om hun har mulighet til å reise på vegne av NTA dit.
F. Det er FNs Generalforsamling i oktober i New York. Sara hadde foreslått at vi kunne søke på
støtteordningen til Fredsrådet, men Bitte oppklarer at man må være fra en av
medlemsorganisasjonene i Fredsrådet, så NTA kan ikke søke på midler fra denne
støtteordningen.
G. Politisk situasjon:
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Vedtak: Styret vedtar at ”Politisk situasjon” skal være et fast punkt på møteagendaen framover, høyt
opp på agendaen. Max 30 minutter. Viktig at disse diskusjonene skal være fokusert på hva vi mener,
samt hva vi skal prioritere å kjøre ut saker på. Politikkgruppa har ansvaret for dette punktet på
dagsorden.
H. Sommeravslutning 2018.
Vidar tar ansvar for å organisere sommeravslutning etter møtet den 18. juni. og vi tar styremøtet på
samme sted (blir bekrefta senere).
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