
 
 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 
 

4. FEBRUAR 2008 - KL 18.00 PÅ STORTINGET 
 
 
Det var om lag 130 fremmøtte – hvorav 65 deltok på Internasjonalt Forums årsmøte etter 
utenriksministerens foredrag. 
 
Sak 1  Åpning 
Leder i Internasjonalt Forum, Marit Nybakk, ønsket velkommen til alle oppmøtte og til utenriksminister Jonas Gahr 
Støre, tidligere nestleder i INFO. Utenriksministerens foredrag, i forkant av årsmøtet, tok for seg viktige 
utenrikspolitiske utfordringer for Norge. Etter foredraget ble det gitt mulighet til å stille utenriksministeren spørsmål  
Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet sitt foredrag med å ønske INFO til lykke med sitt 10- års jubileum og 
trakk spesielt fram ildsjelene som har vært med på å gjøre forumet til det er i dag.  
P å forumets hjemmeside er det lagt ut et utførlig referat fra utenriksministerens foredrag. 
 
Sak 2  Konstituering 
Etter Jonas Gahr Støres innledning ble årsmøtet konstituert kl. 20.00.  
I henhold til vedtekter ble lagets medlemmer varslet om årsmøtet i god tid med bla frister for innlevering av forslag 
til årsmøtet. Leder orienterte videre om innkallingen, med dagsorden og årsberetning, som ble sendt ut 
medlemmene per post eller e-post og lagt ut på vår hjemmeside. 

 
Som dirigent ble foreslått Monica K. Mattsson.  
Som årsmøtereferenter ble foreslått Ingrid Langerud og Ørjan Johansen.  
Som protokollunderskrivere ble Ola Mannsåker og Indira Ocuz Eikefjord foreslått.   
 
Vedtak: Alle enstemmig valgt.  
 
Monica K. Mattsson takket for tilliten, og overtok møteledelsen. Monica foreslo at punktet om Globie-prisen ble 
fremskyndet i dagsordenen som ny sak 3. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 3  Globieprisen 
Dirigenten ga ordet til leder Marit Nybakk, som redegjorde om bakgrunnen for prisen og presenterte Globie-
komiteens forslag til prisvinnere for 2007. Statutter for prisen finnes på forumets hjemmeside der også navn og 
begrunnelser finnes på tidligere vinnere. 
 
Globie-prisen for 2007 ble tildelt: Mahmood Amiry-Moghaddam og Raymond Johansen 
 

Mahmood Amiry Moghaddam - for hans uttrettelige innsats for menneskerettigheter i Iran og for å 
gjøre forholdene i landet kjent for omverden. Mahmood er hovedmedlem i INFO. 
 
Raymond Johansen, - for hans imponerende innsats med å spre interesse for utenrikspolitiske 
spørsmål i Arbeiderpartiet.  

 
Prisvinnerne ble overrakt hvert sitt diplom. Begge prisvinnerne takket for prisen og hilste årsmøtet.  
 
 
Sak 4  Beretning 
Årsberetningen var sendt medlemmene på forhånd elektronisk eller i papirutgave. Beretningen var lagt ut på 
hjemmesiden og kopier ble lagt ut i møtelokalet. Leder åpnet presentasjonen av beretningen ved å ta et 
tilbakeblikk til tiden da forumet ble etablert for 10 år siden. Hun ga deretter en generell orientering om 
hovedpunktene i beretningen for 2007, (Forumets første beretning, august 1997- februar 1999 og forumets første 
årsmøteprotokoll var lagt ut til interessert i årsmøtelokalet). Hun viste til at forumet får stadig nye medlemmer og 
den imponerende høye deltakelsen på møtene og aktiviteten i arbeidsgruppene.  
 



 
Deretter gikk dirigenten gjennom beretningen side for side.  
 
Ingen hadde ord til saken. 
 
Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning, og vedlegges protokollen. 
 
 
Sak 5  Regnskap 
Regnskapet var utdelt på årsmøtet. Kasserer Turid Dankertsen la frem regnskapet og redegjorde for avtalen med 
Oslo Arbeiderparti angående bingopengene. Nærmere redegjørelse om dette forelå som et vedlegg til regnskapet. 
Dankertsen presiserte også at hele styret hadde deltatt i arbeidet med kontingentinnkrevinger, og at dette ansvaret 
ikke var forbeholdt kasserer alene. 
 
Regnskapet var revidert og underskrevet av revisorene Jørn Nygren og Nina Tangnæs Grønvold. Revisor Jørn 
Nygren leste opp revisjonsberetning som var vedlagt regnskapet.  
 
Ingen ønsket ord til saken. 
 
Vedtak: Regnskap godkjent, styret meddelest ansvarsfrihet og  regnskapet vedlegges protokollen. 
 
 
Sak 6  Innkomne forslag 
Forslagene legges fram for årsmøtet etter behandling og vedtak i INFOs styre. 
 
a) Israel-Palestina konflikten 
Forslag til uttalelse ble presentert av Turid Dankertsen.  
Dankertsen presiserte en endring (tillegg) i punkt 2 siste setning. Etter ”flyktinger skal…” legges det til ”ha rett til å”  
slik at ny setningslyd blir ”(…) om hvor palestinske flyktninger skal ha rett til å returnere”. 
 
Ord til saken: Roger W. Holland 
 
Vedtak: Uttalelsen vedtatt mot tre stemmer. 
 
b) Nei til dødsstraff 
Forslag til uttalelse ble presentert av Marit Nybakk. Ingen ønsket ord til saken. 
 
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 
 
c) Sterkere kjønnsperspektiv i norsk utenrikspolitikk 
Forslag til uttalelse ble presentert av Bjarne Eikefjord. Ingen ønsket ord til saken. 
 
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  
 
d) Fra barnearbeid til prostitusjon? 
Forslag til uttalelse ble presentert av Eirik Sundquist Torp. Ingen ønsket ord til saken. 
 
Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  
 
e) Sesjonsplikt for jenter 
Forslag til uttalelse ble presentert av Marit Nybakk. 
 
Ord til saken: Ingrid Eide, Kjell Dyreng, Nina Græger, Harald Opsand, Vivian Jensen og Ola Mannsåker.  
 
Vedtak: Uttalelsen ble vedtatt mot åtte stemmer.  
 
To forslag ble fremmet på årsmøtet, hhv 
 
-  Forslag til uttalelse om Øst-Afrika, fremmet av Hassan Ali Omar.  



 
-  Forslag til uttalelse om nedrustning, fremmet av Ingrid Eide.  
 
Forslagene ble lest opp for årsmøtet. Siden forslagene ikke var blitt innsendt innen oppgitte frister, jfr vedtekter i 
Arbeiderpartiet foreslo Dirigentbordets å oversende forslagene til det nye styret for behandling, og at forslagene 
eventuelt behandles på første medlemsmøte etter årsmøtet. 
 
Vedtak: Dirigentbordets innstilling vedtatt.   
 
 
Sak 7  Vedtekter for Internasjonalt Forum 
 
Monica ga ordet til vedtektskomiteens formann Ola Mannsåker, som redegjorde for komiteens arbeid og 
presenterte komiteens forslag til vedtekter. Ola Mannsåker leste opp komiteens forslag som ble utdelt på 
årsmøtet.  
 
Vedtektskomiteen har bestått av: 
Ola Mannsåker, leder, Henrik Hovland, May Lisbeth Myrhaug,Helga Strømme, Cathrine Steinland 
 
Vedtektskomiteens forslag til vedtekter: 
 

1) Internasjonalt Forum er et partilag knyttet til Oslo Arbeiderparti. 
 
2) Partilaget følger derfor de retningslinjer som gjelder for partiavdelinger knyttet til Det norske 

arbeiderparti. 
 

3) Internasjonalt Forum skal være med på å sette dagsorden for debatt om internasjonale spørsmål. 
 

4) Internasjonalt Forum skal arbeide for å øke interessen for internasjonale spørsmål blant medlemmene i 
Oslo Arbeiderparti. 

 
5) Internasjonalt Forums arbeid bør løfte fram og spre informasjon om blant annet situasjonen for urfolk, 

kvinner og barn i verden. 
 

6) Fokusområder i norsk utenriks og utviklingspolitikk skal belyses av Internasjonalt Forums møter, 
virksomhet og andre tiltak. 

 
7) Forsvars- og sikkerhetspolitikk er en del av Internasjonalt Forums tematiske virksomhet.  

 
8) Arbeidet i Internasjonal Forum utøves av et styre som kan nedsette temagrupper som hjelper til med å 

oppfylle formålet for Internasjonalt Forum. 
 
Ord til saken: Roger W., Kaja Ramstad, Vivian Jensen, Bjarne Eikefjord, Marit Nybakk, Hassan Ali Omar, Trond 
Larsen, Kjell Dyreng. 
 
Det ble påpekt at vedtektskomiteens forslag manglet spesifisering av formalbestemmelser. Det ble foreslått å 
sende forslaget til det nye styret for å klargjøre ovennevnte.  
Leder Marit Nybakk orienterte om at laget følger DNAs standardvedtekter og Oslo Arbeiderpartis normalvedtekter. 
Hun mente også at det bør legges inn et punkt om Globie-prisen i de nye avdelingsvedtektene. Nybakk foreslo å 
oversende saken til det nye styret og en eventuell behandling på et ekstraordinært årsmøte. 
 
Vedtak: Forslaget oversendes til det nye styret for videre behandling og ytterligere spesifisering av 
formalbestemmelser relatert til vedtekter i det norske Arbeiderparti. Styret skal legge fram et nytt forslag 
til vedtekter i Internasjonalt Forum på et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med et av de neste 
medlemsmøtene.  
 
 
 
 



 
Sak 8  Valg 
Valgkomiteens leder, Jørn Nygren, la frem forslaget til nytt styre på vegne av komiteen. Komiteens innstilling var 
enstemmig. Komiteen ønsket å styrke studiearbeidet med to studieledere, bl.a for å aktivisere medlemmene i de 
forskjellige rådslag foran arbeidet med nytt partiprogram for perioden 2009-2013. Valgkomiteens leder påpekte at 
h åndteringen av lagets økonomi og medlemssystem har blitt mer komplisert. Disse to funksjonene ble foreslått 
delt på de 2 nestlederne.  
 
Kjetil Skogrand, Lene Christiansen, Cathrine Steinland, Henrik Hovland ønsket ikke gjenvalg. 
 
Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2008: 
 
1) Arbeidsutvalget 
 
Leder     Marit Nybakk 
1. nestleder/kasserer   Monica K. Mattsson 
2. nestleder/medlemsregistrering  Bjørn Erik Berggrav 
Sekretær      Ingrid Langerud 
Studieleder    Turid Dankertsen 
Studieleder    Aslak Leesland 
Redaktør/web-ansvarlig   Ørjan Johansen 
Kvinnekontakt    Helga Strømme 
 
Forslag på øvrige styremedlemmer (alfabetisk rekkefølge) 

1.  Barth-Eide Espen 
2.  Berg Hanne 
3.  Donati Anne Marie 
4.  Eide Ingrid 
5.  Eikefjord Bjarne 
6.  Græger Nina 
7.  Gulbrandsen Kjell 
8.  Hassen Khaliffa 
9.  Jørgensen Carina (ny) 
10.  Mujahid Yasmin (ny) 
11.  Nerheim Andre (ny) 
12.  Schiander Henrik 
13.  Solumsmoen Aslak (ny) 
14.  Sundquist Torp Eirik 
15.  Vollan Arild (ny) 

 
2) Medlemmer til Oslo Arbeiderpartis representantskap 

1) Marit Nybakk 
2) Monica K. Mattsson 
3) Bjørn Erik Berggrav 
4) Ingrid Langerud 
5) Hassen Khaliffa 
 

3) Varamedlemmer til Oslo Arbeiderpartis representantskap 
1) Helga Strømme 
2) Henrik Schiander 
3) Nina Græger 
4) Eirik Sundquist Torp 
5) André Nerheim 
6) Carina Jørgensen 

 
4) Forslag til revisorer 

1) Jørn Nygren 
2) Nina Tangnes Grønvold 
 



 
5) Forslag til valgkomité 

1) Jørn Nygren, leder 
2) Kaare Sandegren 
3) Lars Martin Mediaas 
4) Oppnevnes av styret 

 
Leder, første nestleder, andre nestleder, sekretær, kasserer, studieleder, kvinnekontakt og redaktør ble valgt 
s ærskilt.  De øvrige styremedlemmene ble valgt under ett.  
Representanter, vararepresentanter til Oslo Arbeiderpartis representantskap, revisorer  og valgkomité ble deretter 
valgt.  
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble valgt med akklamasjon. 
 
 
Avslutning 
 
Etter gjennomført valg, som siste sak på årsmøtets dagsorden, takket gjenvalgt leder, Marit Nybakk, for tilliten og 
gratulerte gjenvalgte og nye styremedlemmer. Leder takket av styremedlemmene som gikk ut av styret: Kjetil 
Skogrand, Henrik Hovland, Lene Christiansen og Cathrine Steinland. Leder benyttet anledningen til å takke de 
fremmøtte for oppmøtet på årsmøtet og forumets medlemsmøter for øvrig og minnet om aktiviteten i forumets 
arbeidsgrupper. Marit orienterte om at det skal igangsettes studiearbeid på debattopplegget til Det norske 
arbeiderpartis program, bl.a. i forbindelse med debattheftene om bistand og Norge i en globalisert verden.  
 
Møtet ble hevet kl. 21.30 
 
Oslo, februar 2008 
 
Indira Ocuz Eikefjord/s/        Ola Mannsåker/s/ 
 
 
Referenter: 
Ingrid Langerud og Ørjan Johansen 
 


