Nei til Atomvåpen
ÅRSMELDING 2019
I 2019 har styret som ble valgt i 2018 fortsatt med unntak av Christine Vollan som trakk seg i
2018 og Mats Monsen som trakk seg i 2019. Etter det har styret bestått av:
Anne Skranefjell, styreleder
Lars Egeland, nestleder
Sigrid Z. Heiberg, nestleder
Ingeborg Moa, styremedlem
Bjørn Hilt, styremedlem
Tor B. Jørgensen, styremedlem
Per Botolf Maurseth, styremedlem
Stine Marie Vørner, styremedlem
Varamedlemmer:
Bitte Vatvedt
Brit Håland.
I tillegg har Andreas Fosby, leder av Oslo Nei til Atomvåpen møtt fast som observatør med
tale og forslagsrett.
Styrets arbeidsutvalg har bestått av styreleder, de to nestlederne og daglig leder.
Styret har avholdt ti styremøter i perioden i tillegg til et strategiseminar.
Styrets økonomiutvalg har fortsatt arbeidet med alt innen økonomi i perioden. Utvalget
ledes av Bent Fjelddalen med Anne Skranefjell, Brit Håland og daglig leder som medlemmer.
Lars Egeland har i perioden vært Nei til Atomvåpens representant i ICAN Norge med
Ingeborg Moa som vara.
Akari Izumi Kvamme ble ansatt som daglig leder i mars 2019. Hun etterfulgte Sara Nes, som
sluttet.
I september 2019 ble Sara Elisabeth Larsen og Nina Sofie Pedersen ansatt som rådgivere i ett
års engasjement på fulltid.
Det politiske arbeidet i 2019
Den politiske situasjonen om atomvåpen har vist både positive og negative utviklingstrekk i
2019. Det mest negative er at flere internasjonale avtaler, først og fremst INF-avtalen, er
sagt opp. På den annen side er det flere og flere nasjoner som ratifiserer FN-forbudet mot
atomvåpen. Det er per i dag 35 ratifikasjoner og 15 ratifikasjoner gjenstår. Det er sannsynlig
at avtalen når 50 ratifikasjoner og trer i kraft i løpet av 2020 eller 2021. Forbudet blir derved
en del av folkeretten.
Den politiske situasjonen i Norge er ikke endret fra 2018, men arbeidet har fortsatt for å
styrke det politiske presset til at Norge skal ratifisere avtalen og at flest mulig kommuner i
Norge skal signere kommuneappellen. I 2019 vedtok kommunestyrene i

Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Bodø, Hammerfest, Horten, Karlsøy, Kristiansand,
Kristiansund, Larvik, Levanger, Mo i Rana, Nesodden, Oslo, Sunndal, Tromsø, Trondheim,
Voss og Ålesund å markere støtte til FNs atomvåpenforbud og norsk tilslutning.
Atomkraft er også en viktig politisk sak, ikke minst fordi det er kommet fram synspunkter i
miljøbevegelsen om at atomkraft er et fossilfri alternativ til olje og gass. Atomkraft er ikke et
miljø- og klimavennlig alternativ til fossilfri energi. Tvert i mot medfører det total
ødeleggelse av miljøet og klimaet og er det aller verste alternativet til fossil energi. Norsk
Nukleær Dekommisjonering (NND) ble opprettet i 2018. Nei til Atomvåpen har inngått
samarbeidsavtale med dem og har opprettet et eget internt atomkraftutvalg i 2019.
Nei til Atomvåpen har etablert en underskriftskampanje for tilslutning til FNs
atomvåpenforbud. Underskriftskampanjen skal gå fram mot 2021. Foreløpig er kampanjen
tilgjengelig på nettsiden og benyttes på stand.
Også i 2019 deltok Nei til Atomvåpen i Stortingshøring om statsbudsjettet for 2020 og
skriftlige innspill ble sendt til de politiske partiene.
Nei til Atomvåpen har fortsatt samarbeidet med fagbevegelsen og mottar også økonomisk
støtte fra noen forbund og foreninger.
Organisasjon
Det har vært en høyt prioritert oppgave i 2019 å styrke organisasjonen. Det handler om å
opprette flere lokallag og øke antall medlemmer. Ikke minst har det vært vektlagt å få
etablert studentlag/lokallag på studiesteder.
Per 31.12.19 hadde Nei til Atomvåpen følgende lokallag:
Oslo
Bergen
Trondheim
Trondheim studentlag (nytt i 2019)
Skien/Grenland
Ås (nytt i 2019)
Bø (nytt i 2019)
Hamar/Stange
Vestfold/Larvik
Tromsø (nytt i 2019)
Ved utgangen av 2019 var det 1261 betalende medlemmer (betalt medlemskontingent for
2019). Det har i løpet av året vært gjennomført en omfattende rydding i medlemsregisteret,
slik at medlemsregisteret nå består av medlemmer som har betalt i 2018 og/eller 2019.
Det er et pågående generasjonsskifte i organisasjonen. De som ledet arbeidet mot
atomvåpen på 1970- og 80-tallet er på vei ut og prioriteringen nå er å rekruttere nye
generasjoner med medlemmer og aktivister.
Det har vist seg at kunnskap om atomvåpen er svært begrenset i mange ungdomsgrupper.
For å endre på det og få rekruttert ungdom, har Nei til Atomvåpen vektlagt i 2019 å etablere
et opplæringsprogram for ungdom beregnet for bruk i skolen, folkehøyskoler,
ungdomssamlinger (som sommerleirer) med mer. Opplæringsprogrammet vil være klart ved
utgangen av første kvartal 2020 og opplæringen settes da i gang.

I tillegg har det i 2019 vært samarbeid med ulike ungdomsorganisasjoner for å få til et felles
løft for økt ungdomsengasjement.
Dette arbeidet fortsetter med full styrke i 2020.
Medlemsutvikling
I 2019 har organisasjonen satt inn flere ressurser på medlemsarbeid. Medlemsregisteret har
gjennomgått en grundig opprydding og organisering slik at alle medlemmer er registrert i det
sentrale registeret. Det gir nå en korrekt oversikt over organisasjonens medlemmer. Det ble
også større fokus på verving i 2019, men uten de helt store resultatene.
Ved utgangen av 2019 hadde Nei til Atomvåpen 1443 medlemmer.
I “Handlingsprogrammet for NTA 2018-2020” (lagt fram for Landsmøtet 2018 av det forrige
styret) står det at NTA har «ca. 2500 medlemmer pr. mars 2018». Dette tallet var åpenbart
feil, og basert på regnskapstallene var tallet sannsynligvis mellom 1100 og 1200.
Økonomi og administrasjon
For statsbudsjettet 2019 ble det i Stortinget fremforhandlet en avtale om at
fredsorganisasjonene skulle få øremerkede midler tilsvarende 2 millioner kroner hver for
2019. Nei til Atomvåpen fikk ikke – og UD har i ettertid innrømmet at det var en feil. Nei til
Atomvåpen søkte dermed om 2 millioner kroner og fikk det sommeren 2019. 40 prosent av
midlene ble disponert høsten 2019 og 60 prosent ble overført til 1. halvår 2020.
Disse midlene kom i tillegg til andre inntekter, som gaver, medlemskontingent etc og også en
mindre overføring av UD-midler fra 2018 til 2019.
På bakgrunn av de gode inntektene i 2019 og vesentlige kutt i utgiftsnivået i 2018, har den
økonomiske situasjonen i 2019 vært god.
Den gode økonomien i 2019 har ført til et økt aktivitetsnivå først og fremst ved å ha tre
fulltidsansatte fra 1. september 2019.
Våren 2019 ble det gjennomført en beskjeden aksjon for medlemsverving.
Det er videre gjennomført en helhetlig revidering av vedtektene, som legges fram for
behandling på landsmøtet 2020. Styret har foreslått en endring av fordeling av
medlemsinntektene mellom lokallag og sentralt. Samtidig er det foreslått en støtteordning
for lokallagene som trer i kraft dersom fordelingen av medlemsinntektene vedtas på
landsmøtet.
Nei til Atomvåpen mottok en bevilgning fra Fredsstiftelsen på 10 000 kroner for å starte
arbeidet med et ungdomsrettet skoleringsprogram.
Det ble videre mottatt økonomisk støtte fra fagbevegelsen: EL& IT-forbundet, Handel og
Kontor i Oslo/Akershus, Fagforbundet, Industri og Energi, Arbeidsmandsforbundet og
Fellesforbundet
Nei til Atomvåpen har utarbeidet etiske retningslinjer som sier at Nei til Atomvåpen har ikke
og skal ikke ha noe samarbeid med organisasjoner og bedrifter som utvikler, har eller kan
tenkes å bruke atomvåpen eller atomenergi. Nei til Atomvåpen vektlegger et høyt etisk nivå i
all sin virksomhet blant annet innen samarbeid, innkjøp, personalbehandling og
kommunikasjon.
Nei til Atomvåpen vektlegger menneskerettigheter, gode arbeidsforhold, klimahensyn og
fredsskapende arbeid.

Kommunikasjon, medier og arrangementer
Det er utgitt to utgaver av Magasinet i 2019. Magasinet har fått en fornyet design fra og
med nr 2/2019. I tillegg til å sendes medlemmene, deles Magasinet fortsatt ut på stand og
deles ut til organisasjoner og andre som Nei til Atomvåpen samarbeider med. Det er blant
annet ulike fagforbund. Magasinet får god tilbakemelding og gir en god balanse av stoff med
både eksterne og interne bidragsytere, politikk, reportasjer og noe internt
organisasjonsstoff. I tillegg fungerer spalten «dette kan du gjøre» godt.
Nei til Atomvåpen har etablert et nyhetsbrev per e-post til medlemmer (med e-postadresse)
og andre interesserte. Det sendes ut cirka en gang i måneden. I 2019 ble det produsert 10
nyhetsbrev. Nyhetsbrevet blir lest og tilbakemeldingene har vært svært positive.
Nei til Atomvåpen sender ut daglige/ukentlige oversikter over artikler om atomvåpen i norsk
presse til styremedlemmer og aktivister i Nei til Atomvåpen og andre fredsorganisasjoner.
Nei til Atomvåpen har bidratt med artikler til opplysning og debatt om atomvåpenspørsmål i
pressen. I løpet av 2019 er det om lag 267 artikler som omtaler Nei til Atomvåpen, eller som
er publisert av Nei til Atomvåpen.
Lansering av første steg av ny hjemmeside gjennomført i januar 2019. Det har i 2019 vært
økt og mer jevnlig aktivitet på alle kanaler. Økt antall følgere på alle våre SoMe-plattformer.
(Facebook: 14098. Instagram: 947. Twitter: 1478).
Nei til Atomvåpen har i perioden deltatt på/arrangert:
- 10.01: Deltakelse på Ronan Farrow/Julie Wilhelmsen/Jonas Gahr Støre/Sentrum
Scene
- 11.02: Arrangert åpent møte med Sverre Lodgaard, Tormod Heier,Målfrid
Braut-Hegghammer.
- 05.03: Arrangert morgenaksjon i forbindelse med Stortingets behandling av norsk
tilslutning til FN-forbudet
- 11.03: Deltakelse på Nupi-seminar m/Sverre Lodgaard, Henrik Hiim, Espen Barth Eide
- Deltakelse på Røde Kors kampanje og åpen høring
- 06.03: Arrangerte ungdomstreff mellom norske elever fra Nordberg Skole og
japanske elever fra Hiroshima/Nagasaki
- 11.03: Arrangert Fukushimadagen 2019
- 27.03: Arrangert åpent møte med, Bård Wormdal, Torgeir Knag-Fylkesnes.
- 29.03: Appell og stand på SVs landsmøte på Gardemoen
- 04.04:Stand foran APs landsmøte- Folkets Hus Oslo
- 04.04: Demo Eidsvoll Plass NATO 70 år m/bla. LO-Oslo
- 26.04: Arrangert Tsjernobyldagen 2019
- 01.05: Arrangerte/deltakelse 1.mai-markering flere steder i landet
- 09.05-12.05: Stand, Rødt Landsmøte
- 15.05: Markering i Oslo Rådhus i forb med Oslo Bystyrets vedtak om støtte til
kommuneappellen
- 23.05: Møte med leder i El&It-forbundet, Jan Olav Andersen
- 03.06: Deltakelse på Nupi-seminar med sivilsamfunnsrepresentanter og forskere på
nedrustningsfeltet.
- 10.08-14.08: Deltakelse på Arendalsuka – stand
- 06.08: Deltakelse på NGO referansegruppe for Norsk Nukleær Dekommisjonering
(NND)
- 01.08-07.08: Reise til Hiroshima og Nagasaki

-

06.08: Arrangerte markering av Hiroshimadagen
10.09: Deltakelse på boklansering Tormod Heier: Et farligere Norge?
23.09: Deltakelse på seminar: :”Hvordan skal vi forsvare Norge?”, Forsvarets
Høgskole og Norges Forsvarsforening.
26.09: Koordinert og arrangert markering av FNs dag for avskaffelse av atomvåpen.
27.09: Internt møte med Fagforbundet om samarbeid med NtA
28.09: Deltakelse på: “Forsvarspolitisk seminar”, Rødt.
03.10: Deltakelse på Konferanseforum: Norges Sosiale Forum
09.10: Foredrag på temamøte med Lillestrøm AUF.
10.10: Deltakelse på Seminar Atlanterhavskomiteen, «Et farligere Norge?» T.
Heier/Strandhagen
17.10: Foredrag, oppstartsmøte og plakataksjon med Nei til Atomvåpen Tromsø
17.10 Møte med Tromsø AUF og Fagforbundet i Tromsø
21.10: Deltakelse på budsjetthøring i forsvars- og utenrikskomiteen.
21.10: Oppstartsmøte Nei til Atomvåpen Ås
24.10: Arrangert åpent møte: “Atomvåpenforberedelser i Norge under Gerhardsen”
Erling Borgen, Kjetil Skogrand og ungdomspartier.
31.10:Foredrag og oppstartsmøte Nei til Atomvåpen Bø
02.11: Arrangert åpent møte på Oslo World
12.11: Deltakelse på åpent møte “Sosialdemokratiet i 2019 med Martin Kolberg”,
Arbeiderpartiet.
13.11: Deltakelse på Nupi Militærmaktseminar
21.11: Deltakelse på boklansering den Kasakhstanske ambassaden
25.11: Temamøte for ungdomspartier i Drammen
25.11: Deltakelse på Klima og Miljø-møte, i ICAN-regi.
28.11: Deltakelse på SV-lobbykurs
29.11: Deltakelse på NUPI-seminar med sivilsamfunnsrepresentanter og forskere på
nedrustningsfeltet.
29.11: Medarrangangør på global klimastreik.
03.12: Minneord fra NtA v/Erik Alfsens bisettelse
04.12 Deltakelse i seminar, Trondheim Nei til Atomvåpen
04.12: Foredrag og oppstartsmøte Trondheim Studentlag
04.12: Deltakelse på NND-møte
13.12: Stand på LO-organisasjonskonferanse
Deltatt i ICAN rådsgruppemøter og koordineringsmøter

