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Velkommen til Landsmøte 2021!

Kjære landsmøtedeltakere,

Det er hyggelig å kunne invitere til fysisk landsmøte igjen. I 2020 var vi nødt til å gjøre en digital
versjon, men også det fungerte overraskende bra. Fordelen med digitale møter er at det er lettere å
delta selv om man ikke har mulighet til å reise. Derfor kjører vi i år en kombinasjon, og åpner for
både fysisk og digital deltakelse.

Nytt av året er at vi legger landsmøtet til høsten. Dette ønsker vi å gjøre til en fast ordning, fordi vi
gjerne vil ha landsmøtets innspill til våre planer og prioriteringer for påfølgende år. Når møtet
holdes på våren, er planene for året allerede spikret gjennom avtale med Utenriksdepartementet og
lignende. For å ikke hoppe bukk over 2021, har vi i landsmøtepapirene lagt inn en sak som vi har
kalt “Status 2021”. Under denne saken vil vi oppsummere hva vi har gjort så langt i år, og planene
for høsten. Deretter går vi over til en mer åpen diskusjon om neste år, 2022. Her vil vi gjerne ha
forslag til aktiviteter og prioriteringer fra landsmøtet, fortrinnsvis innenfor eksisterende strategi.
2022 blir for øvrig et jubileumsår, da Norske leger mot atomvåpen fyller 40 år!

Til dette landsmøtet legger styret fram et forslag om å endre lovene (vedtektene). Vi har gjort en
grundig jobb med å detaljere, rydde og modernisere, og legger frem forslag til nye vedtekter som vil
forbedre styringen av organisasjonen. Organisasjonens formål forblir det samme, med bare en liten
justering av ordlyden i første setning.

Jeg ser fram til et godt møte!

Med vennlig hilsen

Signe Flottorp,
Styreleder
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Forslag til saksliste
Sak 1: Konstituering
Sak 2: Referat fra landsmøtet 2020
Sak 3: Årsmelding 2020
Sak 4: Regnskap 2020
Sak 5: Status 2021
Sak 6: Planer og prioriteringer 2022
Sak 7: Nye vedtekter
Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Sak 9: Valg av valgkomite
Sak 10: Oppnevning av revisor

Forslag til dagsorden
Kl. 09:30: Landsmøtedelegater ankommer lokalet (eller logger seg på zoom)
Kl. 10:00: Styreleder ønsker velkommen
Kl. 10:10: Sak 1: Konstituering
Kl. 10:25: Sak 2: Godkjenning referat fra landsmøtet 2020
Kl. 10:30: Sak 3: Årsmelding 2020
Kl. 10:45: Sak 4: Regnskap 2020
Kl. 10:50: Sak 5: Status 2021
Kl. 10:55: Sak 6: Planer og prioriteringer 2022
Kl. 11:10: Pause
Kl. 11.20  Sak 7: Forslag til nye vedtekter
Kl. 11:35: Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Kl. 11:40: Sak 9: Valg av valgkomite
Kl. 11:45: Sak 11: Oppnevning av revisor
Kl. 11:50: Styreleder avslutter
Kl. 12:00: Slutt
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Forslag til forretningsorden
1. Forretningsorden regulerer møtet. Forretningsorden er underlagt vedtektene.

Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall. Vedtatt forretningsorden kan
endres med 2/3-flertall.

2. Landsmøtet er åpent for alle NLAs medlemmer med gyldig medlemskap betalt
senest en måned før landsmøtet. Landsmøtet kan velge å åpne møtet for andre med
2/3-flertall.

3. Ordinære medlemmer tale, forslags- og stemmerett. Støttemedlemmer har forslags-
og talerett.

4. Landsmøtet ledes av ordstyrer som blir valgt ved konstitueringen av møtet.
Ordstyreren sørger for at de oppsette rammene for debattene blir overholdt.

5. Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte
som best mulig bidrar til at landsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt
måte. Det som sies, skal sies i plenum eller i organiserte diskusjonsgrupper.

6. Alle landsmøtedeltakere som deltar digitalt skal ha lyden på egen mikrofon avslått
under møtet.

7. Landsmøtedeltakere med talerett som er fysisk tilstede på møtet, tegner seg til
talerlisten ved å rekke opp hånden og vise tegnet for «innlegg», «replikk» eller
«saksopplysning». Landsmøtedelegater som er med digitalt melder seg på
talerlisten ved å skrive «navn innlegg», «navn replikk» eller «navn
saksopplysning» i chattefunksjonen på zoom.

8. Møteleder kan tillate inntil to replikker til innlegg med påfølgende svarreplikk.
Taletid for innlegg er 2 minutter. Taletid for replikker er 1 minutt. Talerlista kan
omgjøres av ordstyrer slik at de som ikke har hatt ordet tidligere i debatten, flyttes
før de som har snakket tidligere i debatten.

9. Alle forslag skal fremmes muntlig i møtet. Forslagsstiller må da tegne seg og
fremme forslaget i debatten. Det må komme tydelige frem av innlegget at det er et
forslag til vedtak. Ordstyrer skal gjenta det foreslåtte forslaget for å sikre at det er
forstått rett. Dersom mulig bes delegatene om å også sende forslaget skriftlig til
ordstyrer. Dette gjøres ved å sende forslaget på e-post til
info@legermotatovapen.no.

10. Vedtak på landsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i Norske
leger mot atomvåpens lover. Endringer i Norske leger mot atomvåpens lover krever
2/3 flertall og skal stemmes over skriftlig. Ved stemmelikhet skal det foretas en ny
votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.
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11. Landsmøtedelegater som er med digitalt, stemmer skriftlig gjennom bruk av
poll-funksjonen i Zoom.

Valgregler for personvalg

12. Valgkomitéen presenterer først sitt arbeid og sin innstilling.

13. Ved alternative forslag til valgkomitéen sin innstilling skal landsmøte først ta
stilling til antall medlemmer i styret for 2021-2022. Ved behov må alternative
forslag til valgkomitéen sin innstilling settes opp mot en bestemt person i
valgkomiteens innstilling. Benkeforslag må meldes til ordstyrer før sak 7.

14. Alle kandidatene har rett til opptil to støttetaler hver, og avgjør selv om de vil
benytte en av disse personlig.

15. Dersom det ikke er andre kandidater enn valgkomiteens innstilling, velges
kandidaten ved akklamasjon. Valget gjøres skriftlig dersom minst én delegat med
stemmerett krever dette.

16. Dersom det er flere enn to kandidater til ett bestemt verv, må kandidaten ha
minimum 50 % av stemmene for å bli valgt. Oppnår ingen av kandidatene 50 % av
stemmene i første valgomgang, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut.
Slik fortsettes det til en av kandidatene har oppnådd de nødvendige 50 % av
stemmene. Ved stemmelikhet skal det foretas en ny votering. Ved andre gangs
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekking.

17. Personvalg der det står mellom flere kandidater skal gjennomføres skriftlig.
Dersom en av kandidatene i personvalg ønsker dette kan valgresultatet holdes
hemmelig.

18. Ved valg og voteringer skal landsmøtedelegatene være tilstede. Landsmøtedelegater
som er med digitalt, skal ha kameraet på.
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Sak 1: Konstituering
Saksfører :  Styret

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Forslag til ordstyrere:

Tuva Krogh Widskjold

Forslag til referent:

Maja Fjellvær Thompson

Forslag til tellekorps:

Anja Lillegraven og Abby Brobakken

Forslag til protokollunderskrivere

Kommer på landsmøtet

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Vedtaksforslag:

Landsmøtet godkjenner innkalling, dagsorden og forretningsorden.
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Sak 2: Referat fra landsmøte 2020
Saksfører :  Styret
 

Dato: 25. april 2020
Sted: Digitalt landsmøte avholdt på Zoom
Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer (19 stemmeberettigede fra sak 5), 

3 støttemedlemmer med talerett (dette inkluderer daglig leder og to ansatte). 

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
Forslag til møteleder:
Tuva Krogh Widskjold, 

Vedtatt.

Forslag til referent:
Maja Fjellvær Thompson

Vedtatt.

Forslag til protokollunderskrivere:
Knut Mork Skagen og Saima Naz Akhtar.

Vedtatt.

Sak 2: Godkjenning av innkalling til landsmøte, dagsorden og forretningsorden 
Vedtak: Landsmøtet godkjenner innkalling, og dagsorden og forretningsorden.

Sak 3: Referat landsmøte 2019
Vedtak: Landsmøtet godkjenner referat fra Landsmøtet 2019.

Sak 4: Regnskap 2019
Vedtak: Landsmøtet tar regnskapet til etterretning. Avtroppende styre må underskrive revidert
regnskap når dette foreligger.

Sak 5: Årsrapport 2019
Vedtak: Landsmøtet godkjenner årsrapport 2019.

Sak 6: Handlingsplan 2020
Forslag 1: 
Forslagsstiller: Mons Lie
Forslag: Tilleggspunkt i handlingsplanen (Foreslått plassering som delmål under nytt hovedmål):
 
"Styret og sekretariatet skal i løpet av 2020 vurdere realismen og mulighetene knyttet til et sterkere
samarbeid med de andre IPPNW-grenene i norden og i Russland med mål om å bidra til å bryte
ned eksisterende fiendebilder. Dersom det vurderes som strategisk av styret skal det legges planer
igangsetting av initiativet i 2021"

Forslag 2:
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Forslagsstiller: Ulrich Abildgaard og Kirsten Osen
Forslag: Tillegg i handlingsplanen som nytt delmål og handlingspunkt under nytt delmål:

“Overordnet mål 3: Utfordre ideen om at atomavskrekking gjør verden tryggere.
Delmål 3.1: NLA arrangerer et eller flere møter med sikte på intern skolering i temaet
atomavskrekking som sikkerhetsrisiko.”

Forslag 3:
Forslagsstiller: Saima Naz Akhtar
Forslag: Tilleggspunkt i handlingsplanen (Forslag 3 står oppmot forslag 2):

Delmål 1.3: Tiltak: NLA bør utfordre ideen om at atomavskrekking gjør verden tryggere. NLA
arrangerer møte med sikte på intern skolering i temaet atomavskrekking som sikkerhetsrisiko.

Avstemning:
Forslag 2: 
Vedtatt. 

Forslag 3:
Falt.

Forslag 1:
Vedtatt. 

Vedtak: Landsmøtet vedtar handlingsplanen for 2020 med vedtatte tillegg.

Sak 7: Budsjett 2020
Vedtak: Landsmøtet vedtar budsjettet for 2020.

Sak 8: Kontingentsatser
Forslagstiller: Avtroppende styre

Forslag til økning av medlemskontingent:
● Medlemmer: fra 300 til 400 NOK
● Studenter: fra 100 til 150 NOK
● Støttemedlemmer: 200 til 300 NOK

Forslag 4:
Forslagsstiller: John Gunnar Mæland

“Studentmedlemskap skal beholdes til 100 NOK”. 

Forslag 4: 
Vedtak: Vedtatt (16 for, 2 mot, 1 avholdende).

Vedtak: Landsmøtet vedtar å heve kontingentsatsene fra 2020, bortsett fra studentmedlemskap.
Disse satsene gjelder inntil landsmøtet endrer den.
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Sak 9: Valg av styreleder og styremedlemmer
Valgkomitéens innstilling:
Leder:
Signe Agnes Flottorp - gjenvalg

Styremedlemmer:
Knut Mork Skagen - gjenvalg
Thomas René Bremnes - gjenvalg
Bjørn Hilt - gjenvalg
Charlotte Lunde - gjenvalg
Helene Kolstad Skovdahl - ny

Hanne Marie Skogen, studentrepresentant - gjenvalg

Vedtak: Landsmøtet vedtar Signe Agnes Flottorp som styreleder.

Vedtak: Landsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til nytt styre.

Sak 10: Valg av valgkomité
Innstilling:

Mari Jetlund
Tordis Sørensen Høifødt
Saima Akhtar

Vedtak: Landsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til ny valgkomité.

Sak 11: Oppnevning av revisor
Innstilling: 
Moltzau revisjon.

Vedtak: Moltzau revisjon oppnevnes som revisor av landsmøtet.

Protokoll-underskrivere:

   
Saima Naz Akhtar Knut Mork Skagen
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Sak 3: Årsmelding 2020
Saksfører :  Styret

I årsrapporten for 2020 finner du informasjon om Norske leger mot atomvåpens virke og resultater i
2020. Rapporten gjennomgår aktiviteter og resultater, organisasjonens økonomi og økonomistyring,
viktige samarbeidspartnere, samt hvem som er i sekretariat, styre og råd.

ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON

Styret

Frem til landsmøtet 25.04.20 besto styret av følgende personer:

Signe Flottorp Styreleder, Representant i ICANs rådsgruppe
Knut Mork Skagen Nestleder
Saima Naz Akhtar Økonomiansvarlig
Charlotte Lunde Kommunikasjonsansvarlig
Bjørn Hilt IPPNW-kontakt og international councillor
Thomas Rene Bremnes Vanlig styremedlem
Jala Imad Studentrepresentant
Hanne Marie Skogen Studentrepresentant, Representant i ICANs rådsgruppe
Kathrine Hald Vara-representant

Landsmøtet 25.04.20 valgte følgende styre (oppgavefordeling etter styrevedtak):

Signe Flottorp Styreleder, Representant i ICANs rådsgruppe
Knut Mork Skagen Nestleder
Charlotte Lunde Vanlig styremedlem
Bjørn Hilt IPPNW-kontakt og international councillor
Thomas Rene Bremnes Vanlig styremedlem
Hanne Marie Skogen Studentrepresentant
Helene Kolstad Skovdahl Vanlig styremedlem

Sekretariatet

Sekretariatet har hatt følgende personer ansatt i 2020:

● Maja Fjellvær Thomson, rådgiver 20 % januar - desember.
● Tuva Krogh Widskjold, ICAN-koordinator 100 % januar – desember.
● Anja Lillegraven, daglig leder 100 % stilling januar – desember.

Praktikanter:
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Jonas Vidhammer Berge (våren 2020)
Per Falch Juvik (høsten 2020).

Sekretariatet har hatt kontorplass på SoCentral på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Rådet

Rådsmedlemmene Per Wium og Kirsten Osen (vara) har deltatt som observatører i styremøter på
vegne av rådet. Fra oktober overtok Mons Lie som vara etter Kirsten Osen.

Øvrige rådsmedlemmer:

Ulrik Abildgaard 
Carl Birger Alm
Anne Alvik
Trygve Berge
Christian Borchgrevink
Guro K. Bårnes
Kristian Hagestad
Julian Hamford
Kurt Hanevik
Viggo Hansteen
Hans Asbjørn Holm
Tordis Sørensen Høifødt
Mari Jetlund
Kjersti Johnsrud
Einar Kringlen
Saima Naz Akhtar

Martin Lerstang Mikkelsen
Eiliv Lund
Klaus Melf
John Gunnar Mæland
Morten Bremer Mærli
Christin Marsh Ormhaug
Kirsten Osen
Jon B. Reitan
Ingvild Fossgaard Sandøy
Anne Marte Skaland
Otto Steenfeldt-Foss
Helge Waal
Steinar Westin
Per Wium
Steinar T. Aase

Valgkomité fram til landsmøtet 25.04.20:

Tordis Sørensen Høifødt
Mari Jetlund
John Gunnar Mæland.

Ved landsmøtet 25.04.20 ble Mari Jetlund erstattet med Saima Naz Akhtar som gikk ut av styret.

Medlemmer

Per 31.12.20 stod organisasjonen oppført med 918 medlemmer: 785 leger, 51 studenter og 82
støttemedlemmer. Ved inngangen til året var medlemstallet 859.
Medlemsrekruttering har vært vanskelig i 2020 på grunn Covid-19.
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Landsmøtet 2020

Landsmøtet 2020 ble arrangert 25.04.20. På grunn av Covid-19 og smittevern-restriksjoner ble
møtet avholdt digitalt. Referatet er gjengitt i medlemsblad nr 2/2020.

Styremøter 

Det har vært avholdt ni styremøter i 2020. Det foreligger godkjente referater fra alle styremøtene.

Arkiv 

NLAs arkiv er siden 2009 basert på elektronisk oppbevaring av dokumenter. I 2020 har vi tatt i bruk
Google Drive for arkivhåndtering, og det har i den sammenheng vært gjort en solid opprydding og
strukturering av arkivet.

Regnskapsbilag for perioden 2010-2019 er fysisk lagret på Sentralen. Fra 2020 er regnskapsbilag
lagret elektronisk i regnskapssystemet Tripletex.

Alle NLAs medlemsblad er tilgjengelig på nettsiden.

Nasjonalbiblioteket (pliktavleveringen) har kopier av alle utgaver fra årgang 13 (1995) nr. 2 og frem
til i dag (per juni 2021). NB: Disse er ikke til utlån, men er «til bevaring for ettertiden».

Riksarkivet har kopier av alle utgaver frå 1983-2008. De tar ikke imot nye utgaver.

Kirsten Osen har mye fysisk dokumentasjon, og en nesten komplett samling av medlemsbladene,
hjemme hos seg.

NETTVERK OG SAMARBEID

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
Norske leger mot atomvåpen (NLA) er den norske avdelingen av International Physicians for the
Prevention of Nuclear War (IPPNW).

Bjørn Hilt, styremedlem i NLA, var i 2020 at-large member og styreleder i IPPNW Board of
Directors.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

NLA er del av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).

NLA har i 2020 vært administrativt ansvarlig for ICAN Norge, og har tilsatt og lønnet
ICAN-koordinator. ICAN Norge hadde ved utgangen av 2020 nærmere 60 partnerorganisasjoner.
ICAN Norges rådsgruppe bestod i 2020 av representanter for organisasjonene NLA, Nei til
Atomvåpen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norges Fredsråd. ICAN-rådet styrer
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kampanjen på bakgrunn av en strategi utviklet i felleskap for perioden 2020-21. Samarbeidet
mellom organisasjonene i ICAN-rådet ble i 2020 formalisert i en samarbeidsavtale.

Norges Fredsråd

NLA er tilsluttet Norges Fredsråd. Per Wium har vært NLAs representant i Norges Fredsråds styre i
2020.

ØKONOMI 

Generelt

NLA hadde i 2020 inntekter på 2 395 737 NOK, og utgifter på 2 170 298 NOK. Årsresultatet var i
2020 på 225 439 NOK.

Egenkapitalen 31.12.20 var på 1 476 174 NOK. Av disse er 34 650 NOK øremerket ICAN Norge,
og 71 363 NOK øremerket Medical Peace Work.

Regnskapsfører har i 2020 vært Amesto Go.

Samarbeid med Alfred Berg Humanfond

NLA samarbeider med Alfred Berg Humanfond, som gir oss en del av overskuddet fra de av deres
kunder som ønsker det. NLA har i 2020 mottatt 18 629 NOK.

Gaver

NLA har i 2020 mottatt gaver på 84 056 NOK. Av disse var 25 000 øremerket IPPNW.

Gaver på over 500 NOK gir skattefradrag. NLA meldte inn gaver for skattefradrag på til sammen
72 550 NOK til Skattedirektoratet.

Medlemskontingent

NLA fikk i 2020 inn 311 600 NOK i medlemskontingent.

RESULTATRAPPORT

I 2020 fikk FN-traktaten som forbyr atomvåpen de nødvendige 50 ratifikasjonene for å tre i kraft.
Dette skjedde da Honduras ratifiserte på FN-dagen 24. oktober. Selve ikrafttredelsen skjedde 90
dager etter den 50. ratifikasjonen, altså 22. januar 2021. At FNs atomvåpenforbud nå er
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internasjonal lov, er et enormt gjennombrudd i arbeidet for å avskaffe atomvåpen. Nå er alle
aktiviteter knyttet til atomvåpen forbudt for statsparter. Forbudet innehar også positive forpliktelser
og pålegger parter å bistå med assistanse til ofre etter bruk og testing av atomvåpen, samt med
opprydding etter forurensing ved bruk og testing av slike våpen. Dette er en viktig anerkjennelse av
de medisinske konsekvensene av atomvåpen.

Ikrafttredelsen av atomvåpenforbudet var et viktig lyspunkt i et ellers utfordrende 2020. Covid-19
satte sitt preg på store deler av året. Et nedstengt samfunn og reiserestriksjoner la sterke
begrensinger på vårt arbeid. I perioder der resten av samfunnet så smått kunne åpne opp og det var
mulig å samles fysisk, har legene stadig levd under ekstra strenge smittevernregler.

Mangelen på fysiske møtesteder har særlig gått ut over vår mulighet til å formidle informasjon til
målgruppen leger og annet helsepersonell, og rekruttering av nye medlemmer.

Til tross for utfordringer knyttet til Covid, har vi gjennomført de fleste av aktivitetene vi planla
(noen av dem i moderert form).

Handlingsplanen for 2020, vedtatt av landsmøtet forrige landsmøte, skisserte opp tre
hovedarbeidsfelt. Arbeidsfelt 1 og 3 er i hovedsak utført av Leger mot atomvåpen, mens arbeidsfelt
2 er i hovedsak utført av ICAN Norge.

MÅLOPPNÅELSE AV HANDLINGSPLANEN

Overordnet mål 1: NLA har satt atomvåpens medisinske og humanitære konsekvenser på dagsorden
og gjennom det bidratt til at norske politikere anerkjenner disse konsekvensene

● Delmål 1.1: Leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere har kunnskap om atomvåpens
medisinske og humanitære konsekvenser

● Delmål 1.2: Legers kunnskap om atomvåpens medisinske og humanitære konsekvenser er
tilgjengelig for offentligheten og beslutningstakere

● Delmål 1.3: Det er økt offentlig debatt rundt hvilke tiltak som best bidrar til nedrustning og
hva Norges bidrag til disse prosessene skal være

I et år hvor det knapt har vært mulig med fysiske arrangement, og hvor helsepersonell har vært lite
tilgjengelig, har vi vært nødt til å tilpasse informasjonsarbeidet vårt. Møter, seminarer og foredrag
er flyttet til digitale plattformer. Fordi leger og annet helsepersonell har vært under sterkt press og
lite tilgjengelig, har vi hatt hovedfokus på å formidle viktigheten av humanitær nedrustning til den
norske befolkning basert på eksisterende kunnskap om atomvåpens medisinske og humanitære
konsekvenser.

Fakta om atomvåpens medisinske og humanitære konsekvenser er gjort tilgjengelig gjennom heftet
Hvorfor atomvåpen må avskaffes. Heftet er basert på en tidligere publikasjon, men innholdet er
oppdatert med ny innpakningen. Heftet oppsummerer hvorfor det er absolutt nødvendig å avskaffe
atomvåpen basert på dette våpenets medisinske og humanitære konsekvenser. Heftet er publisert på
vår nettside, og trykket for utdeling til studenter, helsepersonell, beslutningstakere og andre
interessenter når fysiske møter igjen blir mulig.
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Vi har brukt ulike virkemidler for å nå ut med budskapet om viktigheten av kjernefysisk
nedrustning til våre målgrupper. En av de mer kreative løsningene for å sette saken på agendaen var
nominasjonen av forsker Kjølv Egeland til Ingrid Aunes minnepris. Ingrid Aunes stiftelse er etablert
for å bidra til å videreføre arbeidet for den avdøde AP-politikerens hjertesaker: nedrustning,
fredsarbeid, kvinner og likestilling. Vi nominerte Kjølv Egeland for forskningsartikkelen «Oslo’s
“new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013». Egeland vant
minneprisen (sammen med journalist Maren Sæbø), med følgende begrunnelse «Med dette arbeidet
har Egeland både bidratt til å kaste nytt lys over norsk politisk debatt om atomvåpenforbudet, og
åpnet for en mer opplyst diskusjon om veien videre for norske posisjoner i FN». I styret til stiftelsen
sitter det flere sentrale politikere. Slik bidro nominasjonen til å rette deres oppmerksomhet på
Norges rolle i nedrustningsdiplomatiet. Under prisutdelingen på Litteraturhuset, holdt Egeland en
forelesning om status for atomvåpen og nedrustning i verden i dag. Forelesningen ble senere
publisert i Morgenbladet.

Leger mot atomvåpen har også publisert en rapport og et notat knyttet til FNs atomvåpenforbud i
samarbeid med Folkerettsinstituttet. I rapporten Norge, Nato og kjernevåpen, analyserer forfatterne
Cecilie Hellestveit og Kjølv Egeland NATOs atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet,
og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til atomvåpenforbudet. Rapporten er
basert på åpne kilder, dokumenter frigitt fra Utenriksdepartementet og seks dybdeintervjuer med
personer med lang erfaring innenfor norsk statsforvaltning og/eller Forsvaret. I forbindelse med
lanseringen av rapporten ble forfatterne intervjuet i Klassekampen. Rapporten ble også diskutert på
Dagsnytt 18 den 24. november i en debatt mellom Høgre og KrF. Vi arrangerte også et åpent
webinar hvor forfatterne presenterte rapporten og tok imot spørsmål fra deltakerne.

Vi har lyktes i å skape mer debatt om norske posisjoner i internasjonalt nedrustningsarbeid, og gjort
FNs atomvåpenforbud stadig mer kjent i norsk opinion. Det fører til debatt, og motstanderne mot
forbudet blir mer vokale. Et av motargumentene påstår at kontrollmekanismene i forbudet er svake
og underminerer det internasjonale kontrollregimet. Vi bad derfor Folkerettsinstituttet vurdere
saken. Deres utredning er presentert i notatet Verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og
ikkespredning, hvor verifikasjonsmekanismene i atomvåpenforbudet sammenlignes med
mekanismene i Ikkespredningsavtalen (NPT). Notatet konkluderer med at forbudstraktatens
verifikasjonsstandard for de fleste potensielle statsparter vil være høyere enn standarden under NPT.
For et mindretall av potensielle statsparter vil standarden være den samme. Notatet er delt med
relevante politikere, og er blitt henvist til i offentlige debatter av både forskere, sivilt samfunn og
politikere.  

Andre aktiviteter for å nå målgruppen “folk flest”, inkluderer en rekke leserinnlegg både lokale og
nasjonale media. Videre har vi holdt nettsiden vår oppdatert med relevant informasjon,
publikasjoner og nyheter, og vi har vært aktive på facebook og twitter. 

Vi har også hatt innlegg på trykk i medisinske tidsskrift og andre kanaler rettet mot helsepersonell.
Det har vært utfordrende å engasjere helsepersonell i 2020, men før Norge stengte ned var vi til
stede på et kurs i regi av Norges kristelige legeforening. Vi fikk god kontakt med organisasjonen,
som like etter besluttet å bli partner i ICAN, og publiserte en sak om atomvåpens humanitære
konsekvenser i sitt magasin Inter Medicos. Et leserinnlegg vi hadde på trykk i Tidsskriftet til
Legeforeningen: Tre trusler med ulike prognoser, fikk vi oversatt og publisert på PubMed/Medline
der leger internasjonalt kan søke opp medisinske artikler. Det var en hyggelig overraskelse da
innleggets forfatter (rådsmedlem Kirsten Osen), ble kontaktet av Universitetet i Salamanca i Spania
som spurte om de kunne trykke innlegget i en planlagt bokutgivelse.
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Under en liten åpning landets nedstenging i høst, holdt vi foredrag for første-års medisinstudenter
på Haukeland sjukehus, i regi av Medisinstudentforeningen i Bergen. Arrangementet var en
suksess, og vi ble invitert tilbake til neste år når det er et nytt kull. Vi samarbeidet også med
Medisinstudentforeningen nasjonalt om et webinar om atomvåpen i høst, der en representant fra
Den internasjonale Røde Kors-komiteen, lederen for Yngre legers forening, og et av våre
styremedlemmer holdt innlegg.

Det gratis online-kurset Medical Peace Work, som blant annet tar for seg medisinske konsekvenser
og beredskap mot atomvåpen, har på grunn av Covid-19 vært åpent gjennom store deler av året. Vi
har brukt sosiale media og medlemsbladet vårt til å spre informasjon om kurset, og har i år sett en
økning i antall norske studenter som vært aktive kursdeltakere.

Representanter for Leger mot atomvåpen har også holdt innlegg på en rekke arrangement i regi av
andre organisasjoner og institusjoner, fra NTNU til Rotary. Dette er en fin måte å nå ut til nye
målgrupper med vårt kjernebudskap om at atomvåpen må avskaffes på grunn av deres humanitære
og medisinske konsekvenser.

Det er også viktig for oss å holde våre ca. 900 medlemmer engasjert og informert, slik at disse kan
bidra til å snakke om atomvåpens humanitære konsekvenser i sine nettverk. Måten vi når ut til
medlemmene våre på er først og fremst gjennom utsending av vårt medlemsblad tre ganger i året,
og vårt månedlige elektroniske nyhetsbrev. At dette bidrar til å holde engasjementet oppe, ser vi
blant annet ved at medlemmer har hatt leserinnlegg på trykk i lokale aviser, og noen har jobbet for å
fremme ICAN Cities Appeal i sine hjemkommuner.

Overordnet mål 2: ICAN Norges arbeid har bidratt til å legge forholdene til rette for norsk
tilslutning til FNs atomvåpenforbud

● Delmål 2.1: Norske organisasjoner som jobber for norsk signering av atomvåpenforbudet
samarbeider og er godt koordinert

● Delmål 2.2: Det er økt kunnskap og engasjement for atomvåpensaken blant norske
organisasjoner

● Delmål 2.3: Oppdatert og etterrettelig informasjon om atomvåpens humanitære
konsekvenser og FNs atomvåpenforbud er lett tilgjengelig

● Delmål 2.4: ICAN Cities Appeal brukes som verktøy for lokalt engasjement og
informasjonsspredning

Også i 2020 har NLA hatt det administrative ansvaret for ICAN i Norge. Her er en oppsummering
av resultater kampanjen har oppnådd i 2020:

Selv i et svært annerledes år der Covid-19 har tatt mye oppmerksomhet både i media og politisk, har
atomvåpen stått på dagsorden. Norges forhold til FNs atomvåpenforbud har blitt diskutert i flere av
de politiske partienes programprosesser helt ned på kommunenivå, i debattprogrammer som
Dagsnytt 18, og i sosiale og tradisjonelle medier. 4 av 5 innbyggere og flertallet av velgerne i alle
norske partier mener Norge bør signere FNs atomvåpenforbud, viser Norsk Folkehjelp sin
spørreundersøkelse fra 2019. Dette har ikke resultert i konkret politikk blant de største partiene på
Stortinget, men vi ser bevegelse hos flere partier i forbindelse med diskusjonen om de politiske
programmene for neste stortingsperiode.
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ICAN Norge har bistått med oppdaterte fakta og analyser, både i den offentlige debatten og i
partienes programprosesser. Dette har vi gjort i samarbeid med partnerorganisasjonene, blant annet
ved å spre kunnskap, rapporter og notater produsert av ICAN Norges partnere (som notatet
Verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og ikkespredning og rapporten Norge, Nato og kjernevåpen
produsert av NLA), svart på høringer, sendt ut månedlige oppdateringer til partnerorganisasjonene
og deltatt i samfunnsdebatten med både egenproduserte innlegg og redaksjonell dekning. I
samarbeid med partnerorganisasjoner hadde vi i løpet av året dialog med alle partiene på Stortinget
med unntak av FRP. ICAN Norges koordinator, Tuva Widskjold, samordnet dette arbeidet.

ICAN Cities Appeal er et konkret verktøy for å skape dialog og debatt rundt atomvåpensaken og
FNs atomvåpenforbud. Lokalt har vi overoppfylt målet vi hadde satt oss for antall kommuner som
har sluttet seg til ICAN Cities Appeal. Til tross for at kommunene har stått i en vanskelig situasjon
grunnet Covid-19, har de prioritert å diskutere atomvåpensaken. Hele 23 nye kommuner sluttet seg
til appellen i 2020, og bad med det regjeringen om slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Mange av
partnerne i ICAN Norge har engasjert seg i atomvåpenspørsmål, og spesielt i ICAN Cities Appeal.
Dette har bidratt til den suksessen appellen har vært i 2020. ICAN Norges koordinator har
distribuert informasjon og framgangsmåter til partnerorganisasjoner, som så har gjort jobben ute i
landets mange kommuner. I tillegg bidrar ICAN Norges koordinator med å svare på spørsmål om
appellen, formulering av interpellasjoner, oppdatere nasjonale og internasjonale nettsider ved
vedtak, utsending av diplomer, og om kommunene ønsker det, med deltakelse på markeringer. Det
er lagt et godt fundament for å få med enda flere byer og kommuner i 2021. 

For å kunne bruke media som kanal, er vi avhengig av at media ønsker å spre den kunnskapen vi
besitter. Andre aktører har større tilgang til mediekanaler enn oss. ICAN Norge bidro til å gi
tidligere statsledere og ministre i Norge muligheten til å delta i et åpent brev fra 56 tidligere
statsledere fra land som har atomvåpen som en del av sin forsvarsstrategi. De tidligere statslederne
krevde handling og tilslutning til FNs atomvåpenforbud. I Norge fikk brevet bred dekning blant
annet fordi de seks norske signatarene også skrev en kronikk i Aftenposten der de begrunnet
hvorfor de signerte det åpne brevet.  

Gjennom hele året har vi bidratt med skolering og møter for og med ungdomsparti,
ungdomsorganisasjoner og fagforeninger. I 2020 holdt ICAN Norge 36 skoleringsmøter, foredrag,
appeller og deltok i paneler. Dette gjør vi for at disse aktørene skal ha best mulig forståelse av
risikoen atomvåpen medfører, hvordan denne kan reduseres, og basert på det engasjere seg for
nedrustning og risikoreduksjon.

Et økt engasjement i befolkningen for internasjonalt nedrustningsarbeid ser vi også gjennom at syv
nye organisasjoner i løpet av året har sluttet seg til ICAN Norge og kampanjens formål om norsk
tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

ICAN Norge har nå over 60 partnerorganisasjoner, med til sammen over 4 millioner medlemmer
(noen av disse kan overlappe) og dekker det brede laget av Norges befolkningen. Dette speiler at det
store flertallet av Norges befolkning (4 av 5, i følge en undersøkelse fra 2019) ønsker at Norge skal
slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Vi er en felleskampanje der alle partnerne er enige om behovet
for fokus på atomvåpens humanitære konsekvenser og at Norge bør slutte seg til FNs
atomvåpenforbud. Vårt mål er at norske organisasjoner som jobber for signering av
atomvåpenforbudet samarbeider og er godt koordinert.
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Vårt informasjonsarbeid mangeganges gjennom ICAN Norges nettverk, ved at informasjon vi tilbyr
partnere blir delt videre til lokallag og medlemsorganisasjoner. Dette er den viktigste merverdien til
ICAN Norge som nettverk – at vi sammen står sterkere enn hver for oss. Derfor har vi i 2020
fortsatt fokuset fra 2019 om å styrke samarbeidet mellom organisasjonene i kampanjen. Bevis på at
dette har lykkes så vi gjennom den brede deltakelsen av ICAN Norge partnerorganisasjoner i
forbindelse med markeringen av at det 6. august var 75 år siden USA bombet Hiroshima med
atomvåpen. ICAN Norges partnerorganisasjoner deltok aktivt i media, som samarbeidspartnere for
en større musikalsk markering i regi av ICAN Norges partner Nei til Atomvåpen (markeringen ble
også sendt på NRK), og som initiativtakere til arrangementer rundt omkring i Norge. Da Honduras
ratifiserte FNs atomvåpenforbud som stat nummer 50 delte flere av ICAN Norges partnere
informasjon i Sosiale medier, deltok på en felles markering utenfor Stortinget og var med på en
felles kronikk. Kronikken i Dagbladet krevde at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud og var
signert av representanter fra over 50 organisasjoner, i og utenfor ICAN Norges-nettverk.

Overordnet mål 3: Utfordre ideen om at atomavskrekking gjør verden tryggere.

● Delmål 3.1 NLA arrangerer et eller flere møter med sikte på intern skolering i temaet
atomavskrekking som sikkerhetsrisiko.

● Delmål 3.2 Styret og sekretariatet skal i løpet av 2020 vurdere realismen og mulighetene
knyttet til et sterkere samarbeid med de andre IPPNW-grenene i Norden og i Russland med
mål om å bidra til å bryte ned eksisterende fiendebilder. Dersom det vurderes som strategisk
av styret skal det legges planer om igangsetting av initiativet i 2021.

Planlagte anløp av reaktordrevne ubåter i Tromsø og i Bergen og amerikanske bombefly på
Ørlandet har i 2020 skapt engasjement rundt norsk forsvars- og alliansepolitikk. Spenningen
mellom stormaktene har økt, og Norge ligger strategisk plassert i midten. For å bidra til debatten og
sette fokus på viktigheten av avspenning, tok vi i Leger mot atomvåpen initiativ til en rapport om
lavspenningstiltak. Vi inviterte med Norges Fredsråd og Nei til Atomvåpen til et samarbeid med
oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høyskole, Tormod Heier. Resultatet ble rapporten Norden
som lavspenningsområde - hva kan Norge gjøre?. Rapporten inneholder en situasjonsbeskrivelse og
forslag til norske myndigheter om konkrete tiltak for å redusere spenningsnivået. Vi lanserte
rapporten på Kulturhuset i en periode hvor det var mulig med fysiske arrangement, med stort
oppmøte av publikum. Etter en innledning av Tormod Heier, stilte Espen Barth Eide (AP), Hårek
Elvenes (H), Liv Signe Navarsete (SP) og Audun Lysbakken (SV) til debatt. Rapporten er senere
blitt referert til i media ved flere anledninger.

For å vurdere realismen og mulighetene knyttet til et sterkere samarbeid med de andre
IPPNW-grenene i Norden og i Russland med mål om å bidra til å bryte ned eksisterende
fiendebilder, arrangerte vi i 2020 to digitale nordiske møter. I det første møtet fokuserte vi på å bli
kjent og oppdatere hverandre på situasjonen i de ulike landene og IPPNW-organisasjonene. I det
andre møtet hadde vi fokus på de økte spenningene i nord. På dette møtet holdt Tormod Heier en
innledning. På de nordiske møtene var det representanter til stede fra Norge, Sverige, Danmark og
Finland. IPPNW i Russland deltok ikke, til tross for mange oppfordringer.

Basert på denne erfaringen, har vi avventet videre tiltak knyttet til nordisk samarbeid som
inkluderer Russland. Vårt samarbeid med SLMK i Sverige har likevel blitt videreutviklet, og vi har
en god dialog med erfaringsutveksling og idemyldring.
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I sin vurdering av om det er strategisk å igangsette et samarbeid med de andre IPPNW-grenene i
Norden og i Russland for å bygge ned eksisterende fiendebilder, har styret lagt vekt på erfaringene
fra aktivitetene referert til over, og samtidig sett på organisasjonens formål og strategi. På
styremøtet 14. juni 2021 fattet styret følgende vedtak:

“NLA skal, i tråd med vedtatte strategi og dagens lover, prioritere atomvåpenspørsmål. Vi ønsker å
styrke dialogen og samarbeidet med de nordiske og russiske IPPNW-organisasjonene på dette
temaet. Når vi uttaler oss om norsk forsvarspolitikk og forholdet mellom USA, Norge og Russland,
skal vi ha et tydelig fokus på atomvåpen.”

Vedtaksforslag:

Landsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2020,og tar styrets vurdering og påfølgende
beslutning om delmål 3.2 til etterretning.
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Sak 4: Regnskap 2020
Saksfører :  Daglig leder

Regnskapet for 2020 viser et positivt resultat på 225 439 NOK. Selv om vi hadde en
betydelig reduksjon i støtte fra UD sammenlignet med 2019, kompenserte vi noe for dette
med økte medlemsinntekter og annen støtte. Samtidig har vi hatt lave kostnader knyttet til
reiser og arrangementer i 2020 som et resultat av smittevern-restriksjoner.

Egenkapitalen ved inngangen til 2021 var på kroner 1 476 174. Av disse er 34 650 NOK
øremerket ICAN Norge og 71 363 NOK øremerket Medical Peace Work.

2020 2019

Inntekter   

Medlemskontingenter 311 600 210 032

Gaver til NLA 85 559 83 184

Gaver til ICAN 34 650 0

UD-støtte 1 700 000 2 402 118

Diverse 106 126 4 899

MVA-refusjon 157 802 108 578

Totale innteker 2 395 737 2 808 811

Kostnader   

Lønnskostnader 1 425 801 1 341 803

Husleie 93 875 60 203

Regnskap og revisjon 81 231 108 598

Medlems- og innsamlingssystem 22 557 41 426

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 98 945 144 444

Andre driftskostnader 39 960 91 951

Medlemsblad 139 190 157 548

Nettside og sosiale media 8 360 164 054

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 23 261 153 379

Produksjon studier/rapporter/filmer etc 172 046 0

Reiser 21 779 60 972

Arrangement 43 294 111 332

Totale kostnader 2 170 299 2 435 710

Årsresultat 225 438 373 101

Vedtektsforslag:

Landsmøtet tar regnskapet til etterretning.
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Sak 5: Status 2021
Saksfører :  Styret/Daglig leder

Siden årets landsmøte avholdes i tredje kvartal, ønsker styret å gi landsmøtet en statusoppdatering
for inneværende år i tillegg til årsmeldingen fra 2020.

Økonomi

I 2020 har Utenriksdepartementet kuttet ytterligere i støtten til organisasjoner som arbeider med
nedrustning. NLA har fått et tilskudd på 2 171 250 NOK over en prosjektperiode på 18 måneder
(1.1.21-30.6.22). Det vil si at vi har ca 1 447 500 tilgjengelig i 2021 (mot 1 700 000 i 2020). Av det
totale tilskuddet er 892 500 NOK øremerket ICAN Norge og arbeidet med FNs atomvåpenforbud.

UD har videre strammet inn på føringene for støtten. Vi får ikke lenger lov til å bruke tilskuddet på
drift, og de har lagt føringer på hvilke av våre aktiviteter de vil støtte.

Basert på NLAs strategi for perioden 2020-25, har styret besluttet å prioritere tre målsetninger i
2021:

1. Leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere har kunnskap om atomvåpens medisinske
konsekvenser

2. Legers kunnskap om atomvåpens medisinske konsekvenser er tilgjengelig for offentligheten
3. Det er økt offentlig debatt rundt hvilke tiltak som best bidrar til nedrustning og hva Norges

bidrag til disse prosessene skal være

UD er villig til å støtte aktiviteter under målsetning 1 og 2, men ikke nummer 3.

NLA har siden 2020 begynt en prosess for å tydeligere skille mellom NLA og ICAN Norge. Dette
skillet blir nå enda tydeligere fordi UD krever separate budsjett, aktivitetsplaner og
resultatrapporter.

I budsjettet for 2021 har vi derfor skilt ut kostnader knyttet til ICAN Norge. NLA er fremdeles
administrativt ansvarlig for kampanjen, men beslutninger knyttet til aktiviteter og budsjett
diskuteres i ICAN Norges rådsgruppe (med representanter fra NLA, Norges Fredsråd, Nei til
Atomvåpen og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom). Fordi NLA står ansvarlig for søknaden, har
organisasjonen vetorett dersom avgjørelser tatt av rådsgruppen i ICAN Norge kan få konsekvenser
for muligheten til å oppfylle grunnlaget for økonomisk støtte eller gå sterkt utover egen
organisasjons fremtid. Disse forholdene er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom organisasjonene i
rådet.
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Budsjett

2021

Inntekter  

Medlemskontingenter 380 000

Gaver til NLA 60 000

Gaver til ICAN

UD-støtte 892 750

Diverse 30 000

MVA-refusjon 100 000

Totale inntekter 1 462 750

Kostnader  

Lønnskostnader 980 000

Husleie 26 400

Regnskap og revisjon 72 990

Medlems- og innsamlingssystem 30 000

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 50 281

Andre driftskostnader 31 440

Medlemsblad 150 000

Nettside og sosiale media 10 400

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 5 000

Produksjon studier/rapporter/filmer etc 45 000

Reiser 7 000

Arrangement 77 771

Totale kostnader 1 486 282

Årsresultat -23 532

ICAN  

Kostnader 664 105

Innsamlede midler 111 605

UD-støtte 552 500

Årsresultat ICAN 0
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Aktiviteter

Aktiviteter vi har planlagt i 2021 under målsetning 1) Leger, medisinstudenter og andre
helsearbeidere har kunnskap om atomvåpens medisinske konsekvenser inkluderer tre utgivelser
av medlemsbladet, månedlig utsending av elektronisk nyhetsbrev til medlemmer, vedlikehold og
jevnlig aktivitet på nettsiden og i sosiale media (facebook og twitter), informasjonsarbeid på
arrangementer for leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere, dialog med foreninger og
organisasjoner for leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere, og arbeid med Medical Peace
Work.

Noen av aktivitetene vi har gjennomført første halvår:
- To utgivelser av medlemsbladet
- Seks utgaver av elektronisk nyhetsbrev
- Holdt nettsiden og sosiale media oppdatert
- Foredrag for ansatte på Folkerettsinstituttet
- Fagsamtale for ansatte ved Universitetet i Tromsø
- Leserinnlegg i Tidsskriftet til Legeforeningen

Planlagte aktiviteter andre halvår:
- Dersom smittevernrestriksjonene letter, håper vi å kunne stille med stand på flere

lege-arrangementer
- Flere foredrag/seminarer for leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere
- Flere innlegg i medisinske tidsskrift
- Utgivelse av én utgave av medlemsbladet, og månedlige nyhetsbrev

Aktiviteter vi har planlagt under målsetning 2) Legers kunnskap om atomvåpens medisinske
konsekvenser er tilgjengelig for offentligheten inkluderer produksjon av rapporter, notater eller
filmer, seminarer (digitale eller fysiske), appeller eller innlegg på andres arrangement, utarbeiding
av en uttalelse fra norske humanitære og helsefaglige organisasjoner, og medie-arbeid.

Noen av aktivitetene vi har gjennomført første halvår:
- Laget en informasjonsfilm om atomvåpenforbudet
- Utarbeidet en uttalelse fra norske humanitære og helsefaglige organisasjoner, underskrevet

av Legeforeningen, Norsk sykepleierforening, Medisinstudentforeningen, Norsk
sykepleierforening Student, Folkehelseforeningen, Norges Røde Kors og Norske leger mot
atomvåpen. Uttalelsen er publisert på nettsidene, og en kortversjon publisert som
leserinnlegg i Klassekampen.

- Styreleder Signe Flottorp var gjest i Legeforeningens podcast Stetoskopet.
- Flere leserinnlegg i ulike media.
- Foredrag på Bergens offentlige bibliotek i samarbeid med Antikrigs-Initiativet

Planlagte aktiviteter andre halvår:
- Arrangere flere seminarer og foredrag (blant annet et seminar i samarbeid med Peace Boats)
- Medie-arbeid ifm FNs generalforsamlings behandling av en resolusjon om atomvåpens

humanitære konsekvenser.

Aktiviteter vi har planlagt under målsetning 3) Det er økt offentlig debatt rundt hvilke tiltak
som best bidrar til nedrustning og hva Norges bidrag til disse prosessene skal være inkluderer
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arbeidet med ICAN Norge, politisk påvirkningsarbeid, seminarer og mediearbeid. Under denne
målsetningen vil vi også sette fokus på økte spenninger i nord og økt amerikansk tilstedeværelse,
samt problematisere kjernefysisk avskrekking.

Noen av aktivitetene vi har gjennomført første halvår:
- Markering av atomvåpenforbudets ikrafttredelse 22. januar. På grunn av nedstengning måtte

markeringa gjøres digital, men den ble innspilt foran Stortinget hvor en stor struts
symboliserte norsk strutsepolitikk i atomvåpensaken.

- Flere leserinnlegg om atomvåpenforbudet og om partienes landsmøter
- Svært mange politikermøter opp mot partienes landsmøter
- Flere interne skoleringer for å kunne utarbeide en posisjon og finne vår rolle i ubåtsaken.

Planlagte aktiviteter andre halvår:
- Bruke Stortingsvalget til å sette fokus på atomvåpensaken i media
- Skrive innlegg el.l. og arrangere seminarer om ubåtsaken i Tromsø og eventuelt andre

aktuelle saker
- Arrangere et møte med de andre nordiske, inkludert russiske, IPPNW-grenene

Vedtaksforslag:

Landsmøtet tar oppdateringen om status for 2021 til etterretning.
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Sak 6: Aktiviteter og prioriteringer 2022
Saksfører :  Styret

Styret og sekretariatet vil gjerne ha innspill fra landsmøtet til konkretisering av aktiviteter og
prioriteringer i 2022. Forslag til tiltak som kan bidra til økt medlemsvekst og innsamling er særlig
velkomment.

Foreløpige planer for 2022
I 2022 er det stor sannsynlighet for at vi har en ny regjering i Norge. De fleste opposisjonspartiene
har i sine alternative statsbudsjett bevilget mer penger til sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider
med nedrustning enn dagens regjering, og vi har derfor utsikter til en bedre økonomisk situasjon. Vi
tillater oss derfor å budsjettere med høyere inntekter, men budsjettet må selvsagt justeres etter den
faktiske situasjonen.

En prioritert sak i 2022 bør være arbeidet med å få regjeringen til å ta konkrete skritt for å nærme
seg signering av FNs atomvåpenforbud. NLA ønsker derfor å fortsette med det administrative
ansvaret og det tette samarbeidet med ICAN Norge. Med en ny regjering kan det også være
muligheter for å øke innsatsen mot kjernefysisk avskrekking som sikkerhetsstrategi, og oppfordre til
avspenning og nedrustning i nordområdene. I denne sammenheng vil det være ønskelig med tettere
kontakt med de nordiske og russiske IPPNW-grenene dersom dette lar seg gjøre.

Organisatorisk skiller 2022 seg ut som et jubileumsår. NLA fyller 40 år høsten 2022. Dette ønsker
vi å markere med et fysisk seminar, en jubileumsfest, en kampanje i sosiale media og økt innsats for
innsamling og rekruttering av nye medlemmer, særlig studenter. I tillegg er en gruppe, ledet av
tidligere styreleder John Gunnar Mæland, allerede i gang med å skrive NLAs historie som vi ønsker
å publisere i sammenheng med jubileet.

Dersom smitteværntiltakene tillater det, kan det bli relativt mye reisevirksomhet i 2022. I januar
avholdes tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen. Det første statspartsmøtet for
atomvåpenforbudet skal også avholdes tidlig på året. IPPNW sin kongress i Kenya er utsatt, og
dersom denne blir avholdt i 2022, vil det være naturlig at NLA sender flere representanter dit.
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Foreløpig forslag til budsjett 2022:

I det foreløpige budsjettet har vi lagt inn lønnskostnader til to fulle stillinger og en deltidsstilling på
20 %.

Budsjettert

2022 2021

Inntekter   

Medlemskontingenter 390 000 380 000

Gaver til NLA 150 000 60 000

Gaver til ICAN

UD-støtte 2 000 000 892 750

Diverse 20 000 30 000

MVA-refusjon 70 000 100 000

Totale innteker 2 630 000 1 462 750

Kostnader   

Lønnskostnader 1 600 000 980 000

Husleie 100 000 26 400

Regnskap og revisjon 85 000 72 990

Medlems- og innsamlingssystem 40 000 30 000

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 60 000 50 281

Andre driftskostnader 40 000 31 440

Medlemsblad 200 000 150 000

Nettside og sosiale media 50 000 10 400

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 50 000 5 000

Produksjon studier/rapporter/filmer etc 50 000 45 000

Reiser 200 000 7 000

Arrangement 155 000 77 771

Totale kostnader 2 630 000 1 486 282

Årsresultat 0 -23 532

Vedtaksforslag:

Styret tar med seg landsmøtets innspill til aktiviteter og budsjett i utforming av planer for 2022.
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Sak 7: Nye vedtekter
Saksfører :  Styret

Forslagstiller: Avtroppende styre

Det er gjort en total revisjon av NLAs nåværende «lover». De foreslåtte nye vedtektene er mer
detaljert og vil fungere bedre som et styringsverktøy for organisasjonen. Vi forelegger styret
gjeldende lover og forslag til nye vedtekter til sammenligning.

Gjeldende lover:

LOVER

for foreningen

NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN

NORSK AVDELING AV

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR

Vedtatt i konstituerende møte 9. oktober 1982 med endringer vedtatt av landsmøtet i 1986,
1990, 1998, 2000, 2001, 2005, 2013 og 2018.

NLAs LOVER*

1. Foreningens navn er NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN (NLA). NLA utgjør den norske
avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).

2. Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er åpen for alle leger og legestudenter.
Foreningen er også, etter styrets innstilling og vedtak, åpen for ordinært medlemskap for personer
med særlig relevant faglig bakgrunn. Andre personer kan bli støttemedlem uten stemmerett, men
med forslagsrett.

3. Foreningens formål er å spre opplysning om medisinske konsekvenser av atomkrig og arbeide for
kjernefysisk nedrustning og redusert fare for atomkrig. En viktig del av dette arbeidet er å påpeke at
også forskning, utvikling og utplassering av atomvåpen har sammenheng med de alvorlige
problemene verden står overfor når det gjelder miljø og økonomisk utvikling.
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4. Foreningens høyeste organ er landsmøtet. På landsmøtet har alle med gyldig medlemskap
adgang. Bare ordinære medlemmer har stemmerett. Medlemskap er bare gyldig når kontingenten er
betalt senest en måned før landsmøtet.

5. Landsmøtet skal innkalles minst en gang hvert år og ellers når minst 3/5 av styret eller 20 % av
alle med gyldig medlemskap krever det. Styret har ansvaret for å bestemme tid og sted for
landsmøtet og at innkalling til landsmøtet med dagsorden og eventuelle forslag til endring av lovene
er sendt ut til medlemmene senest 30 dager før landsmøtet skal finne sted. Styret bør tilstrebe at
landsmøtene holdes på forskjellige steder i landet. Annonsering av landsmøtet og omtale av
eventuelle lovendringsforslag i medlemsbladet i rett tid regnes som gyldig innkalling. Andre saker
enn lovendringsforslag kan tas opp direkte på møtet hvis det godkjennes av et flertall av
forsamlingen ved møtets begynnelse.

6. Landsmøtet velger foreningens leder. Dessuten velges et styre som skal bestå av minst fire
personer i tillegg til lederen. Minst to av styrets medlemmer skal være bosatt utenfor Oslo-
regionen. Landsmøtet velger også revisor og valgkomité som skal bestå av minst to av foreningens
medlemmer utenfor styret. Bare ordinære medlemmer kan velges til leder, styremedlem og medlem
av valgkomité. Styret oppnevner et råd bestående av medlemmer som ved behov skal gi styret råd
og bistand. Ett av rådsmedlemmene foreslått av styret, deltar på styremøtene uten stemmerett og
holder øvrige rådsmedlemmer løpende orientert om foreningens arbeid.

7. Foreningens lover kan bare endres av landsmøtet etter skriftlig avstemning med 2/3 flertall blant
stemmeberettigete medlemmer som er tilstede.

8. Landsmøtet fastsetter kontingenten og behandler årsberetning og de reviderte regnskaper. Alle
andre saker skal landsmøtet etter vedtak delegere til styret eller dets ad hoc-utvalg. På hvert
landsmøte diskuteres styrets fullmakter og styrets forslag til handlingsprogram.

9. Styret leder foreningens arbeid mellom landsmøtene i henhold til gitte fullmakter. Styret har en
særlig plikt til å arbeide for å danne og understøtte studentgrupper og andre lokale kontakter. Styret
skal utarbeide årsberetning, revidert regnskap, budsjett og forslag til handlingsplan som forelegges
landsmøtet hvert år.

* Lover med endringer vedtatt av landsmøtet, sist 14. april 2018, John Gunnar Mæland
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Forslag til nye vedtekter:

Vedtekter
Norske leger mot atomvåpen

Vedtatt i konstituerende møte 9. oktober 1982. Siste endringer vedtatt av årsmøtet 11.09.2021

1. Navn:
Organisasjonens navn er Norske leger mot atomvåpen (NLA).

2. Tilknytning: 
NLA er en selvstendig norsk del av Den internasjonale legebevegelsen mot atomkrig
(International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW).

3. Formål: 
Foreningens formål er å spre opplysning om medisinske konsekvenser av
atomvåpen og arbeide for kjernefysisk nedrustning og redusert fare for atomkrig. En
viktig del av dette arbeidet er å påpeke at også forskning, utvikling og utplassering
av atomvåpen har sammenheng med de alvorlige problemene verden står overfor
når det gjelder miljø og økonomisk utvikling.

4. Medlemskap
Leger og legestudenter kan bli ordinære medlemmer. Organisasjonen er også åpen for
ordinært medlemskap for personer med særlig relevant faglig bakgrunn. 
Andre personer kan bli støttemedlem.
Medlemskap etableres og opprettholdes gjennom betaling av årlig kontingent.
Ordinære medlemmer kan velges til styret og valgkomitéen.

5. Årsmøtet
a. Årsmøtet er NLAs høyeste organ. 
b. Årsmøtet holdes hvert år innen 31. oktober. 
c. Det bør tilstrebes å arrangere årsmøtet i forskjellige deler av landet. Om nødvendig

kan årsmøtet avholdes digitalt.
d. Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent inneværende år og senest fire

uker før årsmøtet har stemmerett. Støttemedlemmer har forslags- og talerett.
e. Årsmøtet bekjentgjøres med minst 6 ukers varsel. Innkalling, dagsorden og

eventuelle forslag til vedtektsendringer skal sendes ut minst 10 dager før møtet.
Medlemmer som ønsker å fremme saker eller vedtektsendringer for årsmøtet må
melde disse minst 4 uker før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i
tråd med vedtektene.
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f. Årsmøtet behandler
a. styrets beretning for siste kalenderår (årsrapport)
b. regnskap for siste kalenderår
c. vedtektsendringer
d. valg av styreleder og styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen,

valgkomité etter innstilling fra styret, revisor etter innstilling fra styret
e. medlemskontingenter
f. innkomne saker

g. Vedtektsendring krever to tredels flertall på årsmøtet.
h. Andre vedtak fattes ved alminnelig flertall.
i. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det, eller 20 % av

de ordinære medlemmene krever det.

6. Styret
a. Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal påse at

organisasjonen drives forsvarlig og effektivt i tråd med vedtektene.
b. Styret ansetter daglig leder, vedtar organisasjonens overordnede strategier,

årsbudsjetter og årsplaner, og behandler for øvrig saker av vesentlig betydning for
organisasjonens drift og utvikling. 

c. Styret innkaller til årsmøte, innstiller på saker til behandling i årsmøtet, og
iverksetter årsmøtets vedtak.

d. Styret har overordnet økonomisk ansvar og skal legge fram regnskap og årsrapport
for årsmøtet.

e. Styreleder og styremedlemmer velges på årsmøtet for to år. Om lag halvparten av
styremedlemmene bør stå på valg hvert år.

f. Det er ønskelig med minst ett studentmedlem i styret, og at styremedlemmer har
tilhørighet i forskjellige deler av landet.

g. Styret skal bestå av minimum seks og maksimum ti personer.
h. Styret i plenum tar avgjørelser med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder

dobbeltstemme. 
i. Styret bør tilstrebe å møtes minst seks ganger i året.Styret er vedtaksdyktig når

minimum halvparten av styremedlemmene er til stede.
j. Styret supplerer seg selv, inkludert styreleder dersom sittende styreleder trekker seg.

Styreleder og andre styremedlemmer supplert av styret står på valg ved neste
ordinære årsmøte.

k. Styrets arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og daglig leder.

7. Valgkomité
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, styreleder og styrets nestleder overfor årsmøtet.
Komiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Ved
frafall kan styret utpeke nytt medlem til å supplere komiteen. Valgkomiteen legger fram sin
innstilling for årsmøtet.

8. Rådet
Rådet består av fagpersoner og er et konsultativt organ for styret og sekretariatet. 
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Rådsmedlemmer og en observatør fra rådet til styret oppnevnes av styret. Utgående
styremedlemmer vil normalt tilbys en plass i rådet.
Rådets observatør til styret fungerer normalt som rådets leder.
Rådet står fritt til å definere sitt eget arbeid innenfor organisasjonens vedtekter og strategi.
Styret kan oppfordre rådet til å bidra til utvalgte oppgaver.

9. Signeringsrett og prokura
Daglig leder og styreleder sammen har signaturrett.
Daglig leder og styreleder har prokura hver for seg.

10. Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen krever 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter med minst 12
måneders mellomrom.

Vedtaksforslag:

Landsmøtet vedtar de nye vedtektene.
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Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Saksfører :  Valgkomiteen

Valgkomitéens innstilling:
(Bosted i parentes for å gi inntrykk av regional representasjon)

Leder:

Signe Flottorp (Oslo)

Styremedlemmer:

Thomas René Bremnes (Tromsø), gjenvalg
Helene Kolstad Skovdahl (Bergen), gjenvalg
Bjørn Hilt (Trondheim), gjenvalg
Knut Mork Skagen (Trondheim), gjenvalg
Charlotte Lunde (Oslo), gjenvalg
Hanne Marie Skogen (Oslo), gjenvalg - studentrepresentant
Marianne Ask Torvik (Bodø), ny
Christian Grimsgaard (Oslo), ny
Emma Marshall (Bergen), ny

Vedtaksforslag:

Landsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til nytt styre.
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Sak 9: Valg av valgkomite
Saksfører : Styret

Innstilling:

Saima Naz Akhtar (Bergen), gjenvalg
Tordis Sørensen Høifødt (Tromsø), gjenvalg

En tredje kandidat vil foreslås på møtet.

Vedtaksforslag:

Landsmøtet vedtar styrets innstilling til ny valgkomité.
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Sak 10: Oppnevning av revisor
Saksfører : Daglig leder

Vedtaksforslag:

Moltzau revisjon oppnevnes som revisor av landsmøtet.
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