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Referat fra møte i NKFs landsstyre 27. april 2013  
 
Til stede: 
Landsstyret:                                                                                                                 
Bergen Kvinnesaksforening (BKF): Tove Pemmer Sætre, nestleder og kasserer 
Drammen Kvinnesaksforening (DKF): Ingrid Ross Solberg, sekretær 
Oslo Kvinnesaksforening (OKF): Gunhild Ramm Reistad, leder 
Arbeidsutvalget (AU): Torild Skard, leder, Margunn Bjørnholt, 1. nestleder,  
Rita Bjørnulf, sekretær, AU-medlemmer NKF Hilde Rognlien Johansen,  
Karin Bruzelius og Tove Lehre (se sak 2) 
Stavangergruppa: Lise Lunde Nilsen, medlem 
 
Observatører: Sanela Biser Ihtiman, DKF og Torild Bjørndal Haug,  
Aud Langbo, Randi Ohna, Torill Stokland, Silje Ohna, Kristine Ramm og 
Beate Mo Alvegård fra OKF 
Gjester: Ebba Boye, Manifest, og Turid Lilleheie, DKF 
 
Forfall: Kari Hop Skiftesvik, 2. nestleder NKF og leder BKF,  
Janicke Solheim, AU-medlem og leder DKF,  
Karin Beate Theodorsen, Liv Glasser og Hilde Bojer AU-medlemmer NKF.  
 
Møtet var i Kvinnesaksforeningens lokaler, Majorstuveien 39 fra kl. 10.00-
16.00. Fra 09.30 var det ankomst og kaffe. 
 
1) Åpning  
NKFs leder Torild Skard orienterte om situasjonen for NKF i år og spesielt 
den økonomiske situasjonen i forhold til at dette er et år med mange 
arrangementer angående stemmerettsjubileet. Deretter var det en 
presentasjonsrunde av deltakerne. 
 
2) Konstituering og supplering av AU 
a) Torild Skard ble valgt til møteleder. Rita Bjørnulf og Hilde Rognlien 

Johansen ble valgt til referenter. Gunhild Ramm Reistad og Tove Lehre 
ble valgt til å godkjenne protokollen. 

b) Supplering av AU: Tove Lehre fra NKF i Lillehammer ble foreslått valgt til 
å tre inn i AU i stedet for Audgunn Oltedal som har trukket seg.  

Vedtak: Tove Lehre ble valgt til AU. 
  
3) Godkjenning av dagsorden 
Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 
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4) Faglig program 
a) Kvinner og det gode arbeidsliv 
Turid Lilleheie, tidligere leder NTL, holdt en engasjerende innledning om 
kvinner og det gode arbeidsliv. Det ble debatt om innledningen og om forslag 
til uttalelse fra NKF, som var omdelt før møtet. 
 
Vedtak: Uttalelse fra NKF om arbeidslivet ble vedtatt (se vedlegg). Den 
sendes til Regjeringen, fagforeningene YS, Akademikerne og LO, NHO, 
Spekter, Aftenposten, Dagsavisen, Dagblad, VG, alle politiske partier, 
Stortingsgrupper. 
 
Lunsj  
God lunsj ble servert i M39. 
 
Faglig program fortsatte 
b) Regjeringens perspektivmelding 2013, Meld. St. 12 (2012-2013) 
Ebba Boye fra Manifest innledet engasjerende om perspektivmeldingen.  
Det ble debatt etter innledningen og mange var interessert i meldingen.  
Den kan leses på:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2012-
2013/meld-st-12-20122013.html?id=714050 
 
5) Organisasjonsspørsmål 
a) Torild orienterte om krav fra revisor om vedtektsendring angående tiltak 

som fordeling av eiendeler med mer ved eventuell oppløsning av NKF. 
 
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra NKF og 
OKF som utarbeider et forslag til vedtektsendring, som i neste omgang 
behandles på landsmøtet. 
  

b) Bruken av Internett: nettsida, sosiale medier med mer. 
Margunn orienterte om bruk av Internett, Facebook og Twitter. Hun 
orienterte om forslagene til en arbeidsgruppe i AU som har sett på dette. 
På grunn av den usikre økonomiske situasjonen ligger forslagene 
foreløpig på vent. Hun oppfordret alle til å produsere stoff som kan legges 
ut på nettet. Det er ikke nødvendig å være et formelt lag for å legge ut 
stoff.  
 
Vedtak: Margunn og Karin lager en bruksanvisning for å bruke NKF’s 
nettside. Hvert lag utpeker en kontaktperson for å legge ut stoff. 
 

c) Torild orienterte om brev fra Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet (BLD) med spørsmål om å foreslå kandidater til 
diskrimineringsnemnda. Hvis noen har forslag til kandidater, kan de 
sende mail til TS.  
 

d) Et æresmedlem i NKF skal utnevnes  på Gina Krog-møtet 20. juni. 
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e) Margunn vil fungere som leder for TS i noen uker framover av 
helsemessige årsaker. 

 
6) AU-referater etter landsmøtet 2012  
Torild orienterte om at alle referatene fra AU-møter er utsendt tidligere.  
Vedtak: AU-referatene etter landsmøtet i 2012 ble tatt til etterretning. 
 
7) Årsmelding og regnskap 2012 
Torild presenterte årsmelding og regnskap. Årsmeldingen er sendt ut 
tidligere, og regnskapet ble lagt fram på møtet med revisorerklæring.  
Vedtak: Årsmelding og regnskap for 2012 ble enstemmig godkjent. 
 
8) Arbeidsplan og budsjett NKF 2013 med spesiell vekt på 
stemmerettsjubileet  
Torild orienterte kort om arbeidsplanen og budsjettet for NKF i 2013. Begge 
deler var sendt ut i forkant.  
Margunn orienterte om Nordisk Forum i Malmø og at FOKUS har en sentral 
rolle fra Norges side. Mer informasjon er tilgjengelig på denne adressen: 
http://www.fokuskvinner.no/no/Nyheter/2013/Vil-du-mobilisere-for-
NORDISK-FORUM-2014/ 
 
TS orienterte om at Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) ønsker 
et samarbeid med NKF om saken angående kvinner og verneplikt.  
 
Vedtak: Arbeidsplan og budsjett for NKF i 2013 ble godkjent under forut-
setning av at NKF får innvilget rimelig økonomisk støtte i forhold til 
innsendte søknader.  
 
9) Nytt fra lokallag og grupper 
Det ble holdt muntlige redegjørelser fra:  

Ø BKF – Tove Pemmer Sætre 
Ø DKF – Ingrid Ross Solberg  
Ø OKF – Gunhild Ramm Reistad 
Ø Stavanger-gruppa – Lise Lunde Nilsen 

 
Vedtak: Lokallagene og Stavangergruppa sender korte referater fra 
aktivitetene siste år elektronisk til AU. AU tar dem inn i referatet fra 
landsstyremøtet og legger de også ut på NKF’s nettside. 
 
10) Innkomne forslag 
Det var kommet forslag fra AU om flere uttalelser: 
Ø Uttalelse om kvinnebevegelsen 
Ø Uttalelse om lønnsforhold for pleiere i sykehjem 
Ø Uttalelse om verneplikt for kvinner 
Ø Uttalelse om ny likestillingslov 
 
Vedtak: Følgende uttalelser ble enstemmig vedtatt: 
Ø Uttalelse om kvinnebevegelsen. Sendes til BLD. En kortere versjon sendes 

til pressen.  
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Ø Uttalelse om lønnsforhold for pleiere i sykehjem. Sendes til Spekter, KS, 
LO, Fagforbundet med enkelte små redaksjonelle endringer.  

Ø Uttalelse om verneplikt for kvinner. Sendes til Stortingets forsvarskomite, 
partigruppene og NTB.  

Ø Uttalelse om ny likestillingslov. Sendes til Stortinget og partigruppene. AU 
prøver å få uttalelsen inn i Dagsavisen og andre aviser. 

 
11) Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 
12) Avslutning 
TS takket for et godt og konstruktivt møte og deltakerne takket henne for 
god møteledelse. 
 
 
Referenter: 
 
 
Rita Bjørnulf (sign)    Hilde Rognlien Johansen (sign) 
 
Godkjenning av protokollen: 
 
 
Gunhild Ramm Reistad (sign)    Tove Lehre (sign) 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1.  Årsmelding 2012 
2.  Regnskap 2012 
3.  Arbeidsplan for 2013 
4.  Budsjett for 2013 
5.  Uttalelse om arbeidslivet 
6.  Uttalelse om kvinnebevegelsen 
7.  Uttalelse om lønnsforhold for pleiere i sykehjem 
8.  Uttalelse om verneplikt for kvinner 
9.  Uttalelse om ny likestillingslov 
10.Redegjørelser fra lokallagene og Stavangergruppa 

 
 


