REFERAT FRA LANDSMØTE
17. APRIL 2004
Møtet ble holdt i FOKUS sine lokaler,
Storgata 11 i Oslo. Møtet varte fra kl. 10.00 til
kl. 16.45. Deltakerliste følger vedlagt.
1. Åpning av landsmøtet
Leder Siri Hangeland ønsket deltakerne
velkommen til landsmøtet i foreningens 120.
driftsår. Hun uttrykte glede over at så mange
hadde møtt fram til møtet. Hun pekte ellers
på at foreningen hadde arbeidet med mange
ulike
saker
opp
gjennom
årene.
Perspektivene og fokus har skiftet, men
foreningen har bestått! Hun minnet også om
IAWs 100-årsjubileum i år og at NKF hadde
vært med og stifte alliansen i 1904. NKF har i
perioder vært aktiv i IAW og i særdeleshet
Eva Kolstad deltok aktivt i ulike verv i IAW.
Nå er alle nordiske land representert i styret.
Siri pekte også på at det er lenge siden
foreningen har vært så mye omtalt i media
som i perioden mars-april i år. Mye positiv
omtale har blitt oss til del i Klassekampen.
2. Konstituering av møtet
Deltakerne presenterte seg innledningsvis.
Kari Hop Skiftesvik, BKF/utenbys nestleder
ble valgt som ordstyrer.
Randi Ohna og Grethe May Giertsen, begge
OKF, ble valgt til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av dagsorden
Den utsendte dagsorden ble godkjent, med
unntak av at pkt. 11 –Neste landsstyremøte –
ble tatt ut da det nyvalgte landsstyret selv må
treffe vedtak om neste møte.
4. Godkjenning av referater fra landstyret og
arbeidsutvalget
Møtereferatene fra perioden siden forrige
landsmøte, 1. juni 2002, ble tatt til etterretning.
5. NKFs beretning
Utkast til beretning for perioden 1. juni 2002 –
16. april 2004 ble lest opp av lederen punkt for
punkt. Uteglemte medlemstall ble tilføyd
(totalt ca. 520 medlemmer).
Tilknyttet punktet ”Organisasjonen” opplyste
Eva Evenmo om at hun hadde vært i kontakt
med en gruppe i Alta. AU følger dette opp.
Under punktet ”Virksomheten i perioden”
bad landsmøtet om at det blir protokollert
takk til Aud Langbo og Christine Hjortland
for deres innsats i forhold til krisesenterprosjektet i Romania. Landsmøtet bad også
om at det i beretningen fremkommer hvorfor
landsstyret høsten 2003 besluttet å invitere

Kvinnefronten til et kontaktmøte.
Landsmøtet takker Elisabeth Lønnå for
hennes innsats som web-redaktør og
forutsetter at hun fortsetter også i neste
periode. Flere ga uttrykk for det positive i
innmelding av nye feminister til OKF og bad
OKFs styre legge til rette for god inkludering
av disse nye med-lemmene.
Beretningen ble godkjent med tilføyelse mht.
medlemstall og bakgrunnen for møtet med
Kvinnefronten, jf. over.
6. Regnskap 2003
Kasserer Turid Loewe presenterte regnskapet
for 2003. Dette ble godkjent med følgende
presiseringer:
Det skal fremgå av regnskapet at tilskuddene
fra FOKUS og Birgit Wiigs minnefond var
øremerket seminaret i Oslo tilknyttet besøk
fra krisesenteret i Romania. Dessuten endres
note 7 til en diverse-post og der det fremgår
om tallene refererer seg til gaver,
kontingenter eller annonser.
7. Lokalforeningenes beretninger
Bergen: God oppslutning om markering av 8.
mars ved Amalie Skram-statuen. Kommunens
likestillingspris deles ut hver 8. mars. BKFs
foreslåtte kandidat nådde ikke opp i år. BKF
har forsøkt samarbeid om møte med innvandrerkvinner , men ikke lyktes. Ellers gjennomført et par treff i foajeen på Den Nationale
Scene. Godt fremmøte og populært tiltak!
Prosjektet ”Bergens små og store døtre” går
sin gang. Medlemsbladet Amalie brukes
aktivt for å synliggjøre disse kvinnene. Kvinnehistoriegruppa arbeider med histo-rien til
byens kvinnebevegelse i 70- og 80-årene.
Utgivelse av en artikkelsamling er
målsettingen. God aktivitet i styret, men BKF
ønsker fornyelse i styret og flere nye medlemmer.
Drammen: To store ting i løpet av året:
Markering av 8. mars og torskeaften før jul.
Også i år vellykket markering av 8. mars i
festmøtet i Drammen Teater. Dårlig
oppslutning om toget. Pressen fokuserte mest
på det siste.
Fredrikstad: Foreningens årsberetning utdelt.
Stort 8. mars-arrangement rundt statuen av
Katti Anker Møller, der toget ender opp.
Ganske mange unge i toget i år.
FKF har hatt stor medlemsøkning (fra 22 til
37). Arbeidet aktivt mot krigen i Irak ut fra

7

