Nei til atomvåpen
Referat fra styremøtet 20. august 2018
Til stede: Sigrid, Stine (ref), Tor, Bjørn, Brit, Bitte, Ingeborg, Vidar, Sara, Anne, Bent
(tilstede under punktet om økonomi)
Forfall: Lars
1. Godkjenning innkalling og referat
Innkalling til styremøtet godkjent.
Referatet fra styremøtet 18. juni ble godkjent med en presisering om at ordet budsjett i
punktet om UD, rettes til UD-budsjett.
Referatet fra Au-møtet 7. august ble tatt til orientering.
2. UD
* Vi har fått 500 000 for 2018, slik vi søkte om. Vi søkte også om 500 000 for 1.halvår
2019. Det ser det ikke ut til at vi får.
* Revidert budsjett skal leveres 1. september.
* Vi skal levere rapport for året som har gått. Lages ut fra mal fra i fjor.
* Innen 1. oktober skal vi rapportere om planene for samarbeid med de andre
fredsorganisasjonene.
Økonomigruppa har gjennomgått budsjettet og foreslår følgende revideringer:
- Reisen til FNs generalforsamling reduseres med 40 000.
- Det bevilges ikke ekstra 40 000 til dekning av utgiftene til Hiroshima-reisen.
- Magasinet øker med 40 000. Det ble fremmet et alternativt forslag om at de 40 000 i
stedet går til Hiroshima-reisen, slik at samlet bevilgning til den ble 80 000.
Dette forslaget ble votert over og styret besluttet med seks mot to stemmer å styrke
Magasinet med 40 000.
Styret vedtok deretter det reviderte UD-budsjettet for 2. halvår mot to stemmer.
Som konsekvens av midlene fra UD, endres stillingsprosenten til 1,25 for høsten.
Podcast: Lars legger fram forslag for arbeidet med Podcast på neste styremøtet
Det er stor uklarhet om bevilgning fra UD fra og med 2019. Styret drøftet situasjonen og
det er/vil bli tatt kontakt med partiene for å løfte dette til politisk nivå – i første omgang
med Venstre og Kristelig folkeparti. Arbeiderpartiet er også aktuelt å snakke med. Viktig
å koordinere kontakt med stortingsrepresentanter med ICAN og NLA.
Styret understreker at NTA ikke jobber med bistand, og at det derfor ikke er aktuelt å
søke penger over bistandsbudsjettet.
Mediegruppa skal vurdere om og eventuelt når det er aktuelt å kontakte media om
dette.
3. Politisk halvtime
- Vidar rapporterte fra Hiroshima/Nagasaki-turen. Representer for Kristelig
folkepartis ungdom og Unge Venstre deltok. Hans vurdering er at Kristelig
folkeparti og Venstre vil være klare på at de er for et forbud mot atomvåpen.
- Unge Venstre og KrFU var med på 6. august-markeringen med samme innhold.
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Det er heller ingen signal fra regjeringspartiene om noen nytenkning i forbudet.
Det er sentralt å jobbe mot Arbeiderpartiet. Men det må vurderes nøye hvordan.
Med Trump blir alle blir mer redd for atomvåpen, men det gjør også at
politikerne blir redd for å gjøre noe som kan endre maktbalansen. Hele
utenrikskomiteen har vært i Hiroshima. Her må vi legge press. Kan vi lage et
arrangement med innledere fra utenrikskomiteen?
NATO-øvelsen i høst må utnyttes.
Ungdomspolitikerne er en viktig målgruppe.

4. Medier og kommunikasjon
Innledning av Bitte. Se eget utsendt dokument.
Forslag til ny nettside er utarbeidet etter bestilling fra AU.
Designet er godt mottatt av styret.
Det er viktig at det nå lages en handlingsplan, slik at mediearbeidet kan innrettes etter
det.
5. Saras oppsummering
Saken ble ikke behandlet.
6. Status forberedelser høstens arrangementer
Møteplanen er per nå:
20. September: prøvesmak på rapportlanseringen
26. September: rapportlanseringen
September: Ole Kopreitan plate på Egertorget
30. oktober: Arrangement med ungdomspolitikere
7. Forslag til høstens styremøter
Forslag til datoer: 25. september, 23. oktober, 27. november og 11. desember.
Anne tar en runde med styremedlemmene for å få oversikt over hvem som kan hvilke av
de aktuelle datoene.
8. Eventuelt
Bitte har tilsluttet seg arrangementskomiteen.
Til neste styremøte, skal blant annet følgende behandles:
- Revidert budsjett 2018
- Plan for resten av året
- Plan for podcastarbeidet.

