Årsberetning 2015

1

Internasjonalt Forums Årsberetning 2015

Innhold
INNLEDNING ............................................................................................................. 3
STYRETS SAMMENSETNING .................................................................................. 4
VÅRE REPRESENTANTER I PARTI OG FOLKEVALGTE ORGANER ................... 6
STYRETS ARBEID .................................................................................................... 7
GLOBIEPRISEN ........................................................................................................ 8
SOSIALE MEDIER OG HJEMMESIDE ...................................................................... 8
ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTER ......................................................................... 10
VALGKAMP ............................................................................................................. 13
TEMAGRUPPENE ................................................................................................... 13

2

Internasjonalt Forums Årsberetning 2015

Innledning
Internasjonalt Forum er et aktivt og tydelig partilag i Oslo Arbeiderparti og et viktig debattforum i
arbeiderbevegelsen. Internasjonalt Forum fremstår som robust med engasjerte og kunnskapsrike
medlemmer og tillitsvalgte.
Formålet er å vekke interesse for utenrikspolitiske og internasjonale temaer og styrke den politiske
debatten om globale spørsmål og Norges rolle og plassering i verdenssamfunnet. I likhet med andre
forumslag er Internasjonalt Forum et tilbud til dem som ønsker å være med og drøfte temaer innenfor
et bestemt saksfelt eller en bestemt sektor. Styret mener at det er viktig at vi har slike tilbud i Oslo
Arbeiderparti. Vår aktivitet og deltagelsen på møtene viser at mange er opptatt av globale spørsmål,
solidaritetsarbeid og sikkerhetspolitikk. Internasjonalt Forums hjemmeside og Facebook-sider bidrar
til oppmerksomhet om både forumet og om internasjonale spørsmål.
Internasjonalt Forum har pr. 1. januar 2016 281 hovedmedlemmer og ca. 250
støttemedlemmer. Forumet arrangerer medlemsmøter, åpne møter og seminarer. Vi har også svært
aktive undergrupper med egne møter og egen virksomhet. Slik blir forumet et internasjonalt verksted
for Oslo Arbeiderpartis medlemmer. Internasjonalt Forum har også status som Oslo Aps
internasjonale utvalg.
2015 var et aktivt år for laget. I tillegg til møtene og aktiviteten i gruppene, drev Internasjonalt
Forum en omfattende valgkamp for å få et nytt flertall i bystyret. Styret vil takke medlemmene for
entusiasme og stå-på-vilje for å få valgt inn Raymond og co i Rådhuset.
Likevel er det debattmøtene våre som trekker folk. Her har temaene variert fra konflikter om
Nilen via Tyrkia til faren fra IS og forholdet Norge-Russland. Internasjonalt Forum har i perioden bl.a.
samarbeidet med Næringspolitisk Forum, Oslo AP og Internasjonalt Nettverk i Akershus AP. Styret
takker medlemmene og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet vårt. Beretningen bærer
tydelig preg av stor innsats fra mange. Takk for velvillighet i Stortingets resepsjon- og særlig
Stortingets sikkerhetskorps. Takk til Møteromstjenesten og kjøkkenet og takk til Grethe og Tone på
presidentskapets forværelse. Takk til Anne i Aps gruppesekretariat for utlån av Kinosalen.
Styret i Internasjonalt Forum
v/Marit Nybakk
Leder
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Styrets sammensetning
Årsmøtet 16. mars 2015 valgte følgende styre:

Arbeidsutvalget:
Leder
Første nestleder/kasserer
Andre nestleder/medl. ansvarlig
Sekretær
Studieleder
Kvinnekontakt
Redaktør/webansvarlig
AU-medlem/web

Marit Nybakk
Monica K. Mattsson Kämpe
Lars Martin Mediaas
Kim Noguera Gabrielli
Katrine Sund-Henriksen
Aysha Hussain
Ørjan Johansen
Aslak Leesland

Øvrige styremedlemmer:
Ahmed Ali-Wais
Aisha Ali Mohammed
Arild Vollan
Bjarne Eikefjord
Ellen Alexandra Lothe
Georg Oftedal
Hassen Khalifa
Inger-Anne Blindheim

Kjell Gulbrandsen
Lasse Efskind
Line Tresselt
Martha Skretteberg
Perviz Solgi Kazai
Roja Darian
Turid Dankertsen
Åse Thomassen

I tillegg har Jan Mellembakken og Henning Fagerhøi tiltrådt styret uten stemmerett som
gruppeledere fra og med august.
Revisorer:
Jo Heinum
Liv Thorstensen
Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Oslo Arbeiderparti:
Medlemmer:
Marit Nybakk (gjenvalg)
Lars Martin Mediaas (gjenvalg)
Monica M. Kämpe (gjenvalg)
Kim Gabrielli Noguera (gjenvalg)
Line Tresselt (gjenvalg)
Hassen Khalifa (gjenvalg)
Inger-Anne Blindheim (gjenvalg)
Kjell Gulbrandsen (gjenvalg)
Roja Darian (gjenvalg)
Ahmed Ali-Wais (gjenvalg)
Georg Oftedal (ny)

Varamedlemmer:
Bjarne Eikefjord (ny)
Ellen Alexandra Lothe (ny)
Ørjan Johansen (ny)
Ingrid Langerud (gjenvalg)
Peter Myklebust (ny)
Åse Thomassen (ny)
Arild Vollan (gjenvalg)
Katrine Sund-Henriksen (ny)
Per F. Pharo (gjenvalg)
Martha Skretteberg (ny)
Aysha Hussain (ny)
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Valgkomite:
Ane Kristine Djupedal
Hassen Khalifa
Ingrid Langerud
I tillegg velges det en representant fra styret som medlem av valgkomiteen. Bjarne Eikefjord
var styrets representant foran årsmøtet i 2015.
Leder av Internasjonalt Forum tiltrer styret i Næringspolitisk Forum.

Helga Strømme, tidligere leder av Internasjonalt Forum, fylte 80 i 2015.
Forumet arrangerte en markering av jubileet i Stortingets kjellerstue.
Tegning av Lasse Efskind
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Våre representanter i parti og folkevalgte organer


Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets leder.



Jonas Gahr Støre og Monica Mattsson Kämpe sitter i partistyret i Oslo Arbeiderparti.



Bjarne Eikefjord sitter i Oslo Arbeiderpartis Faglig-politiske utvalg.



Monica Mattsson Kämpe og Roja Darian deltok på Oslo Arbeiderpartis
årskvinnekonferanse i 2015. Marit Nybakk innledet på årskvinnekonferansen om
«kvinner og utvikling».



Roja Darian, Line Tresselt og Henrik Hovland var kandidater på Oslo Aps bystyreliste i
2015. Roja Darian ble valgt inn som vararepresentant.



Lasse Efskind er vararepresentant i Asker Kommunestyre.



Marit Nybakk er Stortingets første visepresident og sitter i utenriks- og
forsvarskomiteen. Hun er medlem av Presidiet i Nordisk Råd og leder av den sosialdemokratiske gruppa i Nordisk Råd.



Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets parlamentariske leder i Stortinget og sitter i
Utenriks- og Forsvarskomiteen.



Marit Nybakk sitter i Rådet for internasjonalt parlamentarikernettverk for
atomnedrustning og ikke-spredning (PNND).



Perviz Kazai har sittet i Oslo Aps nominasjonskomite foran kommunevalget.



Hassen Khalifa var medlem av valgkomiteen foran årsmøtet i Oslo AP.



Marit Nybakk ledet redaksjonskomiteen for Oslosaker på Oslo Aps årsmøte og satt i
redaksjonskomiteen på møtet som vedtok Bystyreprogrammet.



Marit Nybakk var dirigent på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015.



Monica Mattsson Kämpe og Lars Martin Mediaas satt i Oslo Arbeiderpartis
landsmøtedelegasjon.



Marit Nybakk og Kim Gabrielli sitter i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg.



Marit Nybakk satt i det regjeringsoppnevnte Verneplikts-utvalget, som avga
innstilling 27. oktober 2015.



Aysha Hussein deltok på Fernanda Nissen seminaret 24. november.

6

Internasjonalt Forums Årsberetning 2015



Roja Darian, Line Tresselt, Åse Thomassen, Lars Martin Mediaas, Monica Mattsson
Kämpe, Inger Anne Blindheim-Madssen, Arild Vollan deltok på Arbeiderpartiets
internasjonale seminar 6. og 7. november.

Styrets arbeid
Internasjonalt Forum har et aktivt styre med stor kompetanse på ulike deler av internasjonal
politikk, bistand og sikkerhets-spørsmål. Ved å utfylle hverandre kan styret i sine diskusjoner
bidra til gode debattmøter og andre aktiviteter. Hensikten er å kunne tilby spennende møter
der medlemmene får tilbud om foredrag med høy kvalitet, og medlemsmøter der det også
skapes politikk ved at deltagerne kan bryne seg på hverandre. Styret gjenspeiler den
dynamiske medlemsmassen i Internasjonalt Forum.
Flere av styremedlemmene leder også temagrupper som er opprettet av styret (se egen
omtale). Undergruppene tilbyr også spennende møter med gode foredragsholdere.
Gruppene er premissleverandører for forslag og uttalelser til styret, årsmøtet til Oslo
Arbeiderparti og til Landsmøtet i Arbeiderpartiet.
Styret har i perioden engasjert seg i Oslo Arbeiderpartis forberedelser til bystyrevalget og
deltatt svært aktivt i valgkampen. (Se egen omtale).
Helga Strømme, tidligere leder i Internasjonalt Forum, fylte i høst 80 år. I den anledning
arrangerte Internasjonalt Forum en mottagelse i Stortingets kjellerstue. Innbudt var også
styret i Bestum Arbeiderpartilag.
Styret har i perioden avholdt minimum ett møte pr. måned pluss en del ekstraordinære
styremøter. Styret hadde sommeravslutning – inkludert behandling av styresaker – hos
Lasse, 25. juni 2015.
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Globieprisen
Globieprisen tildeles den eller de av forumets medlemmer eller medlemmer av
Arbeiderpartiet, som over tid, gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltagelse i
forumets virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme Internasjonalt Forums mål. Prisen
deles ut som diplom på forumets årsmøte det etterfølgende året.
På årsmøtet 16. mars fikk Roja Darian Globieprisen for 2014 for sitt arbeid og engasjement
som leder av Kurdistangruppa i Internasjonalt Forum.

Regnskap og økonomi
Økonomien i laget er stabil. De fleste møter går i balanse på grunn av utlodning på møtene.
Størstedelen av utgiftene går til møteutgifter som bevertning og gaver til foredragsholdere.
Internasjonalt Forum får også en del bingoinntekter, som etter avtale overføres til Oslo
Arbeiderparti. I samråd med Oslo AP, kan forumet av og til disponere deler av inntektene til
utgifts-krevende møter. Se for øvrig eget regnskap for 2015 til årsmøtet.

Sosiale medier og hjemmeside
www.internasjonaltforum.no
Hjemmesiden er blitt oppdatert jevnlig i beretningsåret.
Hjemmesiden er temmelig utdatert etter at vi har hatt den siden 1998, med et par moderate
moderniseringer. Websiden er nyttig for folk som er interessert i utenrikspolitiske spørsmål.
Det finnes massevis med informasjon. Redaksjonen er særdeles fornøyd med referatene fra
forumets toppaktuelle medlemsmøter. Vi har en solid og omfattende samling referater
liggende i arkivet.
Noe av dette stoffet er registrert brukt i andre media. Googler man Internasjonalt Forum så
kommer vår hjemmeside øverst, av flere hundre tusen henvisninger.
Antall besøkende er minskende, fordi siden fungerer mest som et sted der stoff kan bli
liggende en viss periode, ikke som på facebook der nytt fortrenger gammelt kontinuerlig.
Informasjon om alle medlemsmøter er blitt lagt ut på hjemmesiden i god tid før møtene
avholdes. Alle uttalelser som er vedtatt i Internasjonalt Forum er lagt ut på hjemmesiden.
Det samme gjelder lagssaker som Globieprisen. Styret, årsberetninger og
årsmøteprotokoller, diverse hurtiglinker, en mengde subseksjoner og en poll som prøver å
gjenspeile en viss aktualitet. Det blir jevnlig lagt ut bakgrunnsstoff og kommentarer til den
aktuelle internasjonale utviklingen hentet fra andre nettmedier.
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland.
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Facebook
Forumet har en facebookside og en facebookgruppe. I tillegg har styret en egen lukket fbgruppe. Enkelte av temagruppene har også etablert seg på facebook. Leder av den enkelte
gruppen er ansvarlig for hva som legges ut. Facebooksiden følges av ca 700 personer, altså
langt flere enn antall medlemmer i Internasjonalt Forum. Facebooksiden blir administrert av
en gruppe i styret, noen mer aktive enn andre.
Facebooksiden oppdateres flere ganger pr. uke med aktuelle utenrikspolitiske oppslag, som
administratorene mener kan ha interesse. Det er gjort forsøk med å sponse noen av
innleggene. Noen av administratorene deltok før jul på et kort oppdateringskurs for hvordan
vi skal kunne øke antall likes på vår Facebookgruppe ved å involvere hele styret. Det vil bli
gjort så snart det nye styret har trådt sammen. Administratorer har vært Ørjan Johansen,
Line Tresselt, Kim Gabrielli, Lars Mediaas og Aslak Leesland.
Når det gjelder Facebookgruppen kan alle som har meldt seg inn i gruppen tilgang til å legge
ut stoff og artikler. Bare et par ganger har vi vært nødt til å gi en mild advarsel, noe som de
som er blitt advart har rettet seg etter.

Flere temagrupper har også etablert egne Facebooksider eller grupper der medlemmene blir
bedt om å registrere seg og der de fortløpende blir orientert om aktiviteter i gruppene.
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Årsmøte og medlemsmøter
19. januar 2015
Kampen om Nilens vann.
Innleder: Professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen.
3. mars
Menneskerettigheter i utenrikspolitikken.
Innledere: Cecilie Hellestveit, forsker ved International Land and policy Institute, Oslo.
Mahmood Amiry Moghadam, Iransk menneskerettsforkjemper.
Sverre Lodgaard, NUPI
Årsmøte 16. mars
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre innledet til debatt om «sikkerhetsutfordringene i
Europa».
Globieprisen ble delt ut til styremedlem Roja Darian for hennes arbeid og engasjement som
leder av Internasjonalt Forums Kurdistangruppe.
Følgende medlemmer ble tildelt jubileumsmerker for langvarig medlemskap i
Arbeiderpartiet:
Jonas Gahr Støre, 20 års medlemskap
Toralf Engravslia, 20 års medlemskap
Lars Martin Mediaas, 20 års medlemskap
Jan Jørgen Skartveit, 20 års medlemskap
Karin Robberstad, 20 års medlemskap
I tillegg var noen berettiget til hedersmerket som ikke møtte opp.
Årsmøtet vedtok uttalelser om:
Kampen om Nilens vann
Endringspartnerskap med Tunisia innen klima og energi
Endring av virkemiddel-apparat innen bistand for små og mellomstore bedrifter innen klima,
fornybar energi og ren teknologi.
Russland – deler av uttalelsen ble oversendt styret
Kurdistan
Stans av tvangsretur av kurdere og andre etniske og religiøse minoriteter fra Iran
Støtt kampen for demokratiske reformer på Cuba
2 forslag om sikkerhetspolitikk:
Om skole og integrering
Om elevmedvirkning, frafall og sosial utjevning
Begge ble vedtatt og oversendt Oslo Aps bystyregruppe og Aps fraksjon i KUF-komiteen på
Stortinget.
Om Palestinas skatteinntekter
Hasankeyf, et uerstattelig kulturminne i ferd med å gå tapt
Gjenoppbygging av bl.a. Kobani
Redd kvinner og barn som er tatt av IS!
Bjarne Eikefjord og Ane Kristine Djupedal var dirigenter, Kim Gabrielli og Ørjan Johansen var
sekretærer. Brian Noguera Albor og Julie Nybakk Kvaal ble valgt til å underskrive protokollen.
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1. mai 2015
Internasjonalt Forum arrangerte – tradisjonen tro – 1. mai ved Wergeland-statuen i
Spikersuppa med etterfølgende 1. mai-frokost i Kinosalen i Stortinget.
Appellanter ved Spikersuppa:
Marit Nybakk, leder av forumet og 1. visepresident i Stortinget. Frode Jacobsen,
bystyrekandidat og nå leder av bystyregruppa. Didrik Beck, leder av AUF i Oslo.
Oppsal Janitsjar spilte og ledet an i tog til Stortinget. Under frokosten underholdt Øyvind
Boye Løvold fra The Voice.
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19. mai 2015
Møte om Norge og Russland.
Innledere: Anniken Huitfeldt, leder av Utenriks- og forsvarskomiteen.
Katarzyna Zysk, Institutt for Forsvarsstudier (IFS)
Julie Wilhelmsen, forsker NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

28. september 2015
Søkelys på Tyrkia.
Innleder: Nerina Waiss fra FAFO
Per Chr. Gundersen fra Forsvarets Høyskole
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29. oktober 2015
FN – 70 år. Hva ble det – hvor går vi?
Innledere: Hilde Frafjord Johnson, 2 x utviklingsminister, FNs stedlige representant i SørSudan og nestleder i UNICEF.

2. desember 2015
Terrororganisasjonen IS og bakteppet i Midt-Østen.
Innledere: Mah-Rukh Ali, TV2 journalist og forfatter av boka «Trusselen fra IS».
Henrik Thune, visedirektør i NOREF, Norsk Ressurssenter for fredsbygging. Tidligere leder av
NUPIs Midt-Østenprogram.

Valgkamp
Internasjonalt Forum deltok veldig aktivt i valgkampen foran bystyrevalget. Vi hadde fast
stand på Egertorget og hadde samtidig beredskap ved Nationaltheatret. I tillegg bisto vi
Vestre Arbeidersamfunn med å bemanne Majorstuen. Forumet deltok også aktivt med å
bemanne Oslo Aps valgbod på Karl Johan. Styret og andre medlemmene stilte også opp nå
husbesøk og andre valgkamptiltak.
Line Tresselt ledet forumets valgkamputvalg

Temagruppene
Afrikagruppen
Afrikagruppen består i hovedsak av det tidligere Afrikanske Forum. Afrikagruppen utarbeidet
i perioden et forslag til uttalelse om konflikten rundt vannet i Nilen. Forslaget ble vedtatt
med en mindre endring på årsmøtet. Gruppen har hatt to møter: ett om Boko Haram der
Maren Sæbo var innleder og et annet om Sør-Afrika med Liv Tørres som innleder.
Leder: Aslak Leesland
Klimagruppen
Klimagruppen følger og tar opp viktige klimaspørsmål med fokus på næringsutvikling og
internasjonale spørsmål. Fokus på løsningene. Jobber i arbeidsgrupper og deler informasjon
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fra de 20 gruppemedlemmenes ståsted i næringslivet. Har arrangert åpne medlemsmøter
med ledende klimaeksperter. Har også laget innspill til Arbeiderpartiets Klimautvalg og
Industriutvalget. Klimagruppen jobber nå målbevisst med oppfølging av Parisavtalen.
Leder: Inger-Anne Blindheim Madssen
Kurdistangruppen
Gruppen har som formål å belyse spørsmål knyttet til kurdiske interesser og den kurdiske
befolkningen, engasjere kurdere bosatt i Oslo i norsk politikk og rekruttere nye kurdiske
medlemmer til Internasjonalt Forum og Arbeiderpartiet.
Leder: Roja Darian
Latin-Amerikagruppen
Gruppens mål er bl.a. å gi bidrag til utformingen av norsk plitikk overfor Latin-Amerika. Skal
ha et seminar i mai/juni om vold i Mellom-Amerika.
Leder: Martha Rubiano Skretteberg
Midt-Østen gruppen
I 2015 har gruppen hatt 4 møter:


Afghanistan med Vigdis Kjelseth. Norsk konsul på ambassaden i Kabul. Hvordan har
utviklingen vært i Afghanistan og hvor går landet videre.
 Tyrkia med Esat Gøktyrk. Tyrkias ambassadør i Norge. Tyrkias syn på den politiske
utviklingen i Midt-Østen og problemene i Tyrkisk innenrikspolitikk. I 2014 hadde vi
møte med Norges ambassadør i Tyrkia; Janis Bjørn Kanavin om det samme.
 Norwac med Erik Fosse. Leder av Norwac. Historisk utvikling og politikk i Midt-Østen
som grunnlag for konfliktene i området, særlig Syria. Da falt også flyktningsituasjonen
på plass.
 Iran med Aud Lise Norheim. Norsk ambassadør i Iran. Hvor går Iran etter at
atomavtalen ble undertegnet. Hva er innenriks-situasjonen i landet politisk og
økonomisk.
Leder: Jan Mellembakken
Nordområdegruppen
Formål med gruppa er:
Sette Barents-samarbeidet igjen på det politiske sakskartet
Sette utviklingen av Nordkalotten på det politiske sakskartet
Utvikle politisk samarbeid mellom Oslo og de nordlige fylkespartier
Skape bedre forståelse mellom Barents-regionen og det øvrige Norge
Gruppa deltok aktivt i planlegging og gjennomføring av møte om Russland i Internasjonalt
Forum. Herunder kontakt med aktuelle innledere til møtet. I tillegg deltok gruppa i
utarbeidelse av årsmøtevedtak i Internasjonalt Forum.
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En del temasaker er sirkulert på e-post. For eksempel situasjonen rundt asylsøkerne over
Storskog, økt russisk militært nærvær i Arktis og praktiske konsekvenser av nedtrappet
norsk-russisk sikkerhetspolitisk samarbeid m.m.
Leder: Bjarne Eikefjord
Temagruppe for internasjonale kvinnespørsmål
Kvinnegruppa fungerer som en instans for innspill til kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti
og skolerer sine medlemmer i internasjonale kvinnespørsmål.
Gruppen har i perioden bl.a. et viktig møte om barnebruder i India.
Leder: Aysha Hussein
Tysklandsgruppen
Tysklandsgruppa har i år bestått av 15 personer som har gjennomført planleggingsmøter på
partikontoret, i tillegg har gruppen avholdt to arrangementer. Det ene het «Energiewende»
på Kulturhuset og det andre var «Politisk Grill» som har blitt en årlig sammenkomst hvor vi
griller og tar opp hete politiske temaer. I år diskuterte vi likhetene mellom SPD og
Arbeiderpartiet.
Tre av medlemmene deltok på Willy Brandt-prisen i Berlin og to av oss var til stede på 25 års
jubileum for Tysklands gjenforening i regi av den Tyske Ambassaden her i Oslo.
Ellers har gruppen vært aktiv i våre miljøer og deltatt på flere arrangementer og drevet med
nettverksbygging.
Leder: Henning Fagerhøi
Sikkerhetsgruppen
Sikkerhetsgruppen har i løpet av 2015 hatt et lavere aktivitets-nivå enn det som er ønskelig.
Kun 2 møter, et i april med 5 fremmøtte og ett i desember. Gruppen har imidlertid
ambisjoner for 2016: ett møte pr. måned med mulighet for å avtale ekstra møter ved behov
og interesse.
Sikkerhetsgruppen har i løpet av 2015 avholdt et temagruppe-møte med den tyrkiske
ambassadøren i samarbeid med Midt-Østengruppen.
Leder: Sigurd Jacob Gulestøl
Europagruppen
Følger med på europeisk sosialdemokratisk politikk og deltar en til to ganger i året på
europeiske konferanser og partimøter med tillitsvalgte og aktive fra andre europeiske land.
Var i 2015 tilstede på arrangementer i Budapest og Madrid.
Leder: Lars Martin Mediaas
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Beretningen er godkjent av styret i Internasjonalt Forum 1.2.2016
Marit Nybakk
Monica Mattsson Kämpe
Lars Martin Mediaas

Kim Gabrielli
Katrine Sund-Henriksen

Aysha Hussain
Aslak Leesland

Ahmed Ali-Wais
Aisha Ali Mohammed
Arild Vollan
Bjarne Eikefjord
Ellen Alexandra Lothe
Georg Oftedal

Hassen Kalifa
Inger-Anne Blindheim
Lasse Efskind
Line Tresselt
Kjell Gulbrandsen
Marta Skretteberg

Perviz Kazai
Roja Darian
Turid Dankersen
Ørjan Johansen
Åse Thomassen

Tegning av Lasse Efskind
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