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    PROTOKOLLPROTOKOLL – årsmøte i Internasjonalt Forum 
    Sted: Kinosalen, Stortinget 
    Dato: 18. mars 2013, kl 18:00 – 21.00 

 
Antall oppmøtte: 90. 
 
     1. ÅPNING OG KONSTITUERING 
     Internasjonalt Forums leder, Marit Nybakk, ønsket medlemmene velkommen til  
     oppsummering av et særdeles aktivt år i Internasjonalt Forum. 
 
     Forslag på to møteledere: Monica Mattsson og Lars Martin Mediaas. 
       - Forslaget enstemmig vedtatt. 
     Forslag på to referenter: Line Tresselt og Ørjan Johansen 
       - Forslaget enstemmig vedtatt. 
     Forslag på to protokollsignaturer: Helga Strømme og Ali Wais 
       - Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
       2. ÅRSBERETNING 
       Forumets årsberetning ble lagt fram av Leder Marit Nybakk. Beretningen viser at   
       Internasjonalt Forum har hatt et aktivt år med minst ett medlemsmøte i måneden. I tillegg  
       har de forskjellige temagruppene hatt sine møter og aktiviteter. Internasjonalt Forum tilbyr  
       sine medlemmer en omfattende ”meny” av internasjonale spørsmål å engasjere seg i.  
       Forumet har i beretningsåret  fusjonert med Afrikansk Forum, dermed har medlemmene i    
       Afrikansk Forum blitt hovedmedlemmer i Internasjonalt Forum. Forumet har hatt en  
       vesentlig medlemsvekst i beretningsåret. I tillegg har INFO en stor gruppe støttemedlemmer.  
       På nåværende tidspunkt er forumet det tredje største partilaget i Oslo AP. Beretningen er  
       lagt ut på forumets hjemmeside; www.internasjonaltforum.no 
 
       Vedtak: - Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning. 
 
 
         3. REGNSKAP 
         Regnskapet ble lagt fram av nestleder/kasserer Monica Mattsson. 
 
        Vedtak: - Regnskapet enstemmig vedtatt. 
 
 
         4. INNKOMNE FORSLAG 
 Forslag 1: Syria 

 Innspill: Første kulepunkt under forslag 2 flyttes til forslag nr 1. Ord til saken: Kirsti Næss  
og Ørjan Johansen 
 Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt med foreslått endring 
 
 Forslag 2: Midtøsten. Innspill: Det føres inn følgende i første kulepunk:  
”og norske NGOer…” Ord til saken: Kirsti Næss og Finn Erik Thoresen 
Vedtak. – Forslaget enstemmig vedtatt med foreslått endring. 
 
Forslag 3: Nord-Afrika og Sahel 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 4: Deltakelse i internasjonale militæroperasjoner 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
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Forslag 5: Bevar norsk forsvarsindustri!  
Ord til saken: Kirsti Næss, Ingrid Eide, Øyvind Olufsen. Innspill: Næss og Eide ønsket  
forslaget endret ved å legge til 3 kulepunkter. To av de foreslåtte kulepunktene ble satt  
opp mot hverandre og votert over. Deretter ble det votert over forslaget med tillegg av 
følgende to ekstra kulepunkter: 
- Arbeidet med å sikre sluttbrukererklæring må sikres. 
- Salg av våpen, ammunisjon og militært materiell fra norske selskapers datterselskaper  

og produksjonsfasiliteter i utlandet må følge norske regler. 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt med foreslåtte tillegg. 
 
Forslag 6: Doping 
Forslagstiller trakk forslaget under møtet. 
 
Forslag 7: Surrogatbarn 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 8: Asiastrategi for Arktis 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 9: Norsk sykehus/pasientsamarbeid med EU 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 10: Norge bør åpne konsulat i de kurdiske områdene 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 11: Folkemord i Halabja 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 12: Kvinner kan-kurs i de kurdiske områdene i Irak og sør øst Tyrkia 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forslag 13: Rettigheter for utvikling 
Vedtak: - Forslaget enstemmig vedtatt 
 
De vedtatte forslagene legges i sin helhet ut på hjemmesiden, www.internasjonaltforum.no 
 

  
5. GLOBIEPRISEN 
Globieprisen for 2012 tildeles Kim Gabrielli Noguera 
 
 
6. HEDERSMERKER 
Følgende medlemmer i Internasjonalt Forum ble tildelt Arbeiderpartiets hedersmerker på 
årsmøtet for hhv 20 og 30 års medlemskap: 
30 år: Elisabeth Walaas og Torill Stokland 
20 år: Kirsti Næss, Hassen Khalifa, Gro Ødegård 
 
 
7. VEDTEKTER 
Vedtektskomiteens leder Kim Gabrielli Noguera presenterte komiteens endringsforslag for 
årsmøtet. 
Ord til saken: Marit Nybakk, Øyvind Olufsen, Kim Noguera, Ingrid Eide, Roger W. Holland. 
Det ble foreslått fire setningsendringer i det framlagte forslaget. Vedtektskomiteen hadde  
ingen innvendinger.  
Vedtak: - Vedtektene, med endringer, enstemmig vedtatt. 
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I tillegg ønsket Øyvind Olufsen følgende protokolltilførsel under pkt 7: 
”Undertegnede oppfordrer styret til å avsette mer enn 50 minutter til framtidige årsmøter.  
Det framstår som underlig at årets viktigste møte også er årets korteste. Skal årsmøtet  
fungere som politisk verksted, bør det legges til rette for god debatt, noe som fordrer tid  
til å trekke pusten mellom hver gang forslagene bankes.” 
 
Vedtektene i sin endrede form legges ut i sin helhet på forumets hjemmeside; 
www.internasjonaltforum 
 
 
8. VALG 
Valgkomiteens leder Therese Ustvedt la fram komiteens innstilling. Forumet er i den unike 
situasjon at alle sittende styremedlemmer ønsker gjenvalg. 
- Følgende medlemmer ble valgt individuelt og enstemmig: leder, 1. nestleder/kasserer, 2. 
nestleder/medlemsansvarlig, sekretær(ny), kvinnekontakt (ny), studieleder, webredaktør, 
web/AU-medlem. 
I tillegg til de øvrige styremedlemmene ble det foreslått av årsmøtet at ytterligere to 
medlemmer ble valgt inn i styret: Andreas Kravik og Kirsti Næss. 
Vedtak: - Styret enstemmig valgt 
Representanter og vararepresentanter til Oslo APs representantskap, to revisorer,  
valgkomite foran neste årsmøte – i henhold til valgkomiteens forslag: 
Vedtak: - Enstemmig vedtatt 
 
Styret er i sin helhet lagt ut på forumets hjemmeside; www.internasjonaltforum.no 
 
 
• Etter årsmøtet innledet NRKs Midtøstenkorrespondent Sidsel Wold om ”Israel etter  

valget” 
 
 
Referenter: Line Tresselt og Ørjan Johansen 
 
____________________________________ 
 
Protokollsignaturer: 
 
 
 
Helga Strømme/s                                                              Ali Wais/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


