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internasjonale grunnlagsdokumenter.
NKFs mangeårige leder, Kari Skjønsberg,
gikk bort i januar 2003. Foreningen v/lederen
hedret henne ved minneord i Aftenposten og
Kvinnesaksnytt..
NKF arvet hennes
kvinnelitteratur som er plassert i foreningens
lokaler på Majorstua.

BERETNING FOR PERIODEN
1. JUNI 2002 – 16. APRIL 2004
Organisasjonen
Norsk Kvinnesaksforening hadde pr. 1. april
2004 ca. 520 medlemmer totalt, av disse var 69
direkte medlemmer. NKF har lokalavdelinger
i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Oslo og
Trondheim. En gruppe er under etablering i
Tromsø.
På landsmøtet 1. juni 2002 ble følgende
personer valgt til arbeidsutvalget:
Leder: Siri Hangeland (gjenvalg)
Nestleder: Berit Kvæven (ny )
Kasserer: Turid Loewe (gjenvalg)
Øvrige medlemmer:
Christine Hjortland (gjenvalg)
Inger Marie Jørgensen (ny)
Beatrice Halsaa (ny)
Anne Margrethe Lund (ny)
Edwige Mortyr (ny)
Ingunn Norderval ( i egenskap av leder i
OKF)
I påfølgende landsstyremøte ble Kari Hop
Skiftesvik, Bergen, gjenvalgt som utenbys
nestleder.
Høsten 2002 trakk Inger Marie Jørgensen seg
etter eget ønske fra arbeidsutvalget.
Benedicte Strand gikk inn i arbeidsutvalget i
august 2003 etter å ha blitt valgt som ny leder
i OKF. Ingunn Norderval gikk da ut av AU.
Øvrige valg:
Revisorer: Kari Husabø (ny) og Sigrun Hoel
(gjenvalg)
Valgkomite: Eva Nærby, Oslo (ny), Aud
Langbo, Oslo (ny) og Helga Hoel, Trondheim
(gjenvalg).
Virksomheten i perioden
På landsmøtet i 2002 ble foreningens program
revidert.
Det har i perioden vært avholdt to
landsstyremøter; i januar 2003 og oktober
2003. På møtet i januar 2003 var
kriminalisering av horekunder særskilt
diskusjonstema. Landsstyret ba AU jobbe
videre med en uttalelse i samsvar med
flertallets holdning – nemlig å gå inn for
kriminalisering. På landsstyremøtet i oktober
2003 holdt Marit Kvamme, Kvinnefronten,
innledning om arbeidet mot prostitusjon og
handel med kvinner – med særlig vekt på

Arbeidsutvalget v/Siri Hangeland har i
perioden arbeidet aktivt i Nettverket mot
prostitusjon og handel med kvinner. NKF
gikk inn i dette nettverket i mars 2003.
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Krisesenterprosjektet i Romania er videreført
og Utenriksdepartementet har bevilget
midler til driften både i 2002 og 2003. Det er
søkt om midler også for 2004, men dette er
forutsatt å være siste år med driftsstøtte fra
norsk side. Senterets daglige leder og en av
hennes medarbeidere besøkte Oslo og
Drammen i mars 2003. I et samarbeid mellom
OKF og NKF ble det da arrangert et seminar
der våre rumenske gjester var hovedinnlederne. Seminaret og besøket ble gjort
mulig gjennom økonomisk støtte fra FOKUS
og Birgit Wiigs minnefond.
I september 2003 besøkte Gunhild Ramm
Reistad, Drammen, Aud Langbo, Oslo og
Christine Hjortland, AU senteret i Romania.
Det ble også der avviklet et større seminar om
rumenske krisetiltak, i regi av senteret i
Apaca (som er det senteret NKF støtter).Gunhild holdt et innlegg om sin erfaring
med krisesentervirksomhet som ble meget vel
mottatt. Den norske ambassaden var
representert på seminaret.
NKF deltok våren 2003 i den formelle opprettelsen av Stiftelsen Kongsvinger-museene
der Kvinnemuseet inngår. Det er 6 nasjonale
kvinneorganisasjoner og 6 lokale historieforeninger som står som bak stiftelsen.
Kvinnemuseet har etter stiftelsen fått status
som nasjonalt museum. Christine Hjortland
har i to år sittet i valgkomiteen for museet.
NKF har ingen styreverv i Kvinnemuseet.
Arbeidsutvalget konstaterte i perioden at det
aldri har vært etablert noen lokalforening
eller gruppe på Eidsvoll.
Arbeidsutvalget hadde i januar 2004 et
kontaktmøte med Kvinnefronten der mulige
samarbeidstiltak ble foreløpig drøftet. Møtet
kom i stand på bakgrunn av beslutning i
landsstyremøtet i oktober 2003. Manglende
medlemsoppslutning og spørsmålet om eventuell norsk ”paraply” i forhold til nordisk
samarbeid var de viktigste grunnene for
beslutningen i landsstyret. Arbeidsutvalget

