Styremøte Nei til Atomvåpen tirsdag 25. september 2018
Til stede: Anne, Bitte, Mats, Brit, Sara, Lars, Tor, Sigrid (per telefon), Ingeborg
(referent). Per-Botolf var til stede f.o.m. punkt 4. Bent var til stede til punkt 1, 2 og
8a.
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte
Innkalling og referat fra forrige styremøte er godkjent. Referat fra sist AU-møte tas til
orientering.
2. Revidert budsjett 2018 og økonomiske fullmakter
Økonomigruppa behandlet revidert budsjett I forrige uke. Bent legger fram forslag til
revidert budsjett for styret. Budsjettet er revidert for å kunne møte landsmøtets
pålegg om overskudd på 200 000 i 2018.
Vedtak:
ü Revidert budsjett 2018 vedtatt.
ü Økonomiske fullmakter vedtatt som foreslått i ”styrende dokument
1/2018” (vedlagt referatet).
ü Økonomigruppa bør sette opp et måltall for egenkapital til neste
styremøte.
3. Politisk halvtime: Den alternative rapporten til regjeringens utredning
Sara, Lars og Sigrid orienterte. Rapporten ble lagt fram i et internt ”for-møte” for
utvalgte organisasjoner og politiske (ungdoms-)partier 24.09. Den offisielle
lanseringa er i et frokostmøte onsdag 26.09. 8.30 på Kulturhuset.
4. UD - sluttrapport og økonomirapport
Sara orienterer. Arbeidet er i rute i forhold til fristene til UD.
5. Planer for podcast-arbeidet.
Lars innleder. Mulig erfaringsinnhenting fra Agenda og andre som driver med
podcastproduksjon. Innspill på at vi også kan invitere oss inn i podcaster fra de ulike
politiske partiene eller andre politiske podcaster.
Vedtak:
ü Vi kaster oss ut i det! Lars spør andre i styret om innspill og annet han
eventuelt trenger.
6. Plan for høsten
Sara har sendt en arbeidsplan for høsten til styret. Denne tas til orientering.
Innspill om at vi bør be om møte med alle finanspolitiske og/eller utenrikspolitiske
talspersoner fra hvert parti på Stortinget + delta i høringer i forbindelse med
statsbudsjettet.
Vedtak:

1

ü Ingeborg og Per Botolf (med Sara i loopen) setter opp en oversikt over
høringer vi bør delta på, når vi må melde oss på, og eventuelt rådgivere og
utenrikspolitiske/finanspolitiske talspersoner vi bør møte med. Formål: Å få
midler tilbake på statsbudsjettet til fredsbevegelsen.
7. Skrivekyndige og interesserte deltakere til Magasin-redaksjonen
Bitte redaktør. Arbeidsplan fra Bitte tatt til orientering. Mediegruppa og Sara
involvert. Anne språkvask og korrektur. Forslag om å spørre flere fra det nye styret i
Oslo NTA om å bidra.
8. Eventuelt
a. Mulig demonstrasjon i november når Bea Fihn er i Norge.
Forslag om demonstrasjon for norsk tilslutning til atomvåpenforbudet når Bea Fihn
kommer til Norge i november.
Vedtak:
ü Bent, Tor og Bitte tar på seg å sette i gang arbeidet med en
koordineringsgruppe for en form for markering.
b. Nato-øvelsen Trident Juncture og spørsmål om vi skal tilslutte oss en
demonstrasjon mot øvelsen som vi har fått invitasjon til.

Vedtak:
ü NTA tilslutter seg ikke demonstrasjonen vi har blitt invitert til.
ü Mediegruppa ser på hva vi kan gjøre i forhold til satelittsaken og det faktum
at amerikanske skip, som kan ha atomvåpen, vil ligge til kai i Tromsø under
Trident Juncture.

c. Observatører til styret.
Anne orienterer. Vedtektene tilsier ikke at ledere i lokallag har fast observatørstatus,
men det ble gjort et vedtak på landsmøtet i 2018 som sier noe om at leder i Oslo
NTA har observatørstatus.
Vedtak: Anne sjekker ordlyd fra landsmøtet angående denne saken og saken settes
opp på neste styremøte.
d. Bemanningssituasjonen i NTA
Anne orienterer.
Vedtak: Forenklet utlysning av en 50 prosentstilling via global.no, Facebook og egne
kanaler.
e. Støtte til Norsk Folkehjelp-prosjekt
Norsk Folkehjelp har etablert et monitoreringsprosjekt for TPNW, etter mal fra
landmine-monitor etc. De har søkt oss, og andre organisasjoner, om støtte
Vedtak: NTA støtter prosjektet med opp til 5000 kroner.
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f. Neste møte blir 22. oktober klokka 16.00-19.30
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