kvinners situasjon der. Avholdt flere møter,
bl.a. ”fortellermøte” med formidling av
kvinners erfaringer i sine liv.
Markerer antivoldsdagen 25. november med
stand i gågata. Gjennomført byvandringer i
kvinnehistorieløypa – varierende oppslutning.
Fremmet forslag til veinavn oppkalt etter
historiske kvin-ner i byen.
FKF er opptatt av nettverksbygging – både i
forhold til kvinnelige journalister og kvinnelige politikere.
Oslo: Jevnlige møter i foreningens lokaler på
Majorstua. Varierende fremmøte. Bl.a. avholdt møte i samarbeid med AU om fremtidig
organisering av likestillingsapparatet i Norge.
Ellers arrangert teaterforestilling høs-ten
2003 og møte med Elisabeth Aasen som
innleder om renessansekvinner.
Julemøte med innledning om Hildegard von
Bingen. Markering av 8. mars ved Camilla
Collett-statuen, som vanlig. Flott og gripende
møte med Kari Iveland om spiseforstyrrelser.
OKF deltok i markeringen av antivoldsdagen i november.
Noen nye medlemmer er kommet til i det
siste. Dette har særlig sin bakgrunn i
diskusjonen i Klassekampen.
Trondheim: Foreningen har ikke høy
aktivitet, men fortsatt ca. 20 medlemmer.
Vanskelig å få oppslutning om arrangementer. Styret har diskutert strategi og har
meldt seg inn i et kvinnenettverk der det
arrangeres møter – som et tilbud til
medlemmene.
TKF har jobbet med utredningen fra
Pensjonskommisjonen som grunnlag for
uttalelse fra landsmøtet eventuelt.
I den samlede diskusjonen etter presentasjonen av beretningene/virksomheten i
lokalavdelingene, ble det bl.a. pekt på
følgende:
•
Alle bør bruke web-siden til å
formidle informasjon om aktiviteter
og arrangementer. Medlemsinformasjon på tvers er viktig. Også være
obs på mulighet for gratis annonsering i lokalaviser. FOKUS-Nytt
kan også brukes som gratis
formidler av møter etc.
•
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Oppfordring om å ha åpne møter,

slik at nye medlemmer kan fanges
opp. Forsøke forhåndsomtale i
avisene.
8. Revisjon av NKFs lover
AUs utkast til endring av foreningens lover
var utsendt på forhånd. Begrepet ”Lover”
endres til ”vedtekter”. Samtlige endringsforslag ble vedtatt.
Til omformuleringen i pkt. 1: ” Foreningen er
feministisk, religiøst nøytral og partipolitisk
uavhengig” ble det fremsatt følgende
motforslag: ”NKF er en feministisk organisasjon. Den er religiøst nøytral og
partipolitisk uavhengig”. AUs forslag ble
vedtatt med lederens dobbeltstemme.
Endringsforslagene i pkt. 2, 4 og 5 ble
enstemmig vedtatt.
Pkt. 6 ble vedtatt mot én stemme, som fortsatt
ønsket at NKFs kasserer skal være
obligatorisk medlem av AU/landsstyret.
Endringene i pkt. 7, 8 og 9 ble enstemmig
vedtatt.
9. Aksjonsplan/handlingsplan for kommende
periode
Følgende punkter ble besluttet satt opp som
viktige områder for AUs virksomhet i
kommende to-årsperiode:
•
kamp mot porno og prostitusjon
•
menns vold mot kvinner
•
kvinners lønn og pensjon
•
rekruttering og samarbeid med
andre
•
forsvar av offentlige velferdsordninger
AU fikk fullmakt til å utforme de endelige
formuleringene i aksjonsplanen.
10. Innkomne forslag
Fredrikstad hadde varslet forslag til uttalelse
om kvinners situasjon i Irak. Uttalelse fra
årsmøtet i FKF ble utdelt.
Trondheim hadde utarbeidet grunnlagsnotat
om pensjonsreformen.
Realitetsdrøftingene av disse forslagene ble
tatt under pkt. 12: Uttalelser fra landsmøtet.
11. ”Feminisme i et generasjonsperspektiv” diskusjonstema
Professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for
kvinne- og kjønnsforskning innledet til

