Protokoll årsmøte 2019

Protokoll årsmøte Internasjonalt Forums årsmøte 2019

Dato og tid: 02.04.19 -kl. 17.
Sted: Brundtlandssalen i Arbeiderpartiets hovedkvarter
Stemmeberettigede: 29 medlemmer
– 30 støttemedlemmer var også tilstede

Dagsorden og vedtak
1. Åpning ved partilagsleder Marit Nybakk ønsket velkommen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer, sekretær og to protokollsignaturer.
Bjarne Eikefjord ordstyrer, Halvor Bruun og Per Fredrik Pharo
Sekretærer, signaturer protokoll – Kim Gabrielli og Perviz Solgi Khazai

3.

Beretning

Partilagsleder Marit Nybakk gikk gjennom styrets beretning for
virksomheten i 2018. Beretningen ble enstemmig godkjent uten
merknader.

4.

Regnskap og økonomi

Revisor redegjorde i kasserers fravær for regnskap og økonomi, inkludert
for ny ordning for bingopengene. Regnskapet ble enstemmig godkjent
uten merknader.
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5.

Innsendte forslag

a) Forslag innsendt fra Forsvarsforum med styrets innstilling
a.

Deling av utenriks- og forsvarskomiteen

– styrets innstilling om å støtte forslaget enstemmig vedtatt
uten merknader
b.

Ta inn flere ungdommer til likeverdig verneplikt – styrets

innstilling om å støtte forslaget vedtatt mot fire stemmer
c.

Lokalforsvaret må fungere (styrking av Heimevernet)

– styrets innstilling om å støtte forslaget enstemmig vedtatt
med merknad fra Vigdis Kjellseth; Begrepet «operabilitet» – ble
endret til «gjennomføringsevne».
d.

Gjenopprett el-forsyningens eget HV-lag

– styrets innstilling om ikke å støtte forslaget enstemmig
vedtatt

b)

En bærekraftig industri- og klimapolitikk

(forslag fra bærekraftsgruppa i Internasjonalt Forum)
– forslaget var sendt inn etter fristen og leders forslag om at forslaget
oversendes partistyret med positiv anmerkning, og behandles på
neste medlemsmøte, ble enstemmig vedtatt
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c)

Golan-høyden/Internasjonal Rett

- styrets innstilling om å støtte forslaget ble enstemmig vedtatt

6.

Tildeling av Globieprisen, samt Internasjonalt Forums ærespris
a.

Globieprisen ble tildelt Internasjonal Avdeling i LO. Leder av

Los internasjonale Avdeling, Vidar Bjørnstad, var til stede og tok imot
prisen,

b.

Internasjonalt Forums ærespris ble tildelt Ingrid Eide. Ingrid

Eide ble hedret for sin innsats gjennom alle disse årene: Hun har
bla. stiftet PRIO, og jobbet i både UNDP (FNs utviklingsprogram)
og i UNESCO Internasjonalt. Ingrid fikk Internasjonalt Forums
ærespris i form av et bilde av seg selv malt av styremedlem Lasse
Efskind.

7.

HEDERSMERKER
50 år – Ingrid Eide
30 år – Karin Marie Robberstad, Marit Zahl Rindal, Perviz Kazai.
20 år – Asbjørn Harald Strand,
Lena Larsson, Marie Lund Haugom

8.

Valg
a.

9.

Valgkomiteens innstilling (vedlagt) ble enstemmig vedtatt

Avslutning
a.

Nyvalgt leder Marit Nybakk takket for tilliten på vegne av det

nye styret, og avsluttet møtet

Signaturer: Kim Gabrielli /S/ Perviz Solgi Khazai /s/
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