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Årsmøteprotokoll - Internasjonalt Forum  

Sted: Kinosalen, Stortinget. Dato: 15. februar 2012. Tid: kl 17.30 – 21.15. 
 

ÅPNING 
Internasjonalt Forums leder, Marit Nybakk, ønsket velkommen. Om lag 60 medlemmer 
av Internasjonalt Forum var tilstede på forumets 15. årsmøte. Leder beskrev forumet 
som Oslo Arbeiderpartis mest spennende lag. 
 
VALG AV ORDSTYRER, SEKRETÆR OG PROTOKOLLSIGNATURER 
Forslag ordstyrere: Monica Mattsson og Kim Gabrielli. 
 Vedtak: Begge enstemmig valgt. 
Forslag sekretærer: Lars Martin Mediaas og Ane Marte Nordvik. 
 Vedtak: Begge enstemmig valgt. 
Forslag til to protokollsignaturer: Hadia Tajik og Hanne Berg. 
 Vedtak: Begge enstemmig valgt. 
 
ÅRSBERETNING 
Styrets beretning for 2011 ble presentert av forumets leder. INFO har hatt en 
omfattende virksomhet i beretningsåret. Leder la vekt på Nordområdeseminaret som tok 
plass i Bodø i mai. Beretningen er lagt ut på forumets hjemmeside. 
 Vedtak: Årsmøtet tar beretningen til etterretning. 
 
REGNSKAP 
Regnskap for 2011 ble presentert av INFOs nestleder og kasserer Monica Mattsson. 
Revisor Liv Thorstensen la fram revisorberetningen. Laget har en solid økonomi. Mye av 
inntektene er basert på bingopenger, som har en viss begrensning når det gjelder bruk. 
Midlene fra bingoinntektene skal egentlig tilfalle Oslo Arbeiderparti, derfor sender 
Oslopartiet fakturaer til forumet. I samråd med Oslo AP bruker også forumet noen 
bingopenger, blant annet til 1. maifeiringen. Øvrige inntekter er kontingenter og 
loddinntekter fra møtene, som i sin helhet brukes til drift av mø tene. Årets resultat er et 
underskudd som følge av større utgifter i forbindelse med valget. Regnskapet er revidert 
og funnet i orden av revisor. 
 Vedtak: Regnskapet vedtatt. 
 
INNKOMNE FORSLAG 
Det var kommet inn 10 forslag innen fristens utløp. Vedtatte forslag vil bli sendt til Oslo 
Arbeiderpartis styre. Forslagene vil i sin helhet bli lagt ut på forumets hjemmeside. 
 
Forslag 1: Innkommet forslag vedrørende Tsjetsjenia 
Ord til saken: Marit Nybakk 
 Vedtak: Forslaget vil bli behandlet på medlemsmøte om Kaukasus. 
Forslag 2: Næringslivssamarbeid med Afrika. 
Aslak Leesland redegjorde for forslaget. 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
Forslag 3: Fond for å støtte demokratiske bevegelser i konfliktområder. 
Lasse Efskind redegjorde for forslaget. 
Ord til saken: Jan Mellembakken, Georg Oftedal, Finn Erik Thoresen, Marit Nybakk, Lasse 
Efskind 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt, men styret ser nærmere på selve begrunnelsen. 
Forslag 4: Støtt kvinnene etter den arabiske våren 
Marit Nybakk redegjorde for forslaget 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
Forslag 5: Reaksjoner når det begås massedrap på egen befolkning  
Ørjan Johansen redegjorde for forslaget. 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Forslag 6: Internasjonale operasjoner (Intops) på ”Intopedia” 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
Forslag 7: Sosial boligbygging 
Ord til saken: Marit Nybakk, Anne Berg, Trond Larsen, Ørjan Johansen, Helga Strømme, 
Lasse Efskind 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt å sende forslaget tilbake til styret for endringer før det 
sendes til OAP sitt årsmøte. 
Forslag 8: Et aktivt og samfunnsansvarlig næringsliv etter den ”arabiske våren”  
Kim gabrielli redegjorde. 
Ord til saken: Finn Erik Thoresen, Tron Larsen, Marit Nybakk. 
Det ble fremmet to forslag, som ble satt opp mot hverandre. 
Forslag en fra Marit Nybakk om å stryke det av kulepunkt en som står etter første 
komma, og om at forslaget sendes til styret for å innarbeide formuleringer om styrkede 
arbeiderrettigheter. 
Forslag to om å stryke siste kulepunkt, men vedta resten av resolusjonen. 
 Vedtak: Forslag en vedtatt mot to stemmer. Styret gis fullmakt til å endre på 
forslaget og inkludere et punkt om styrkede rettigheter for arbeidstakere. 
Forslag 9: Slå ring rundt EØS avtalen. 
Marit Nybakk redegjorde. 
 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
Forslag 10: Økt dialog med Kina!  
Kim Gabrielli redegjorde for sitt forslag.  
Ord i saken: Kjetil Skogrand, Perviz Khazai, Georg Oftedal, Marit Nybakk. Forslagsstiller 
oppsummerte.  
Forslag fra Marit Nybakk om at uttalelsen vedtas, men at styret gis fullmakt til bl. a. å 
legge til en formulering om at tildelingen av Nobels Fredspris til Liu Xiaobo var en årsak 
til den manglende kontakten mellom Kina og Norge,  

Vedtak: Vedtatt med 18 stemmer å sende forslaget til styret for endring. 16 
stemte for å vedta uttalelsen uendret. Resten stemte avholdende. (Støttemedlemmene 
har ikke stemmerett.) 
 
GLOBIEPRIS OG MERKETILDELING 
INFOs leder delte ut og begrunnet tildelingen av Globieprisen for 2011. Forumet delte ut 
prisen første gang i samband med årsmøtet i 2000.  
Følgende ble tildelt Globieprisen for 2011: 

• Arbeiderpartiets ”Kvinner kan- kurs” 
• Rune Tokle 

 
Følgende medlemmer i Internasjonalt Forum ble tildelt merker/plakett for langvarig 
medlemskap i Arbeiderpartiet. Merke tildeles personlig. Det er bare hovedmedlemmer 
som kan få merket og tildeling skjer bare på INFOs årsmøter:  

Mer enn 20 års medlemskap: Henrik Hovland, Helga Strømme og Perviz 
Khazai. Nasir Saaed, Tone Kvammen, Kirsti Ness, Hassen Kalifa og Gro Ødegård 
var ikke tilstede, og får merket på neste årsmøte. 
Mer enn 30 års medlemskap: Hanne Berg. Torill Stokland og Elisabeth Waalas 
var ikke tilstede, og får merket på neste årsmøte. 
Mer enn 40 års medlemskap: Finn Erik Thoresen. 

   
 
Valg til styret og medlemmer/varamedlemmer til representantskapet i OAP ble utsatt 
mens utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt sin innledning om situasjonen i Midt-
Østen og Nord-Afrika. Årsmøtet hadde ingen innvendinger til at årsmøtet ble midlertidig 
avbrutt. Etter utenriksministerens innlegg ble det tid til spørsmål fra årsmøtedeltakerne. 
Utenriksministerens innlegg vil bli referert på forumets hjemmeside. 
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VALG 
Valgkomiteen, ved leder Kjetil Skogrand, la fram valgkomiteens innstilling til det nye 
styret. Nye styremedlemmer ble presentert mer inngående enn de av styremedlemmene 
som tok gjenvalg.   
Følgende 8, INFOs arbeidsutvalg, ble valgt ved stemmegivning en for en: 
 
Verv:    Navn:    Vedtak: 
leder:     Marit Nybakk –   enstemmig valgt 
1.nestleder/kasserer:  Monica Mattsson -  enstemmig valgt 
2.nestleder/medlreg.: Lars Martin Mediaas -  enstemmig valgt 
Sekretær:    Ane Marte Nordvik -  enstemmig valgt 
Studieleder:    Turid Dankertsen -  enstemmig valgt 
Kvinnekontakt:  Ingibjørg Jonsdottir -  enstemmig valgt 
Webredaktør:    Ørjan Johansen -   enstemmig valgt 
 
Vedtak - følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt: 
 
Line Tresselt, Espen Barth Eide, Anne-Marie Donati, Lasse Efskind, Bjarne 
Eikefjord, Kim Gabrielli, Asbjørn Gardsjord, Kjell Gulbrandsen, Evelyn Hoen, 
Helga Strømme, Stine Karlsen, Georg Oftedal, Elisabeth Walaas, Arild Vollan, 
Øyvind Wennesland 
 
I tillegg ble Perviz Khazai foreslått av Ellen Alexandra Lothe og Roja Darian av seg 
selv. Disse ble valgt ved akklamasjon. Kjetil Skogrand gjorde på vegne av valgkomitéen 
oppmerksom på at vedtektene setter en begrensning på antall styremedlemmer, og at 
styret nå har to flere medlemmer enn det vedtektene tillater. Da vedtektene ikke endres 
vil neste års innstilling fra valgkomitéen inkludere det antall styremedlemmer som står i 
vedtektene, og ikke det antall styremedlemmer som nå er valgt. 
 
Vedtak -  følgende ble enstemmig valgt til å representere Internasjonalt Forum i Oslo 
Arbeiderpartis representantskap: 
Marit Nybakk, Monica Mattsson, Lars Martin Mediaas, Ane Marte Nordvik, 
Asbjørn Gardsjord, Arild Vollan, Helga Strømme 
 
Vedtak – følgende ble valgt enstemmig som vararepresentanter til Oslo Arbeiderpartis 
representantskap: Espen Barth Eide, Kjell Guldbrandsen, Ingrid Langerud, Lasse Efskind, 
Elisabeth Walaas, Ingibjørg Jonsdottir, Georg Oftedal 
 
Vedtak – følgende ble valgt til revisorer: Jo Heinum, Liv Thorstensen 
 
Vedtak – følgende ble valgt til valgkomite: Therese Ustvedt, leder, og Kjetil Skogrand. 
I tillegg vil en representant utpekt fra styret tiltre valgkomiteen. 
 
Dirigentbordet og møtereferentene ble takket for utført jobb. 
 
Årsmøtet avsluttet ca. kl 21:15 
 
Referenter: Lars Martin Mediaas, Ane Marte Nordvik 
 
Oslo, 17. februar 2012 
 
Protokoll godkjent 
 
 
Hadia Tajik /s/       Hanne Berg /s/ 


