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Til stede. Siri Hangeland, Berit Kvæven,
Beatrice Halsaa, Turid Loewe, Elisabeth
Lønnå, Gunhild Ramm Reistad, Ellen
Skibenes (for Kari Hop Skiftesvik), As-
trid Eikrem (for Benedicte Strand) og
Christine Hjortland

Forfall: Bjørg Ulsaker, Anne Margrethe
Lund og Edwige Mortyr

Møtet ble holdt i Majorstuvn. 39 og varte
fra kl. 10.00 til ca. kl. 16.00.

1. Åpning av landsstyremøtet
Siri ønsket velkommen til møtet. Hun
ga uttrykk for at det er svært positivt at
Nobels fredspris i år er tildelt en kvin-
ne (Shirin Ebadi) som jobber for bl.a.
kvinners rettigheter. Det at hun er til-
delt prisen kan forhåpentligvis bidra
til at det bygges bro mellom islamske
land og vestlige land. Hun pekte også
på at spørsmålet om en organisatorisk
overbygning over de norske kvinneor-
ganisasjonene er kommet opp i sam-
menheng med det nordiske samarbei-
det. I det siste har både Kvinnefron-
ten, KRFs kvinner og NKF vært repre-
sentert på de nordiske møtene, noe Si-
ri  vurderte å innebære en god bredde.
Siri ønsket å løfte spørsmålet om en ny
”paraply” opp til diskusjon, og temaet
ble satt inn som sak 9 på dagsorden.

2. Valg av møteleder
Siri ble valgt.

3. Godkjenning av dagsorden
Utsendt dagsorden ble godkjent, men
med den endring at spørsmålet om ini-
tiativ til norsk paraplyorganisasjon ble
satt inn som pkt. 9  - og at orientering-
en fra Marit Kvamme, Kvinnefronten
ble forskjøvet til pkt. 10.

4. Godkjenning av referat fra landsstyre-
møte i januar 2003 og referat fra AU-
møter
Samtlige referater ble godkjent uten

merknader.
5. Økonomisk oversikt

Turid fremla resultatregnskap og ba-
lanse pr. 30.9.03. Utestående konting-
enter beløper seg til ca. kr. 15.000. Lo-
kalforeningene er i ferd med å betale
årets kontingent (Bergen skal også be-
tale for 2002). Direkte medlemmene
purres opp. Foreløpig overskudd ser ut
til å bli ca. 8.000 kr ved utgangen av
året.
Landsstyret hadde ingen merknader
til oversikten, med unntak av at det må
fremgå av notene til regnskapet at til-
skuddene fra FOKUS og Birgit Wiigs
minnefond var øremerket prosjektet i
Romania, som for øvrig fører separat
regnskap i forhold til UDs krav. Turid
fikk ros for god og ryddig oversikt.
I tilknytning til diskusjonen om øko-
nomien, ble det også påpekt at fore-
ningens adresseregister trenger ajour-
føring. Det kommer mange Kvinne-
saksnytt i retur. Landsstyret sluttet seg
til at lokalavdelingene går gjennom
sitt adresseregister (som fordeles av
Siri) med tanke på ajourføring. AU tar
ansvaret for en slik gjennomgang i for-
hold til direkte medlemmer.

6. Nytt fra lokalforeningene
Bergen: Ellen Skibenes redegjorde.
BKF har ca. 70 medlemmer, stabilt
medlemstall og stabil sammensetning
av styret. 5-6 medlemsmøter i året.
Vellykket vårmøte i foajeen på Den
Nationale Scene med Elisabeth Aasen
som foredragsholder. Stort oppmøte –
også av mange utenfor foreningen, si-
den møtet ble annonsert i teatrets se-
rie med arrangementer lørdag formid-
dag. Styret i BKF ønsker å fortsette
dette samarbeidet med teateret. BKF
har forsøkt vervekampanje, men den-
ne førte ikke til noen økning i med-
lemstallet. Utgir medlemsbladet,Ama-
lie, to ganger i året. Historiegruppen
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