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NORGES FREDSFOND ER STIFTET

INNGÅTTE AVTALER

Etter et år med forberedelser, ble Norges Fredsfond stiftet i
Jondal på jonsokkvelden 29. juli 2012.

Når dette brevet skrives, er det tegnet avtaler for årlig
innbetaling av rundt 33.000 kroner. Så allerede nå er det
sikret betydelige bidrag til fredsskapende prosjekter i
årene fremover. Men vi trenger flere ”fredsskatteytere”
for at myndighetene skal godkjenne Norges Fredsfond
som frivillig organisasjon med rett til skattefradrag for
gaver. Så nøl ikke med å anbefale familie og venner å
bidra til en verden uten krig. På vår hjemmeside
www.norgesfredsfond.no kan man fylle ut avtaleskjema
on-line. Avsender får automatisk kvittering sendt til sin
e-post.

STIFTELSESSERMONI MED STIFTEMASKIN
Stiftelsessermonien ble avhold ved jonsokbålet, og i stedet for
å klippe over en snor, ble to bånd stiftet sammen.

ALTERNATIVMESSEN I FLORØ

ÆRESMEDLEMMER

Styremedlem i Norges Fredsfond, Grete Belinda Solberg
Barton, deltok med stand på Alternativmessen i Florø 13.
og 14. oktober 2012.

Bjørg Berg og Elizabeth Chapman har jobbet for
fredsskattsaken i flere tiår og ble utnevnt til æresmedlemmer
av Norges Fredsfond. Susanne Urban hjalp til med å starte
prosjektarbeidet som ledet til etablering av fondet, hun er
således fondets jordmor og ble også tildelt æresmedlemsskap.

Foran: Bjørg Berg, æresmedlem. Bak fra venstre: æresmedlem
Susanne Urban, initiativtakere Anne Helgedagsrud og Øystein
Øgaard. Elizabeth Chapman var dessverre syk og kunne ikke
delta.

FOTO: Grete Belinda Solberg Barton
Messestand
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100% AV INNBETALT ”FREDSSKATT”
GÅR TIL FREDSSKAPENDE PROSJEKTER

FNs INTERNASJONALE UKE I BERGEN
Årets internasjonale Uke avsluttes med folkefest på
Torgalmenningen lørdag 27.okotber kl.11.30-15.30. Norges
Fredsfond har standplass 7 og vi har meldt oss til å holde appell
fra hovedscenen om fredsskattsaken og fredsfondet .

I følge vedtektene skal ikke innbetalte bidrag brukes til
driftskostnader, de skal uavkortet gå til fredsskapende
prosjekter. Renter av innbetalte midler kan imidlertid
brukes til løpende kostnader.

GLOBALISERINGSKONFERANSEN I OSLO

Dette første året har vi ingen midler som har forrentet
seg, derfor betaler styremedlemmene alle løpende
utgifter privat, alt fra reiser og overnatting,
standmateriell, standavgift på messer, trykking av
brosjyrer m.m.
- og dette er noe vi er stolte av!

Norges Fredsfond kommer til å delta på Globaliseringskonferansen i Oslo 1. – 4. november. Besøk oss på vår stand!
Sammen med Fredsskattalliansen skal vi ha strategimøte på
søndagen kl 12 – 14. Velkommen!
Informasjon om konferansen og hele programmet finner du
her: www.globalisering.no

Derfor venter vi med å melde Norges Fredsfond inn i
Innsamlingskontrollen (frivillig ordning). Her er det en
registreringsavgift på kr 5.000,- i tillegg til 1-2 promille
av brutto inntekter. Så det første året baserer vi oss på
tillit fra ”fredsskatteyterne”.

DIREKTE DEMOKRATI
I de første månedene etter at Norges Fredsfond ble
stiftet, har vi hatt fokus på å verve givere og få det
organisatoriske på plass.
Neste steg blir å finne verdige mottakere av de
innbetalte midlene. Mottoet er: ”Mest mulig fred for
pengene”.

GAVER
I år kan du slippe gavemaset i varemagasinene i førjulstida.
Bruk heller tiden til samvær med dine nærmeste. Som
julepresang kan du gi et bidrag til en verden uten krig. Vi
kommer til å lage gavekort som du kan pakke inn og legge
under juletreet sammen med kvittering for innbetaling til
Norges Fredsfond. Du vil få nærmere informasjon når
gavebevisene er klare.

Vi jobber med kriterier for prosjektsøknader, og hvem
som skal tildeles midler, bestemmes ved direkte
demokrati. Du som giver, blir med på å avgjøre dette.
Første tildeling vil skje i slutten av juli 2013.

FRED ER MULIG
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