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jobber videre. Landsstyret ønsker om-
tale av detet arbeidet i neste nummer
av Kvinnesaksnytt som Berit Kvæven
redigerer).

Drammen: Gunhild Ramm Reistad for-
talte om stor markering 8. mars, med
den (etter hvert) tradisjonelle 8.mars-
revyen i Drammen Teater. Tove Smaa-
dahl (Krisesentersekretariatet)  holdt
dagens tale. Ellers har DKF avviklet
vårtur i åsen. Planlegger tradisjonell
torskeaften i desember. Planlagt møte
med kandidater for lokale valglister i
forkant av kommunevalget måtte av-
lyses. Gunhild fortalte også om opp-
muntrende utvikling i mannlige politi-
keres oppfatning av behovet for god
kvinnerepresentasjon i formannskapet
– der for øvrig Gunhild er innvalgt.

Fredrikstad: Elisabeth Lønnå orienterte
om mange og ulike tiltak i regi av FKF.
Foreningen hadde Siri på sitt årsmøte
– hun snakket om ”Hva er feminisme i
dag?”. Vellykket møte. FKF har enga-
sjert seg i krigen i Irak – under inn-
fallsvinkelen: krig mot kvinner og
barn. Arrangert ”fortellermøte” med
norske kvinner og innvandrerkvinner.
Planlegger et nytt møte i denne kate-
gorien til våren. Arrangert tur i ”histo-
risk kvinneløype”, men svak oppslut-
ning. Diverse avisartikler – bl.a. om
kvinner og demokrati. Følger opp med
møte om kvinner og makt, hvor blant
annet varaordfører Wenja Ringen del-
tar. Håper å kunne markere antivolds-
dagen. All medlemskontakt i Fredrik-
stad foregår pr. e-post. Elisabeth fikk
Fredrikstad kommunes likestillings-
pris i år. Landsstyret gratulerer!
Elisabeth tok også opp et ønske om
nærmere kontakt med arbeidet i AU,
blant annet muligheten til å gi innspill
til høringssaker og lignende. Siri svarte
at det er positivt at FKF – og eventuelt
andre lokalforeninger – ønsker å enga-
sjere seg i aktuelle prosesser. AUvil
legge til rette for dette når det er prak-
tisk mulig – dvs. når høringsfristene er
tilstrekkelig romslige. Når et AU-med-
lem sender utkast til uttalelse på e-

postsirk før et AU-møte, skal dette
heretter sendes alle i landsstyret.
Landsstyret ga Elisabeth ros for bred-
den og engasjementet i Fredrikstad!

Oslo: Astrid Eikrem redegjorde. OKF
satser på 2-3 medlemsmøter i halvåret.
I september møte om utredningen om
felles håndhevingsapparat v/direktø-
ren for Likestillingssenteret, Mona
Larsen Asp. Møtet utgjorde noe av
bakgrunnen for NKFs høringsuttalelse
om dette (jf. tidligere AU-referater).
OKF hadde tilbud til medlemmene
om forestilling på Torshov-teatret i ok-
tober. Ganske dårlig oppslutning om
tiltakene i høst. Styret i OKF er urolig
for deltakelsen og har begynt å disku-
tere dette. Fremstår foreningen som
”lukket og eksklusiv”? Det er imidler-
tid lett å få foredragsholdere til å kom-
me.
Redegjørelsen fra OKF resulterte i
flere innspil og forslag til mulige tiltak,
så som: benytte muligheten til gratis
annonser i Aftenposten aftenutgave,
låne lokalene til FOKUS og eventuelt
Likestillingssenteret til større (åpne)
møter, plakater, endre  dørskiltet i Ma-
jorstuveien, legge fram brosjyrer mv.
på møtene.
Landsstyret ga for øvrig uttrykk for at
det er positivt at OKF lager uttalelser
om aktuelle saker på årsmøtene sine.

Trondheim: Ingen representerte TKF på
møtet og derfor ingen orientering om
deres virksomhet.

7. Uttalelser
Ingen forslag innkommet på forhånd.

Heller ingen forslag fremkom under
møtet.

8. Landsmøtet 2004
Landsmøtet ble fastsatt til å finne sted

lørdag 24. april i Oslo. Det legges opp
til en forlengelse av møtet – for de som
ønsker det – med kåseri v/kjendiskvin-
ne og/eller ut på by’n.

Temaer til landsmøtet: Gjennomgang av
foreningens lover, utarbeide hand-
lingsprogram, faglig tema om arbeids-
livet og likestilling  - herunder følgene
av økt arbeidsinnvandring (utvidet 


