drermiljøer har avslørt både manglende
språkferdigheter og kunnskap om kvinnenes rettigheter i Norge.
Oslo Kvinnesaksforening anbefaler at
man nå følger opp den ideen som tidligere rektor ved Kvinneuniversitetet, Ingrid
Morken, har lansert. Hun foreslår at det
lages lydbånd/kasetter med en kortfattet
gjennomgang av kvinners rettigheter på
deres egne språk angående tilgang til
hjelpeapparatet i krisesituasjoner, så vel
som generell informasjon om kvinners

rettigheter i forbindelse med helse, utdanning og politisk deltakelse.
Oslo Kvinnesaksforening anbefaler at
man starter et forsøksprosjekt med produksjon av lydbånd/kasetter på forskjellige språk for utprøving blant voksne
kvinner.
For Oslo Kvinnesaksforening
Ingunn Norderval
Kopi: Norsk Kvinnesaksforening og Likestillingssenteret

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE
11. JANUAR 2003
Til stede: Siri Hangeland, Berit Kvæven, Kari Hop
Skiftesvik, Beatrice Halsaa, Anne Margrethe Lund,
Edwige Mortyr, Ingunn Norderval,, Bjørg Ulsaker,
Gunhild Ramm Reistad og Christine Hjortland.
Forfall: Turid Loewe og Inger Marie Jørgensen
Møtet ble holdt i Majorstuvn. 39 a og varte fra kl.
10.00 til ca. kl. 16.00.
1. Åpning av landsstyremøtet
Siri ønsket velkommen til møtet.
Hun opplyste at hun hadde mottatt et brev fra Inger Marie Jørgensen som opplyser at hun ønsker å
trekke seg fra AU. Siri tar kontakt med henne for å
bringe på det rene om det likevel er mulighet for å
få henne til å fortsette i AU ut perioden. Det er ikke
noe system med varamedlemmer til AU, noe som
ville ha gjort en slik situasjon lettere. Dette bør tas
opp som forslag om vedtektsendring på neste landsmøte.
2. Valg av møteleder
Berit Kvæven ble valgt som møteleder
3. Godkjenning av dagsorden
Godkjent uten endringer.
4. Godkjenning av referat fra landsmøtet 2002 og
AU-referater
Referatene godkjent. Referatet fra landsmøtet er
tatt inn i siste nummer av Kvinnesaksnytt, som forelå til møtet.
Sak 5. Økonomisk oversikt
Kasseren hadde meldt forfall til møtet og Siri opplyste at hun hadde mottatt en feilsending pr. e-post
som hun hadde åpnet etter at Turid hadde reist
bort. Det var dermed ikke mulig å behandle dette
punktet på dagsorden. AU fikk fullmakt til å behandle saken. Økonomisk oversikt sendes alle i
landsstyret i etterkant.

Lederne av lokalforeningene bad om at de blir tilskrevet om kontingentinnbetaling og gjeldende
vedtak mht. kontingent fra lokalforeningene.
Sak 6. Nytt fra lokallagene (stikkordsvis referat)
Bergen: Jobber med integreringsspørsmål. Amalies
redaksjon styrkes. Vervenummer ingen suksess. To
grupper i BKF, begge basert på kvinnesakshistorie.
8. mars markeres ved statuen av Amalie Skram.
BKF planlegger et vårmøte. Kari var opptatt av
hvordan foreningen kan markedsføre seg bedre
med tanke på flere medlemmer.
Drammen: Tradisjonell torskeaften før jul. Også i år
vil DKF ta aktivt del i 8-marsmarkering i Drammen
teater. Tove Smaadahl, Krisesentersekr. skal innlede. Planlegger vårtur i åsen.
Fredrikstad: Teatertur til Oslo sist høst. Dessuten et
høstmøte og et julemøte. En god del nye medlemmer – og noen av de opprinnelige har falt fra. FKF
skuffet over at det ikke ble noen sentral antivoldsaksjon høsten 2002. Elisabeth orienterte om blandet erfaring med å la seg intervjue av lokalavis.
Kontakt med kurdisk kvinnegruppe – planlegger
”fortellermøte” med disse og andre. 8. mars markeres ved bysten av Katti Anker Møller.
Landsstyret takket Elisabeth for stort engasjement
og gratulerte med 13 nye medlemmer. Hun ble også
takket for sin innsats som redaktør av NKFs web-side.
Oslo: Ingunn pekte på at OKFs styrke er den faste
struktur med månedlige møter. Planlegger dette også i år. 8. mars markeres på trdisjonelt vis ved statuen av Camilla Collett med Hilde Haugsgjerd (redaktør Dagsavisen) som taler.
Flere i landsstyret roste Ingunn og OKFs styre for
stor aktivitet.
Trondheim: Bjørg rapporterte om god aktivitet sist
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