
Sak 7 - Bevilgninger til årsmøte 
Det har kommet inn 7 søknader om bevilgninger. 

 
Avdelingsstyret innstiller: 

 
Kvinner på Tvers      5000,- 
AEF – Arbeiderbevegelsens rus – og sosialpolitiske forbund 5000,- 

Framfylkningen        5000,- 
Nei til Atomvåpen      5000,- 
Norges Sosiale Forum      5000,- 
Norsk Folkehjelp      5000,- 
Somliga går…       5000,- 
 
TOTALT       kr 35 000,- 
 
ÅRSMØTEPOTTEN     kr 35 000,- 
 
TOTALT FOR 2020     kr 75 000,- 
 
 



 

 

   
 

 

 

 

SØKNAD - KVINNER PÅ TVERS, VÅR ÅRLIGE KONFERANSE 17. OG 18. 

OKTOBER 2020 

 

 

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, 

kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner som har pågått i mer enn 20 år. Mange 

organisasjoner står bak konferansen hvert år, og deltakerne kommer fra hele landet og fra et 

bredt spekter av organisasjoner. Arbeidet gjøres av en arbeidsgruppe med representanter for 

organisasjonene. 

Arbeidsgruppa i Kvinner på tvers inviterer dere til å bidra med økonomisk støtte og/eller delta 

i arbeidsgruppa. 

 

Økonomisk støtte 

Kvinner på tvers er helt avhengig av bevilgninger fra organisasjonene for å kunne arrangere 

konferansen. Kvinner på tvers har alltid avholdt nøkterne konferanser, og det skal vi fortsette 

med. Små og store bevilgninger er velkomne.  

 

Deltakelse i arbeidsgruppa 

Arbeidsgruppa i Kvinner på tvers har sitt oppstartsmøte i 2020 10.februar kl. 16:00. Vi ønsker nye 

og gamle deltakere fra organisasjonene velkommen. Vi er sikre på at det rundt i organisasjonene 

finnes mange medlemmer som kan tenke seg å få tilbud om en slik oppgave. Arbeidsgruppas 

oppgave er å planlegge og gjennomføre konferansen. 

 

Kvinner på tvers oppfordrer organisasjonene til å oppnevne representanter til deltakelse i 

arbeidsgruppa for kommende periode. Vi er klar over at det kan være vanskelig å delta i og med at 

møtene finner sted i Oslo, men kanskje er det mulig på oppsatte møtedager å kombinere med 

annen møtevirksomhet? Uansett, vi er mottakelige for innspill også på e-post, 

kvinnerpatvers@gmail.com  

 

Arbeidsgruppa har sine møter fra kl. 16.00 - 18.00 i lokalene til FO i Smalgangen 42.  

 

Alle nye medlemmer er hjertelig velkomne. Det er bare å ta kontakt. Ytterligere informasjon 

om Kvinner på tvers finner dere på kvinnerpatvers.net 

eller ta kontakt på e-post: kvinnerpatvers@gmail.com eller 

sjekk ut Kvinner på tvers på Facebook.  

 

 

Bevilgninger sendes kontonummer 1813 18 26989, Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, 

Oslo, «Kvinner på tvers» 

 

Kvinner på tvers    

 kvinnerpatvers@gmail.com  

 

Oslo, desember 2019 

 
 

http://www.kvinnerpatvers.no/
mailto:kvinnerpatvers@gmail.com
mailto:kvinnerpatvers@gmail.com
mailto:kvinnerpatvers@gmail.com


 

 

 

Koordinator 

I og med at arbeidet i Kvinner på tvers er organisert i arbeidsgruppe, der de største 

organisasjonene bytter på sekretariatet, er det nødvendig at noen samler tråder og koordinerer 

arbeidet fra år til år. Koordinator i Kvinner på tvers er Stine Westrum, fra Fagforbundet 

Helse, Sosial og Velferd, Oslo.  

 

 

Med ønsker om positivt svar og ei riktig god jul! 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Westrum 

 

koordinator 

for arbeidsgruppa i Kvinner på tvers 

 

 

 

      

   



 
 

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) Strandgata 9, 1724 Sarpsborg    post@arbef.no     

   Tlf. 47 45 55 32               Bank: 9001.06.17471             Org.nr. 968 279 297                 www.arbef.no   

      Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund - AEF 
  
 

 

 

Til alle fagforeninger og klubber 

 

 
Sarpsborg 27.09.2019 

 

 

 
Søknad om bevilgning til vårt viktige arbeid. 

 

Vi tillater med dette å søke deres årsmøte om økonomisk støtte til arbeidet som gjøres i 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund.  

Forbundet ble stiftet i 1932 av blant annet Martin Tranmæl, og jobben for en edruelig livsstil er 

like, om ikke mer, aktuell nå som da.   

 

Vårt motto er AKTIV SOM MEDMENNESKE.  

Våre 4 A’er er: 

✓ Aktiv for barn, unge og eldre 

✓ Aktiv for en god og ansvarlig ruspolitikk 

✓ Aktiv for rusfrie soner 

✓ Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler 

 

Vår aktivitet for barn og unge er blant annet Ferieklubben for Barn og Ungdom. Her kan barn (6-

12 år) og ungdom (13-17 år) delta én uke på sommerleir. Vi har fokus på vanskeligstilte barn og 

unge som sjelden eller aldri får noe ferie enten på grunn av rus/alkohol i hjemmet eller fordi 

økonomien i familien rett og slett ikke tillater det. Enslige forsørgere med barn er en gruppe vi har 

satset mer på de siste to årene. I 2019 arrangerte vi én uke sommerleir i Fredrikstad og én uke på 

Biri for enslige mødre og fedre og deres barn. Vi gjennomførte 1 leir for ungdom, 2 leirer for barn 

og 2 leirer for enslige forsørgere med barn i sommer. I høstferien arrangerer vi 4-dagers leir både i 

uke 40 og uke 41, for barn, på Biri. Gleden er stor for oss, når vi kan gi et barn muligheten til å 

fortelle om sine ferieopplevelser til klassen etter ferien. Én uke leir varer fra mandag til søndag. 

Behovet for flere uker med leir er stort. Like stort er behovet for økonomisk støtte for at vi skal få 

dette til.  

 

Vi har et prosjekt om Eldre og Rus. Her inviterer vi oss ut til alle pensjonistforeninger i landet for 

å informere om hva som skjer med kroppen når vi blir eldre, og da spesielt om kombinasjonen av 

medisiner og alkohol. Det er over 800 foreninger, så vi har en god del jobb her. I 2019 vil 

nærmere 50 pensjonistforeninger hatt besøk av oss. 3 dagskonferanser med temaet vil også være 

gjennomført.  

 

Vi gjør det vi kan for å påvirke politikere i kommunene til å drive en ansvarlig ruspolitikk blant 

annet med politisk påvirkningsarbeid. For eksempel ruspolitiske konferanser som vi arrangerer 10 

- 15 av rundt om i landet hvert år, vi har stand på møter og konferanser, vi sender uttalelser og 

kronikker til media og vi holder innledninger ute i diverse møter.  

 

 

 



 

 

 

 

Vi ønsker større fokus på rusfrie soner, det er en selvfølge at man er edru når en kjører bil eller er 

fører av båt. Barn og unge må få gå på kino og på idrettsarenaer uten å møte rusa folk. Samvær 

med barn og unge, i skolen og arbeidsplassen bør også være klare rusfrie soner.  

 

Vi vil også presisere at AEF er sterkt imot legalisering av narkotiske stoffer og har et sterkt ønske 

om at rehabiliteringen av LAR-pasienter forsterkes, slik at rusmisbrukeren kan få et rusfritt liv.  

 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har lokal- og fylkeslag i store deler 

av landet og vi jobber stadig med å få flere medlemmer og etablere nye lag slik at vi blir mer 

synlig i hele Norge! I 2020 har vi landsmøte 

Vi er en frivillig organisasjon med begrensede midler. Økonomisk støtte fra dere vil bidra til at vi 

blant annet kan tilby enda flere barn en uforglemmelig ferie, én uke i løpet av sommeren. 

 

Vi håper dere vil være med på å støtte oss i vårt arbeid, og samtidig sette arbeiderbevegelsens 

grunnideer om å ta vare på de svakeste ut i praksis. En eventuell bevilgning kan settes inn på 

konto nr. 9001.06.17471 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 

 

 

 

 

 

 

Inger-Christin Torp       Trine Lund 

Forbundsleder        Forbundssekretær 



Til fagforeninger og klubber tilslutta LO i Oslo    

 
Søknad om støtte til Framfylkingen i Oslo 
 
Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Vi engasjerer oss både nasjonalt og 
internasjonalt. Vi lager fritidsaktiviteter for barn, unge og familier. Framfylkingen i Oslo har nå 
tre lokallag: Gamle Oslo, Oslo og Skjennungen framlag -  og nytt lag startes nå på Kalbakken. 
I Oslo legger vi vekt på friluftslivs- og kulturaktiviteter for små og store. Som LOs barne- og 
familieorganisasjon er Framfylkingen en del av arbeiderbevegelsen, og derfor er det naturlig at 
vi deltar i aktiviteter i regi av distriktsledd i LO og samarbeider med lokale fagforeninger. 

LO-kongressen i 2013 vedtok at LO har et eieransvar for Framfylkingen. Nå håper vi at klubber 
og fagforeninger vil å bidra til å styrke det arbeidet vi driver gjennom å støtte oss økonomisk. 
Eventuelle bevilgninger kan overføres til lagets konto 2030.20.86908  i Sparebank 1.  
 
Fylkeslaget i Oslo fungerer som paraply for framlaga i byen og koordinerer mange tiltak. 
Styreleder Tove S. Christiansen kan nås via epost tovesc@hotmail.com eller mobil 93017727 
Fylkessekretær Kurt R. Frantzen kan nås via kurt@framfylkingen.no  eller mobil 41589668  

Framfylkingen i Oslo bygger nå ut sin organisasjon og vil øke medlemstallet. Vi er i ferd med å 
avslutte en omfattende strategiprosess og vil gjerne presentere resultatet av prosessen og 
snakke med dere om et mulig samarbeid og hvordan dette kan utvikles. Vi har alt inngått en 
avtale med Oslo sporveiers arbeiderforening og ønsker flere slike. Dersom din forening ønsker å 
invitere oss til et møte, ber vi dere om å kontakte vår fylkessekretær. 
 
Vedlagt finner dere en infooversikt med flere av våre kommende aktiviteter. Denne ønsker vi at 
dere sprer blant egne medlemmer. Vi får ofte tilbakemeldinger fra LO-medlemmer som mener 
at det ville vært av stor interesse at fagforeninga deres sender ut aktuell info om Framfylkingen 
og våre aktiviteter og tiltak. Vi ville sette stor pris på om dere kunne etterkomme dette ønsket.  
I 2019 mottok vi økonomisk støtte fra flere fagforeninger. Dette var av stor betydning for oss og 
vi håper på velvillig behandling av søknaden. 
 
Vi legger vekt på at aktivitetene våre skal være åpne for alle. De fleste tiltaka våre er gratis, der 
vi har egenandeler, er disse lave. Vi planlegger for og ønsker at hele familien deltar i 
aktivitetene vi har gjennom året. Nå ønsker vi oppmerksomhet og støtte til våre gode tiltak. 
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til vårt inkluderende fellesskap av store og små. 
 
Medlemskap: 50 kr per pers. Innmelding kan enkelt gjøres via vipps til Framfylkingen: 533482 
 
 
Tove S. Christiansen /s/      Kurt R. Frantzen /s/  
     
Styreleder         Fylkessekretær  
         

mailto:tovesc@hotmail.com
mailto:kurt@framfylkingen.no


 
Oslo, 16. desember 2019 
 
Søknad om økonomisk støtte og annet samarbeid 
 

 

●Risikoen for bruk av atomvåpen øker, regjeringen nedprioriterer nedrustningsarbeid. 
●Nei til Atomvåpen ser behovet for å styrke det politisk samarbeidet med fagbevegelsen om nedrustning. 
 
Vi viser til et langvarig og godt samarbeid mellom fagbevegelsen og Nei til Atomvåpen. Vi ønsker å videreføre                                   
et samarbeid med Handel og Kontor Oslo/Akershus for å øke kunnskapen om atomvåpen, løfte debatten og                               
fremme det folkelige engasjementet for norsk tilslutning til FNs internasjonale atomvåpenforbud og en                         
atomvåpenfri verden.  
 
Arbeiderbevegelsen har alltid vært en viktig stemme for fred og stabilitet i verden. Nei til Atomvåpen er i år 40                                       
år og i alle disse årene har fagbevegelsen vært en svært viktig samarbeidspartner, både politisk og                               
økonomisk. Samarbeidet har vært vesentlig for politisk påvirkning, nasjonalt og internasjonalt.  
 
I dag er atomvåpentrusselen større enn på lenge. Med atomvåpen i høy beredskap og oppløsning av                               
kontrollavtaler, øker faren for bruk av atomvåpen. I 2017 ble et forbud mot atomvåpen vedtatt i FN. En                                   
spørreundersøkelse utført for Norsk Folkehjelp i april i år viste at 78 prosent av den norske befolkningen                                 
støtter norsk tilslutning til forbudet. Det er stort engasjement for atomvåpensaken i Oslo. Den nye                             
byrådserklæringen 2019-2023 slår fast at Byrådet vil jobbe for at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud.  
 
Den norske regjeringen deltok ikke i forhandlingene om forbudet og har aktivt motarbeidet dette viktige                             
arbeidet for atomvåpennedrustning. Det er ingen tegn til at den nåværende regjeringen vil slutte seg til                               
forbudet. Derfor er vår felles innsats for ytterligere økt innsats mot atomvåpen svært avgjørende i tida som                                 
kommer.  
 
LO-Kongressen vedtok i 2017 et krav om at “norske myndigheter deltar og bidrar i arbeidet med å forby det                                     
mest destruktive masseødeleggelsesvåpenet som finnes”. Vi håper at LOs forbund og foreninger vil holde liv i                               
kravet og jobbe for atomvåpennedrustning, samt for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.  
 
Nei til Atomvåpens nye styre og sekretariat har økt innsatsen både organisatorisk og politisk siden 2018. Vi                                 
deltar i den verdensomspennende ICAN-kampanjen og vil bidra til mer kunnskapsbasert offentlig debatt om                           
atomvåpen og styrking av Norges nedrustningsarbeid.  
 
Kjernefysisk nedrustning og det humanitære initiativet på atomvåpen var tidligere satsningsområder for                       
Norge. Dessverre er bevilgningene til arbeidet med atomnedrustning kuttet ned, også i statsbudsjettet for                           
2020. For å bidra til å nå vårt felles mål om en atomvåpenfri verden tillater vi oss å søke om økonomisk støtte                                           
fra dere, for eksempel i form av en årsmøtebevilgning eller en flerårig avtale.  
 
Vi stiller gjerne på årsmøter og andre samlinger hos dere for å informere om og diskutere tema. Vi ser fram til                                         
et godt samarbeid og vi vil gjerne møte dere for å utdype våre planer, samt drøfte hvordan vi sammen kan                                       
bidra til å styrke kampen mot atomvåpen og kampen for en atomvåpenfri verden. 
 
Vennlig hilsen 

 
 
 
 
 

Anne Skranefjell       Akari Izumi Kvamme  
Styreleder i Nei til Atomvåpen                                        Daglig leder i Nei til Atomvåpen 

 

 
Kontakt info:  
E-post: post@neitilatomvapen.org / Tlf: 977 51 803 
Postadresse: ℅ Sentralen Postboks 183, 0102 Oslo 
 
Få mer informasjon om hvordan vi arbeider: www.neitilatomvapen.org 
Her er link til den nyeste utgaven av Nei til Atomvåpen Magasinet. 

mailto:post@neitilatomvapen.org
http://www.neitilatomvapen.org/
https://neitilatomvapen.org/wp-content/uploads/2019/11/Nei_Magazine_no2_2019_v2.pdf


 
 
 

Oslo, januar 2020 
Søknad om støtte til Norges Sosiale Forum 
 
Norges Sosiale Forum (NSF) søker med dette om økonomiske støtte til vårt arbeid i 2020. 
Dette arbeidet vil i år i hovedsak bestå av å lage Globaliseringskonferansen 2020. Midlene 
vil gå til å dekke utgifter i forbindelse med konferansen 4-6. september. Dette inkluderer 
blant annet leie av lokaler til konferansen, reise for utenlandske innledere, materiell og et 
godt ungdoms- og kulturtilbud. For å kunne lage et så stort arrangement er vi helt avhengig 
av økonomiske bidrag fra våre medlemsorganisasjoner og vi håper dere har mulighet til å bidra til 
dette spleiselaget.  
 
Tema for Globaliseringskonferansen 2020 er “Fra krise til kamp”. Vi lever i en tid som tidvis kan minne 
om en dystopi. Krig, sult, tilbakesteg i rettighetskamper, patriarkalske strukturer og nedbygging av 
demokratiet i flere land. Felles for dem alle er at de har blitt møtt med folkelig mobilisering og konkrete 
alternativer til former for organisering av samfunnet.  
 
Gjennomslaget for en arbeidsmiljølov i Irak, handlingsplaner mot seksuell trakassering på norske 
skoler, avkriminaliseringen av homofili i Botswana, at stadig færre unge amerikanere er positive til 
kapitalismen og millioner klimastreikende ungdom over hele verden er alle tegn på at ting allerede 
skjer. Folk krever systemendring, og de krever det nå. Spørsmålet videre er hvordan vi kan bidra til å 
styrke disse initiativene og sørge for at ulike engasjementer ikke isoleres og dør ut, men forenes og 
endrer verden! 
 
Vi lever i en globalisert verden. Kampen er global, og sivilsamfunn verden over har mye å tjene på å 
arbeide tettere sammen på tvers av landegrenser. Noen måneder før Globaliseringskonferansen 
avholder Verdens Sosiale Forum en konferanse i Barcelona med temaet “Transformative Economies”. 
Der møtes mennesker fra alle verdens hjørner for å diskutere og arbeide for alternative former for 
økonomisk organisering. I Norge ble det i fjor startet opp et lignende initiativ av en rekke ungdoms- og 
miljøorganisasjoner. Globale problemer krever både lokalt engasjement og global koordinasjon. 
Mange løsninger finnes allerede, så hvordan kan vi få disse til å bygge hverandre sterkere? 
 
Globaliseringskonferansen 2020 vil by på samtaler, verksteder, debatter, foredrag og kurs, i tillegg til 
fire plenumsmøter. Vi vil også følge opp kultursatsningen fra tidligere konferanser med film, kunst og 
konserter både i og utenfor konferansesalen. Globaliseringskonferansen samler deltakere fra inn- og 
utland og er i norsk sammenheng en unik møteplass og et bredt samarbeidsforum for alle krefter som 
vil skape alternativer til dagens usosiale politikk.  
 
Vi håper på positiv respons og blir glade for å få svar på søknaden så fort dere får behandlet den. 
Pengene kan overføres til kontonummer 1254.05.82031. Både større og mindre beløp enn 
søknadssummen er veldig velkomne! 
 
Takk for godt samarbeid og all tidligere støtte!  
 
Det er selvfølgelig bare å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. 
 
Med vennlig hilsen  
Styret i Norges Sosiale Forum 
www.globalisering.no 
www.facebook.com/NorgesSosialeForum 
Twitter: @globkonf 

http://www.globalisering.no/
http://www.facebook.com/NorgesSosialeForum




«Somliga går med trasiga skor»  

- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid  
 

Arbeidsgruppas sammensetning for 2020: Lars Morten Johnsen, Fellesforbundet, Janne Hegna, Musikernes 
fellesorganisasjon, Per Schau, Fellesforbundet, Harald Hageland, Industri Energi, Asle Aase, Norsk Fengsels- og 
Friomsorgsforbund, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, 
Kjetil Andersen, Handel og Kontor i Norge, Harald Olsen, LO i Vestfold, Ola Vea Gustavsen, LO Øst- og Midt-
Telemark, Erik Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Kåre Rugtvedt, Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Bjørg Vatnedalen, LO Stat, Finn Erik Thoresen, LO, Are Stranden, Norsk Folkehjelp, Jostein 
Forsberg og Mari Beate Sannes, Notodden Blues Festival 

Oslo, 15. november 2019 
 
 
 
 

Til LO, LOs fagforbund, fagforeninger, klubber og samarbeidspartnere! 
 
  
Søknad om økonomisk støtte til prosjektet «Somliga går med trasiga skor», 
LOs samarbeidsprosjekt på Notodden Blues Festival 2020.  
 
Sammen skaper vi en festival for alle. Gjennom en godt synlig felles LO-stand klarte vi i 2019 
å nå ut til store deler av festivalpublikumet. Med LO Favør, Sparebank 1, Help 
Advokatforsikring, Norsk Folkehjelp og over 50 frivillige fra fagbevegelsen med på laget 
sørget vi for mye aktivitet og god informasjon under festivalen. 
 
"Somliga går med trasiga skor" har i ti år vært LOs samarbeidspartner med Notodden Blues 
Festival. Gjennom samarbeidet profilerer vi både festivalen som en festival med utspring i 
arbeiderbevegelsen, en festival med sosialt engasjement og LOs helhetlige virksomhet.  
 
I tillegg holdes det flere gratiskonserter på vår egen Barrikaden Blueskro fra torsdag til 
lørdag, fast innslag i dette tilbudet er også Jailhouse Stage, som er konserter med band og 
musikere tilknyttet norske fengsler. Vi arrangerer gratis kino for barn og det selges t-skjorter 
til inntekt for Norsk Folkehjelp. 
 
Høydepunktet hvert år er for oss det som skjer på søndagen med den store gratis 
solidaritetskonserten på festivalens hovedscene, som avslutning på festivalen.  
Henning Kvitnes vil være neste års artist på søndagskonserten. 
 
Solidaritet og sterkere sammen, det er hva vårt felles prosjekt står for. I 2019 bidro LO, 
fagforbund, foreninger og klubber, totalt 74 organisasjoner til spleiselaget med hele 800 000 
kroner. Vi har som mål om at vi i 2020 skal bli mer synlige og til det trengs deres støtte! 
 
Økonomisk bidrag kan settes inn på konto 7177. 05.52456 til Notodden Blues Festival. 
Merk bidraget med "Støtte fra (ditt forbund/fagforening)". Flott om dere i tillegg sender en 
mail til undertegnede om tilslutning. Vi sørger for at alle forbund, avdelinger og foreninger 
som støtter prosjektet får sitt navn og logo på t-skjorta som hvert år selges til inntekt for 
Norsk Folkehjelp.  
 
Vi håper å se deres organisasjon med som en del av spleiselaget i 2020!  
 
 
Med kameratslig hilsen  
for arbeidsgruppa «Somliga går med trasiga skor»  
 
 
Lars Johnsen 
E-post: lars.morten.johnsen@fellesforbundet.no / Tlf.: 916 94 430   
 
Følg "Somliga går med trasiga skor" på Facebook!  

https://www.facebook.com/Somliga-går-med-trasiga-skor-515782818517636/
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