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Landsmøte i Norsk Kvinnesaksforening 2016 

Protokoll 

Tid  Lørdag 21. mai kl 10.00-17.00 
Sted   Uranienborg menighetshus, Uranienborgvn. 28, Oslo 
Deltakere Det møtte i alt 61 deltakere. 23 var delegater fordelt slik: Landsstyret 9,  
  OKF 9, DKF 2, BKF 1, direktemedlemmene 1 (Siri  
  Ingvaldsen fra Dale i Sogn og Fjordane) 
Fravær Vigdis Lian, delegat fra OKF.  

  Vedlegg deltakerliste. 

10.00-12.00 Landsmøtesaker          

1. Landsmøtet ble åpnet av Margunn Bjørnholt, leder av Norsk Kvinnesaksforening. 

2. Konstituering 

Karin M. Bruzelius ble valgt til møteleder.    
Wenche Bustø ble valgt som referent. 

Liv Evju, DKF og Erna Kahlbom, OKF ble valgt til å underskrive protokollen. 
Ingrid Ross Solberg, DKF og Gunnhild Ramm Reistad, OKF ble valgt som redaksjonskomite. 

3. Årsmeldinger og regnskap for NKF 2014 og 2015 

Årsmelding og regnskap for NKF 2014 var tidligere godkjent av landsstyret. 

Omleggingen til mer informasjon og kommunikasjon på nettet er godt mottatt. Aktiviteten på 
Facebook, Twitter og tidsskriftet Feministen har ført til at flere  yngre kvinner har meldt seg inn i 
foreningen. Kvinnesaksnytt er lagt ut på hjemmesiden i 2016.  

Det ble gitt uttrykk for at Årsberetningen for 2015 inneholdt opplysninger om mange gode 
uttalelser, men at den burde ha vært mer fyldig mht. vurdering og dokumentering av oppnådde 
resultater, som eks reservasjonsrett for leger og Likestillingsmeldingen. 

Vedtak: Årsmelding og regnskap for 2014 og 2015 ble godkjent.  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4. Fastsettelse av kontingent 

Det var ikke foreslått noen endring av kontingenten for 2016-2017. 

Vedtak: Kontingenten for 2016-2017 ble vedtatt uten endringer. 

5. Lokalforeningenes beretninger 

Møtet bemerker den høye aktiviteten og godt samarbeid med andre kvinneorganisasjoner. 
BKF ønsket mer koordinering og samarbeid med NKF/AU. Sammen med DKF ønsker BKF bla å 
bruke sin kompetanse til å bidra til uttalelser. Bruk av Skype på AU-møter ble nevnt som en 
mulighet, samtidig ble det presisert at samarbeid forutsetter toveiskommunikasjon. OKF har et 
tettere samarbeid med NKF/AU. De arrangerer enkelte møter sammen og bidrar til uttalelser. 
Dessuten har de felles lokaler. 

Vedtak: Beretningene ble tatt til orientering. 

Møtedeltakere fra Fredrikstad hilste fra kvinnegruppen i byen. Den eksisterer selv om 
lokalavdelingen formelt er nedlagt.  

6. Arbeidsplan med budsjett for 2016 

Planen er generelt utformet og gir det nye arbeidsutvalget rom for å konkretisere egne 
satsingsområder. Det foreslåtte landsmøtetemaet i planen ble endret til temaet «Familiepolitikk». Et 
emne som fremsto som spesielt aktuelt våren 2016 ettersom flere partier arbeider med sine 
partiprogrammer for neste stortingsperiode..  

Driftsbudsjettet 2016 ble planlagt med 205 000 i offentlige tilskudd, men NKF har mottatt kr 141 
000. Den store økningen i regnskapsutgiftene skyldes overgang til et nytt regnskapsfirma .  

Det ble ytret ønske om at organisasjonen bruker oppussingsmidler til å friske opp lokalene i 
Majorstuvn. 39, eks ved dugnadsinnsats. 

Vedtak: Arbeidsplanen med budsjett ble godkjent. 

7.1 Forslag fra landsstyret 

Det forelå ikke noen forslag fra landsstyret. 

7.2 Forslag fra lokalavdelinger/medlemmer 

7.2.1 Forslag fra Oslo Kvinnesaksforening   

OKF foreslo å legge til følgende i pkt 7 i NKFs vedtekter: 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«Ny linje 3: Lokalforeningene kan møte med en observatør hver på møtene i Arbeidsutvalget.» 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt som en prøveordning fram til neste landsmøte. 

8. Valg 

Valgkomiteens leder, Lise Løken, la frem komiteens forslag. Vedlegg 

Vedtak: Forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt med et tillegg. 
På møtet ble det beklaget at innstillingen til Gina Krog-komiteen bare besto av personer fra 
Osloregionen. Forslag om å utvide Gina-Krog-komiteen til 6 medlemmer ble vedtatt, og Siri 
Ingvaldsen, direktemedlem fra Dale i Sogn og Fjordane, ble valgt. 

Landsstyret: 
Marit Nybakk ble valgt til leder 
Turid Lilleheie ble valgt til nestleder. 

Medlemmer: 
Hilde Rognlien Johansen 
Tone Brekke 
Vigdis Lian 
Hilde Bojer 
Gunhild Vehusheia 
Susanne Skjørberg 
Christine Loewe 

Varamedlemmer: 
Kari Gjesteby 
Ingrid Tungen 
Anne Cathrine Berger 
Ruth Vatvedt Fjeld 
Kari Kjenndalen 
Randi Ohna 
Lise Tostrup Setek 

Medlemmer av Gina Krog-komiteen: 
Torild Skard 
Karin M. Bruzelius 
Gøril Strømholm 
Gunhild Ramm Reistad 
Fakhra Salimi 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Siri Ingvaldsen 

Medlemmer av valgkomiteen : 
Pia Gaarder 
Karin Beate Theodorsen 
Anne Køber 
Vara: Bjørg Ofstad 

Revisor: Revisjonsfirmaet Mazars  

Det avgående styret ble takket for sin innsats i 2014-16. 
Den nye lederen, Marit Nybakk, takket for tilliten og så fram til å videreføre arbeidet i NKF. 

9. Musikk ved studenter fra Barratt Due Musikkinstitutt 

Virentia-kvartetten bestående av Emily Earl, fiolin, Ruth Heney, fiolin, Iris Maidre-Aarvik, bratsj,  
Malin Rosa Mertens, cello spilte to satser fra Griegs strykekvartett nr. 2. 

10. Utnevning av æresmedlem 

Leder Margunn Bjørnholt utnevnte Gro Harlem Brundtland til æresmedlem og holdt tale med 
begrunnelsen for utnevningen. 

NKFs utnevning av Gro Harlem Brundtland til æresmedlem står i en lang tradisjon. Da NKF ble 
opprettet i 1884, ble Camilla Collett utnevnt til æresmedlem og sist utnevnte æresmedlem er Torild 
Skard. 

Gro Harlem Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister. Hun er også internasjonalt kjent 
som leder for Brundtlandkommisjonen og som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon.  

Les hele talen på  http://kvinnesak.no/gro-harlem-brundtland-utnevnt-til-aeresmedlem-av-norsk-
kvinnesaksforening. 

Gro Harlem Brundtland holdt en takketale hvor hun poengterte at det foregår et imponerende arbeid 
for kvinner i dagens verden. Når det nå skal velges ny generalsekretær i FN, er det mange som 
arbeider for at det skal bli en kvinne. 

Utnevningen ble møtt med stående applaus.  

11. Utdeling av Gina Krog-prisen 

Amal Aden fikk Gina Krog-prisen for 2016 for sitt engasjement for ytringsfrihet, integrering og 
likestilling. Se komiteens begrunnelse http://kvinnesak.no/amal-aden-tildelt-gina-krog-prisen  

http://kvinnesak.no/aeresmedlemmer/camilla-collett
http://kvinnesak.no/gro-harlem-brundtland-utnevnt-til-aeresmedlem-av-norsk-kvinnesaksforening
http://kvinnesak.no/gina-krog-prisen
http://kvinnesak.no/amal-aden-tildelt-gina-krog-prisen
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I 2014 ble prisen tildelt tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann Kirsti Kolle 
Grøndahl. Representant for Gina Krog juryen, Gerd Karin Bjørnhovde, overrakte prisen, herunder 
et beløp fra NKF på kr 10 000. 

Juryen har siden 2010 i tillegg bestått av Elisabeth Lønnå, Eva Evenmo, Elisabeth K. Aasen og Siri 
Hangeland 

Prisutdelingen ble møtt med stående applaus.  

12. Kvinnepolitisk debatt: Trenger vi en ny familiepolitikk? 

Innledere:  
Stortingsrepresentant Tina Bru, leder av likestillingsutvalget i Høyre, og  
Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, medlem av familie og kulturkomiteen i AP 
Debatt med ordstyrer Hilde Bojer, NKF AU 

Følgende spørsmål ble tatt opp i innledningene: Barnetrygd som universell ordning, 
foreldrepermisjon, studentstøtte ved graviditet, slutt med kontantstøtten, eldreomsorg og gratis 
barnehage. 

En engasjert forsamling stilte noen fundamentale spørsmål: Hvordan redusere lønnsforskjeller og 
hvordan fordele verdiskapingen likt? Økning av fattigdom berører kvinner sterkt som majoriteten 
av minstepensjonister og aleneforeldre i tillegg til innvandrerkvinner. Det ble også pekt på 
diskriminering ved ansettelse pga. forventet graviditet. Når kvinnene får barn, taper de lønnsmessig, 
mens mannens lønn øker. 

Holdningen til velferdsstaten er det sentrale underliggende tema. AP vil ha sterke offentlige 
velferdsordninger som gir trygghet for å velge og mestre. Høyre skal ha en gjennomgang av det 
økonomiske velferdssystemet mot familien. Tina Bru mener at partiet er i utvikling i synet på 
likestillingstiltak som eks foreldrepermisjon og nei til kontantstøtte. 

Ordstyrer roste begge partier for økt satsing på likestilling. Samtidig viser debatten aktualiteten til 
de tre uttalelsene som ble vedtatt under sak 13. 

13. Drøfting og vedtak av uttalelser fra landsmøtet 

13.1 Foreldrepenger til foreldre under utdanning sikrer god barneomsorg  
ble vedtatt med enkelte endringer.  

13.2 Handling mot barnefattigdom ble vedtatt med enkelte endringer. 

13.3 Familiegjenforening ble vedtatt 

De tre uttalelsene følger som vedlegg.  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14. Avslutning av landsmøtet. 

Margunn Bjørnholt takket for et godt landsmøte med stor deltakelse og høyt engasjement. 
Det ble også rettet en stor takk til OKF som har hatt ansvaret for gjennomføringen av hele det 
praktiske opplegget på møtet. 

Landsmøtet ble avsluttet  16.30. 

30.05. 2016 

     
Wenche Bustø 

  referent   

   
  Liv Evju       Erna Kahlbom


