Nei til atomvåpen - styremøte 18. Juni 2018.
Til stede: Anne, Sara, Sigrid (ref.), Vidar, Bitte, Ingeborg, Bjørn
Bent Fjelldalen, leder av økonomigruppa deltok på punkt 4.
Dagsorden:
1. Godkjenning innkalling, dagsorden og referat fra forrige styremøtet
Referat fra AU-møtet 4.6.
Vedtak: Styret godkjenner innkalling, dagsorden og referatet fra styremøtet 28.mai. Referat fra AUmøtet 4.6. tas til orientering.
2. Den politiske situasjonen og aktuelle tiltak fra oss.
Innledere: politikkgruppa v/ Sigrid
Styret diskuterte Trump/ Kim-møtet, Iran-avtalen, FNs generalsekretærs nye nedrustningsagenda og
fremdrift atomvåpenforbudet.
Bjørn: IPPNW har tatt initiativ overfor partene i Iran-avtalen, støtte dem.
22. oktober blir det NLA-møte i forbindelse med Tilmann Ruff.
Sara foreslår at vi setter av penger til arrangementer i forbindelse med lanseringen av den alternative
utredningen. Dette blir NTAs økonomiske bidrag til den alternative utredningen.
Vedtak:
Styret støtter Saras forslag. Øvre ramme settes til 50 000.-.
Dersom de andre organisasjonene skal ha navnet sitt på rapporten, ønsker vi også å ha det.
3. Mediearbeidet
Innleder: Sigrid.
Styret behandlet behandlet saken i korthet, og ble enige om å ta en lenger og mer omfattende runde
på neste styremøte. Hva er prioriteringene våre på tradisjonelle og sosiale medier? Hvordan blir vi
oppfattet, og hvordan ønsker vi å bli oppfattet? Kommunikasjonsstrategi og implementeringsplan.
Bitte innleder om dette på neste styremøte.
4. Den økonomiske situasjonen
Økonomirapport fra 15. juni. Sara la frem budsjett og foreløpig regnskap
Planer om økonomiforbedrende tiltak – lavere kostnader til regnskap og revisjon.
Bent har vært i kontakt med to regnskapskontorer, men de må få oppdragsbeskrivelse før de kan gi
pristilbud. Nåværende regnskapsfører må også få mulighet til å gi tilbud. Styret gir Bent “go” til å
fortsette prosessen, Bent vil sende ut forespørsel innen 15. juli. AU får fullmakt til å beslutte valg av
regnskapsfører og revisor.
Vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering. Økonomigruppa ved Bent følger opp prosessen
med valg av regnskapsfører og revisor.
5. Personvernregler
Forslag til personvernregler for NTA.
Vedtak: Styret vedtok personvernreglene.de legges ut på hjemmesiden.

6. Klage til sivilombudsmannen?
Skal vi klage til sivilombudsmannen på UDs vedtak om tilbakebetaling?
Vedtak: Styret ønsker ikke å gjøre dette nå, men holder muligheten åpen for å gjøre det på et senere
tidspunkt.
7. Kontorlokaler
Sara informerer om de to aktuelle alternativene: Sentralen (i Kvadraturen) og Kvekerhuset (på
Grønland).
KH: fastpris 3600 per måned, inkludert strøm etc. Trengs minst to kontor, dersom vi skal
samlokaliseres med NLA som betyr 3600x2 delt på 2 eller 3. De andre som er der er somaliske
organisasjoner, etc.
Sentralen: 2000 per måned for fulltidsplass. Strøm, møterom etc inkludert. Kopi i tillegg. Sara og NLA
ønsker denne løsningen.
Vedtak: Styret vedtar at vi flytter inn til Sentralen fra 1. september (eller seinere). Sara inngår avtale
med Sentralen. Ang. Eventuelt behov for lagring må Sara innhente mer informasjon.
8. Møteplan høsten -18
Vedtak: Første styremøte blir 20. August, AU kommer tilbake med forslag til datoer for resten av
høsten, særlig tirsdager og onsdager er praktisk. Tidspunkt 16 – 18.
9. Eventuelt
-

Møte med UD: Sara og Sigrid orienterte om møte om midler og søknader. Vi vil få et muntlig
tilsagn i løpet av sommeren, og så må vi sende inn en ny og forbedret søknad. Sara ringer UD
og ber om bekreftelse på dette. Sigrid og Sara lager en skriftlig oppsummering av signalene vi
fikk fra UD på møtet, og sender til styret. Styret har frist til 1. august med å komme til ideer
og innspill til søknad.

-

Rapport fra Sara: Utover det som er nevnt i punkter over, har Sara jobbet med magasin med
frivillig Hanne, skrevet innlegg på NyeMeninger, blitt intervjuet på NRK radio, laget film til
Facebook, hatt møter med UD, deltatt på europeisk ICAN-møte. Europeiske 7. juli-planer:
Panelsamtale i forbindelse med NATO-toppmøtet, Tyskland skal ha street action, vi får
kampanjepakke til bruk i SoMe, Italia skal ha signaturaksjon. I Norge markerer vi på sosiale
medier. Sara skal lage epostliste for “aktive”.

-

20. september arrangement: Arrangementsgruppa og Lars (i forbindelse med ICAN/ NLA) tar
planen videre. Sigrid og Sara tar kontakt med Mari og Thea for å få klarhet i planene. Skal 20.
september være lanseringen av utredningen eller ikke? Hva skjer 20. sept? “Hvor står vi et år
etter?” Bitte og Sigrid mener vi må ha et mer juicy tema, Trump og Kim etc, og få
toppolitikere på banen. En kombinasjon av Faglig grundighet + politikere.

-

6. august: Styret oppfordrer Oslo NTA til å markere, men kontoret har ikke kapasitet til å
bidra utover enkel markering I sosiale medier.

-

NATO-øvelsen til høsten: vi må sette den på agendaen og ta avstand fra det som
undergraver basepolitikken.

-

Status Vidar / Hiroshima: Stortinget skal nå dra på en egen tur i slutten av august. Per nå er
Ingrid Endrerud (AUF) har sagt ja til å dra på vår tur, flere andre “kanskje”. Budsjettet fra vår
side er på 40 000. Avventer signal fra UD før vi bestemmer om det faktisk blir.
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