LANDSSTYRET
28. APRIL 2018
REFERAT

Tid og sted:
Til stede:

Lørdag 28.04.18, kl. 11:05-11:30. Møtet ble holdt over appear.in
Ingvild Yrke (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder), Marte Holm
Simonsen (Oslo), Marianne Meling Kvamsøe (Stavanger), Torun Bjørgo
(Trondheim), Torkil Hvidsten (generalsekretær, uten stemmerett) og Frøydis
Indgjerdingen (Utvalg for Palestina, uten stemmerett).
Meldt forfall: Edel-Marie Haukland (Bergen), Elisabeth Arnevik Barkved, Eilif Tanberg og
Regine Aspmo Kjærran.
Ikke møtt:
Per Skram og Ingvil Holthe Enoksen.

1. Godkjenning av innkalling
Ingvild spurte om landsstyret kunne godkjenne innkallingen til det ekstraordinære
landsstyremøtet.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer og referent
Ingvild foreslo seg selv som ordstyrer og Torkil som referent.
Vedtak:
Ingvild ble valgt til ordstyrer.
Torkil ble valgt til referent.

3. Tid og sted for Forbundshelga 2018
Torkil innledet til saken:
LS vedtok 18. mars at Forbundshelga 2018 skulle holdes 14.-16. september. Den 16. april
vedtok LS at Forbundshelga skulle arrangeres på Haugtun. Så viste det seg at Haugtun
allerede er utleid 14.-16. september. Dermed må vi enten bytte tidspunkt eller lokasjon for
Forbundshelga.
Haugtun er ledig 24.-26. august, 28.-30. september, 5.-7. oktober, 19.-21. oktober og 26.-28.
oktober.
Av disse helgene vurderes helgene nærmest opprinnelig dato, altså 28.-30. september og 5.-7.
oktober som mest aktuelle.
Forbundshelga er i år lagt opp som en del av utvekslingsprogrammet med PYEM, og må ses i
sammenheng med dette. Vi har vært i kontakt med PYEM, og de kan justere tidspunktet for
utvekslingen sånn at palestinerne uansett får vært med på Forbundshelga.
14.-16. september ble i utgangspunktet valgt for å samsvare med Kirkeuka for fred i Palestina
og Israel, som arrangeres 16.-23. september. En annen viktig del av utvekslingen er å
arrangere et temamøte på Globaliseringskonferansen 12.-14. oktober. I utgangspunktet hadde
vi tenkt at delegasjonen fra PYEM skulle være i Norge cirka 13.-24. september, og at én
palestiner skulle bli igjen til Globaliseringskonferansen tre uker senere.

Forbundshelg-komiteen og Utvalg for Palestina har blitt bedt om å komme med innspill før
møtet.
Innspillene fra Forbundshelg-komiteen var:
- Vi heller bør flytte tidspunkt enn sted.
- Det er best å unngå 5.-7. oktober, da det er i skolerferien.
- Det er ønskelig å ha (minst) en fra PYEM med på Forbundshelga.
Det kom tilbakemelding fra ett medlem av Utvalg for Palestina, og dette var:
- Det er viktigere at palestinerne er her under Forbundshelga enn under Kirkeuka for fred.
- Det vil løfte temamøte vårt om delegasjonen fra PYEM er med på
Globaliseringskonferansen.
- 5.-7. oktober er derfor det beste alternativet.
Ingvild og Torkil har vurdert saken og er enige med Forbundshelgkomiteen i at
Forbundshelga bør holdes på Haugtun, i tråd med vedtaket på LS sist helg. De er også enige
med Forbundshelgkomiteen i at 28.-30. september isolert sett er den beste datoen for
Forbundshelga, da denne ikke er i skoleferien. Skoleferien en praktisk ulempe da det er stort
press på fly- og togbilletter i denne perioden. Dette vil i praksis kreve at kontoret (som i fjor)
bestiller billetter til de påmeldte.
Men i tråd med innspillene fra Utvalg for Palestina, vil 5.-7. oktober være det naturlige valget
når vi ser Forbundshelga og utvekslingen i sammenheng. 28.-30. september ville blitt midt
mellom Kirkeuka for fred og Globaliseringskonferansen – uten å «treffe» på noen av dem.
Det er en ulempe at Forbundshelga ikke lenger blir en del av Kirkeuka for fred i Palestina og
Israel. Samtidig betyr det at om lokalforbundene holder Palestina-arrangement ila denne uka,
og vi også får Palestina-tema på Forbundshelga, vil dette i praksis kunne løfte Palestinaengasjementet ytterligere denne høsten. Ulempen med 5.-7. oktober primært er at det blir noe
mer arbeid på de ansatte. Fordelen med å ha palestinerne med på Globaliseringskonferansen
vurderes som større enn ulempen med å ha Forbundshelga i skoleferien.
Det innstilles derfor på å legge Forbundshelga til Haugtun 5.-7. oktober.
Landsstyret hadde en runde på hva de tenkte:
Frøydis:
Stiller seg bak Eilifs innspill om at det er viktig at PYEM-delegasjonen er med på
Forbundshelga, og dermed får møtt «hele» organisasjonen. Om delegasjonen da ikke får vært
med på Kirkeuka, er det fint at de til gjengjeld får deltatt på Globaliseringskonferansen.
Støtter forslaget om å holde Forbundshelga 5.-7. oktober
Lurer også på om våre arrangementer under Kirkeuka først og fremst er ment å være interne
eller eksterne?
Torkil:
Alle arrangementer som skal stå på programmet til Kirkeuka for fred må være eksterne i
betydningen at det åpent for alle. Alle forbundsarrangement er i utgangspunktet åpne for alle,
så vanligvis har vi for det mest hatt «vanlige» forbundsarrangementer, heller enn å lage
særskilt eksterne arrangementer.

Marte:
Synes det høres fint ut med Forbundshelg 5.-7. oktober. Hva var erfaringene med å holde
Forbundshelga i skoleferien i fjor? Var det positivt eller negativt med tanke på mobilisering?
Torkil:
Det ble en del ekstraarbeid på kontoret siden vi måtte fungere som «reisebyrå», men kan nok
også hatt en positiv effekt med tanke på påmelding og oppmøte. Det ble veldig lett å melde
seg på, og terskelen for å trekke seg ble høyere når man allerede hadde fått betalt en billett.
Andreas:
Er enig i at 5.-7. oktober er et godt alternativ i et helhetsperspektiv.
Torun:
5.-7. oktober høres ut som en god vurdering.
Marianne:
Komiteen hadde ikke tatt med Globaliseringskonferansen i vurderinga når de innstilte på 28.30. september. Med en helhetsvurdering høres 5.-7. oktober ut som en god vurdering.
Torkil:
Den opprinnelige planen var å få delegasjonen fra PYEM til Norge under Kirkeuka for fred,
og så få én av palestinerne til å bli igjen til Globaliseringskonferansen. Jeg vil vurdere
sammen med Utvalg for Palestina om vi nå skal invitere én fra PYEM til å komme tidligere,
og delta under Kirkeuka for fred.

Vedtak:
Forbundshelga 2018 flyttes til 5.-7. oktober, fortsatt på Haugtun.
Utvekslingen med PYEM forskyves slik at besøket fra PYEM overlapper både Forbundshelga
og Globaliseringskonferansen.
Enstemmig vedtatt.

Oslo, 28.04.18
Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 22.05.2018

