Protokoll
Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland
26.juni 2014.
Plass: Hotell Pohjanhovi, Rovaniemi, Finland
Tid: Torsdag 26.juni kl.16.00 – 20.00.
Tilstedeværende:
President NKF Elisabeth Rusdal, Norges Kvinne -og familieforbund, møteleder.
Sonja Kjørlaug
Norges Kvinne- og familieforbund, sekretær NKF.
Siw Warholm
Hem och Samhälle, Sverige.
Ulrika Siling
Hem och Samhälle, Sverige.
Wiveca Gustafsson
Hem och Samhälle, Sverige.
Lea Sairanen
Marttaliitto, Finland.
Terhi Lindqvist
Marttaliitto, Finland.
Petra Högnäs
Svenska Marthaförbundet.
Gun Forsèn
Svenske Marthaförbundet.
Una Maria Öskarsdóttir
Kvenfèlagsamband, Island.
Hildur Helga Gisladóttir
Kvenfèlagsamband, Island.

1. Møtet åpnet. Godkjenning av agendaen.
Beslut:
Agendaen godkjent.
2. Opprop av tilstedeværende.
Alle tilstedeværende presenterte seg – 10 stemmeberettigede.
Wiveca Gustafsson og Ulrikka Siling - Hem och Samhälle deltok på
møtet, styret godkjente de som stemmeberettige da Siv Warholm ble
forsinket.

3. Godkjennelse av protokoll fra styremøte 13.juni 2013 i Bodø.
Beslut:
Enstemmig godkjent.
4. Nordens Kvinneforbunds konferanse 2014.
Program ble fremlagt og gjennomgått.
Det var ikke utarbeidet noen forslag til uttalelser fra møtet. Dette fordi
manus fra hovedforedragsholder ikke forelå før til styremøtet. Forslag
må derfor utarbeides av en gruppe fra styret. Deretter må styre
behandle forslaget slik at det kan justeres og deles ut til deltagerne
lørdag kveld. Enighet om at det utarbeides uttalelse på tema:
Verdisetting av ulønnet omsorgsarbeid samt at kvinneorganisasjonene
må respekteres og tas på alvor.
Beslut:
Programmet enstemmig godkjent.
Elisabeth Rusdal, Hildur Helga Gisladóttir, Siw Warholm og Lea Sairanen
utarbeider forslag til uttalelser fra møtet.
Det utarbeides uttalelser på følgende to temaer:
Verdisetting av ulønnet omsorgsarbeid
Kvinneorganisasjonene må respekteres og tas på alvor.
5. Informasjon fra medlemsorganisasjonene.
Kvenfèlagsamband, Island
De har nå 4 800 medlemmer.
Har mottatt statlig tilskudd for kurs i utnyttelse av matrester for å
motvirke kasting av mat.
Mediene er viktig og de forsøker å benytte disse i arbeidet sitt.
Har et prosjekt «Resept for en god dag» - flere kvinner i politikken.
Svenska Marthaförbundet, Finland
Har 9 700 medlemmer, hvorav 42 menn
Fyller 115 år i år, unge Martha 40 år.
Har prosjektet «Takk for maten» Kurs i matlaging for ansatte i daghjem
og foreldre. Smaksskole for barna
Textilkonsept.15.november er en offentlig klesbyttedag.

Har sett på medlemskapsformer og har justert til bare en type
medlemskap. Medlemsbladet inkludert i kontingenten.
Diskuterer organiseringen av arbeidet i fremtiden.
Marttaliitto, Finland
47 000 medlemmer. Hatt en svak økning de siste 6 årene.
Er aktive i sosial medier som Twitter, Facebook. Har rundt 8-900 følgere
på Twitter – mange politikere og journalister
Diskuterer organisasjonsform i fremtiden. Har en arbeidsgruppe som har
ideer. Spørsmålet er om organisasjonen ønsker endringer?
Har vervekampanje «Livet er best når du skaper det selv».
Hem och Samhälle, Sverige
3 500 medlemmer.
Hatt landsmøte og feiret 95 års jubileum.
Diskutert endringer i organiseringen, men landsmøtet ønsket ikke
endringer. Landsmøtet vedtok to uttalelser: Valgfrihet av boendeform for
eldre og Ingen kontanter på bankene. Sveriges banker tar ikke
nødvendigvis lenger imot kontanter.
Norges Kvinne -og familieforbund, Norge
4 000 medlemmer.
Hatt underskriftskampanje for innføring av skolemat. Samlet over 4 300
underskrifter som er overrakt regjeringen. Har ellers sendt forslag til
regjeringen i forbindelse med statsbudsjett for 2014 og 2015. Forsøker å
bruke media aktivt.
Mye tid gått med til planlegging av gjennomføring av ACWWs
Europakonferanse som ble holdt i Bergen 1.-4. mai.
Diskuterer organiseringen av arbeidet og tenker å komme med forslag på
kommende landsmøte i oktober 2014. Er i gang med planlegging av
forbundets 100-års jubileum i 2015.
6. Forbundets økonomi.
Elisabeth ga en kort orientering om at det siden sist ikke er utbetalt noe.
Så det står 87 138,10 norske kroner på konto.

Ikke maktet å gjøre ferdig faktura for kontingent etc. men dette kommer
rett over sommerferien.

7. Nordens Kvinneforbunds konferanse 2015
Sverige har ansvaret for konferansen. Den planlegges holdt i Gränna ikke
langt frå Jönköping. Tema Livskvalitet.
Tidspunktet blir som årets konferanse.
Beslut:
Nordens Kvinneforbunds konferanse 2015 holdes i Gränna, Sverige 26.28 juni 2015.
Tema for konferansen er Livskvalitet – tilknytningstema, helse –mat –
kosthold og miljø.
8. Det nordiske brevet 2015.
Sverige har ansvaret for Det nordiske brevet i 2015. Dette vil bli sendt ut
innen 1. januar 2015 til medlemsorganisasjonene.
9. ACWW.
Elisabeth ga en kort informasjon. Verdenskonferansen ble holdt i
Chennai, India i september/oktober. Over 350 deltagere. Fra de nordiske
land deltok Norge, 1 fra Sverige og to fra Island. Det var forslag om
endringer i Constitution for ACWW. Dette ble ikke vedtatt og skal
arbeides videre med frem til neste konferanse i 2016. Resolusjon mot
kjønnslemlestelse av kvinner ble vedtatt med stort flertall. Resolusjonen
vedtatt på Europakonferansen i 2011ble avvist. Norge tok den opp igjen
og fikk den enstemmig vedtatt.
Det ble valgt ny verdenspresident, Ruth Shanks fra Australia og ny
Europapresident, Valerie Stevenes fra Storbritannia.
Begge disse var tilstede på Europakonferansen i Bergen i våres. Tema for
denne konferansen var «Women make a difference». Det deltok tett
oppunder 100 deltakere på konferansen.
Neste verdenskonferanse skal holdes i Warwick, England i 2016.
Neste Europakonferanse skal holdes i 2017 der savnes det fortsatt
vertsland.

10. Nordisk Forum.
Dette ble holdt 12. – 15. juni i Malmø, Sverige. Over 20 000 deltagere.
Veldig fyldig program. KI, Island hadde stor stand og mange deltagere.
Ellers deltok også Sonja og Elisabeth fra Norge. Hildur Helga Gisladóttir,
Island har sittet i styringsgruppen for forumet.
Sluttdokumentet var tidligere sendt ut til styret i NKF. Det ble overrakt de
nordiske landenes likestillingsministere. Sluttdokumentet egner seg godt
for videre arbeid og oppfølging sentralt, regionalt og lokalt. NKFs
medlemsorganisasjoner oppfordrer til at dette brukes.
Elisabeth fikk noen kontakter med organisasjoner i Sverige, Danmark og
Finland. Noen av disse kan være aktuelle å få med i vårt nordiske
samarbeid.
11.

Neste styremøte
For å forsøke å få med medlemmer fra de øvrige nordiske landene forslo
Elisabeth at neste styremøte holdes i et av de landene der vi ikke har
medlemmer. Dette er Danmark, Færøyene og Grønland.
Man kan da få informasjon om aktuelle medlemsorganisasjoners arbeid
og informere om NKFs arbeid før vi har ordinært styremøte.
Elisabeth undersøker mulig møtelokale og samarbeider med Hildur Helga
om å finne aktuelle organisasjoner å invitere til møtet.
Beslut:
Neste styremøte holdes i København lørdag 25.oktober 2014 fra kl.10.00
– kl. 17.00
Det er reisefordeling for en.

Oslo, 10. august 2014
Elisabeth Rusdal, President NKF.
Sonja Kjørlaug, sekretær NKF.

