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ÅRSMØTET 2016 – tildeling av midler
Det er allerede gått svært lang tid siden årsmøtet, som
fant sted 31. juli. Derfor starter vi dette nyhetsbrevet
med å offentliggjøre det som mange har spurt om, og
som noen har hørt rykter om:

Resultatet av årets tildeling
Til sammen kr 69.840,- stod til utdeling i år. Fem
prosjektsøknader kom inn. Etter en kort presentasjon av
alle de fem søknadene ble det votert. Resultatet etter at
både forhånds-stemmer og stemmer fra de tilstede-

værende var talt opp, viser at prosjektet som vant frem
er «Kostnader ved norsk krigsdeltakelse i Afghanistan og
Libya». Søknaden vant med god margin, og årsmøtet
besluttet derfor at hele potten skal tildeles dette
prosjektet.
Vi gratulerer og takker årets vinner for å ta på seg dette
viktige prosjektet og ser frem til det som kommer ut av
det. For de som ikke husker hva prosjektet går ut på
gjentar vi deler av beskrivelsen fra forrige nyhetsbrev:

Kostnader ved norsk krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya
Søker: Norges Fredslag

Søker om: kr 70.000,-

Formål: Prosjektet vil utrede og belyse de utviklingsmessige
kostnadene ved voldelig konflikt, både i et kortsiktig
perspektiv, og på lenger sikt, med spesiell vekt på Norges
krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya.
Prosjektet vil medføre en videreføring av mye av det
arbeidet Fredslaget har påbegynt, spesielt med hensyn til
våpenhandel og globale militære utgifter, og er planlagt å
være en del av organisasjonens langsiktige arbeid også i
årene som kommer. De ønsker gjennom dette å styrke
Fredslagets posisjon som vaktbikkje og ressursbank, og øke
både medienes, andre organisasjoners og befolkningens
oppmerksomhet om norsk våpeneksport, og Norges
deltagelse i internasjonale militære intervensjoner i
Afghanistan og Libya.

Full prosjektbeskrivelse finnes på hjemmesiden
www.norgesfredsfond.no under arkfanen Prosjekter

ÅRSMØTET 2016 – noen av de andre sakene
Utskiftninger i styret

Vedtektsendringer

Anne Helgedagsrud og Camilla Hansen hadde bedt om å
tre ut av styret, og valgkomiteen presenterte tre nye
kandidater til valget. Det nye styret ser slik ut:

Noen av vedtektene som ble formulert ved fredsfondets
etablering er knyttet til navn som ikke lenger er i bruk.
Disse formuleringene måtte endres for fortsatt å være
gyldige. Det er snakk om tekniske og ortografiske
endringer som ikke har betydning for vedtektenes
innhold. I tillegg var det nødvendig å presisere hvordan
søknadsfrister skal praktiseres, ettersom tidligere års
praksis ikke har vært i tråd med gjeldende vedtekter, og
for at potensielle søkere skal kunne forholde seg til
forutsigbare betingelser fra år til år.

Jorun Karin Berg
Olav Klubben
Frode Ersfjord
Ivar Evensmo
Øystein M. Øgaard

Nye:
Mariann Ravnanger Nilsen
Gro Rørstadbotn
Michael Herzberg

Valgkomiteen har sagt ja til å fortsette ett år til.

1

Frem mot jul
Hva skjer nå?
Høsten er den tiden vi kan dyrke visjonen om Norges
Fredsfond som sådan, som et redskap til å ta livet av
ideen om voldelig konfliktløsing gjennom
maktdemonstrasjon. Gjennom fire år med tildelinger til
prosjekter som viser hva alternativet er, håper Norges
Fredsfond å vise at alternativer ikke bare finnes, men er
mye bedre midler mot målet om en fredelig verden.
Årsmøtet 2015 gav et tydelig signal til styret om at
fondet fortsatt har livets rett, men at vi sammen er nødt
til å gjøre en innsats for å gjøre fondet større og videre
kjent. Derfor vil styrets hovedfokus frem mot jul være å
jobbe for å spre ideen, og forhåpentligvis øke potten for
utdeling til gode fredsprosjekt i 2017. Da må bidragene
bli flere og større. Det letteste er å bli flere.
Det er bare ved din hjelp at vi kan nærme oss visjonen.
Det er viktig at alle som har inngått avtale om årlig
innbetaling betaler beløpet de er registrert med før
nyttår. Hvis du venter med å betale til etter nyttår,
kommer både stemmeretten og pengene til anvendelse
først i 2018. Vi ber derfor at du ikke tar det ille opp at vi
vil sende deg noen påminnelser og oppfordringer i
adventstiden. Vi vet hvor mye man kan få til med
beskjedne midler. Tenk hva som er mulig å få til med
bare litt mer!
.

Her er forslag til noe du kan gjøre:
 Last ned brosjyren fra www.norgesfredsfond.no
eller ring 975 976 49 for å få brosjyrer tilsendt.
 Fortell venner og bekjente om fondet.
 Invitér nabolaget til kaffe/te og vafler og
informasjon om fondet.
 Opprett informasjonsmøte som event på
Facebook.
 Spør en musiker om å bidra med kunstnerisk
innslag for å støtte saken.
 Oppsøk steder der personer møtes og ikke bare
haster forbi. For eksempel før konserter,
markeringer, foredrag og lignende. Fortell om
Norges Fredsfond og del ut brosjyre til dem som
fatter interesse.
 Kjøp gavebrev i julepresang. (Se nedenfor) Legg
gjerne ved en informasjonsbrosjyre og et personlig
anbefalingsbrev med oppfordring om å melde seg
inn for å få stemmerett.
Har du andre idéer? Fortell oss!

Det alle mødre ønsker seg til jul Hvorfor ikke gi henne det i år?
Hvem har ikke spurt sin mor forventningsfullt hva hun
ønsker seg til jul, og hørt mor sukke og si «fred på jord!»
Vel, nå har du mulighet til å gi henne akkurat det hun
ønsker seg, og du kan tilpasse gaven til nøyaktig det du
har råd til i årets julegavebudsjett!
Når du først er i gang kan du jo gi fred på jord til alle de
andre i familien også, så slipper du å mase rundt på
kjøpesentrene gjennom hele desember. Kanskje får du
tid til å snakke med dem du er glad i om ting dere synes
er viktig.

Med gavebevis fra Norges Fredsfond sår du
fredsfrø - både i heimen og i verden!
Du kan ringe til oss på tlf 975 976 49 og få sendt det
antall du ønsker, eller du kan laste ned og skrive ut fra
www.norgesfredsfond.no
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