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Kjære fredsvenner!

GLOBALISERINGSKONFERANSEN I OSLO

Godt nytt år og takk for små og store bidrag.

Norges Fredsfond deltok på Globaliseringskonferansen i
Oslo 1. – 4. november. Vi hadde stand alle dagene og møte
for interesserte personer 4. november.

RESULTATET FOR 2012
Til sammen ble det i 2012 betalt inn kr 53.946. Disse
midlene vil uavkortet gå til fredsformål i 2013! Vi er godt
fornøyd med at et såpass stort beløp ble reist i løpet av
et halvt år.
Kr 38.950 av dette er basert på avtaler om årlig
innbetaling av ”fredsskatt”. Resten er kjøp av gavebrev.
Vi nådde imidlertid ikke det antallet ”skatteytere” for å
fylle kravet skattemyndighetene setter for å gi en frivillig
organisasjon rett til skattefradrag på gaver.
Konsekvensen er at det ikke blir anledning til å trekke fra
bidrag gitt til Norges Fredsfond på selvangivelsen for
2013. Men vi jobber videre for at det skal bli mulig i
2014.

Foto fra Globalsieringskonferansens side på Facebook

Rundt 30 personer deltok på møtet. Trine Eklund holdt en
introduksjon om fredsskattsaken og Øystein Øgaard
fortalte om Norges Fredsfond. Deretter var det
gruppearbeid rundt småbord. 18 personer skrev seg på
liste for ønske om videre kontakt.

FNs INTERNASJONALE UKE I BERGEN
27. oktober 2012 var det folkefest i Bergen som avslutning på
FNs Internasjonale Uke. Norges Fredsfond hadde stand og
Anne Helgedagsrud, ledsaget av Wenche Dorothea Haukland
på fløyte, holdt to appeller om fredsfondet fra hovedscenen på
Torgalmenningen.

PROSJEKTSØKNADER
Første tildeling av prosjektmidler skjer i juli 2013.
kr 53.946 skal tildeles det eller de prosjektene som
”fredsskatteyterne” stemmer på ved direkte demokrati.
Vi er nå klare for å motta søknader. Søknadsfristen er
15. april.
På hjemmesiden www.norgesfredsfond.no finner du
veiledning for søkere og en oppsummering av de
søknadene vi har mottatt.

FREDSSKATTKONFERANSE I BOGOTÁ

Når dette skrives, deltar Ivar Evensmo og Øystein Øgaard,
styremedlemmer Norges Fredsfond, på den internasjonale
konferansen for fredsskatt i Bogotá, Colombia.
Konferansedato: 3. – 9. februar
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