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Andreas Lindrupsen
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Jeg ville helst sagt konkret hvilken organisasjon som får penger, men det kan skje mye mellom nå og årsmøtet, og fristen er jo om to dager. Jeg oppfordrer styret til å skrive
et forslag til uttalelse mot krigen.

Jeg ønsker å fremme følgende forslag til avdelingens årsmøte
"Handel og Kontor Oslo/Akershus bevilger kr. 10,- pr. medlem i solidaritet med den ukrainske befolkningen. Avdelingsstyret bestemmer hvilken organisasjon som mottar
pengene".

Hei

Andreas Lindrupsen <lindrupsen@gmail.com>
torsdag 10. mars 2022 15:38
Charlotte Dyrkorn
Forslag til avdelignens årsmøte

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Charlotte Dyrkorn

Oslo og Akershus HK
Møllergata 24
0179 Oslo

Oslo, 14. februar 2022

Søknad om bevilgning til nettverket «Nei til baseavtale med USA»
Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og
USA», kjent som baseavtalen. Ved å gi amerikanerne baser i Norge bidrar vi til
styrkeoppbygging og militær spenning i våre nærområder. Baseavtalen innebærer at USA får
eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge,
Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms.
Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente
militærbaser på norsk jord i fredstid. Den er heller ikke tidsbegrenset, og kan først etter 10 år
sies opp. På bakgrunn ble det i november 2021 etablert et landsdekkende og tverrpolitisk
nettverk som arbeider for at Stortinget skal avvise tilleggsavtalen/baseavtalen. Nettverket
støttes av fredsorganisasjoner, politiske partier, ungdomsorganisasjoner og
fagforbund/fagforeninger, og får en stadig større tilslutning.
Ettersom det er altfor liten debatt og oppmerksomhet rundt baseavtalen, vil det være viktig å
informere og opplyse om hva baseavtalen rent konkret går ut på. Arbeidet til nettverket vil i
all hovedsak gå ut på dette:
•
•
•

Få informasjon ut til folk om hva avtalen faktisk innebærer, og fremme synspunkter i
media og offentligheten, samt påvirke våre politikere.
Arbeide for at det blir markeringer og protester flere steder i landet – i byer og
tettsteder - og støtte aksjoner i lokalmiljøer hvor basene etableres.
Arbeide for en nasjonal aksjonsdag 23. april og før Stortingsbehandling våren 2022.

For å få til dette, er nettverket avhengig av økonomisk støtte – ikke bare fra tilsluttede
organisasjoner, men også fra andre som mener arbeidet til nettverket er viktig.
Med det som bakgrunn, oppfordrer vi Oslo og Akershus HK til å bevilge en sum på kr 10 000
til nettverket. En eventuell bevilgning kan overføres til leder av nettverket, Geir Hem, konto
1208 83 67128, merket: Støtte til aksjon mot baseavtale. Revisor og kontroller for innsamlede
midler er Elsa-Britt Enger, leder for Bestemødre fred. For mer informasjon, se https://motbaseavtale.blogspot.com/
Vi håper fagforeninga vår vil bevilge økonomisk støtte til nettverket «Nei til baseavtale med
USA».
Solidarisk hilsen
Ingunn Gjerstad/sign.

Berit Aaker/sign.

Ingunn Gjerstad <ingunn.gjerstad@lo-oslo.no>
lørdag 12. mars 2022 20:16
John Thomas Suhr; Charlotte Dyrkorn; Charlott Pedersen
Alexander Kvedalen
Forslag til årsmøtet om bevilgning til Broen til framtiden - folkets klimakonferanse

Med kameratslig hilsen
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Det er nå 20 organisasjoner som er aktive i Broen til framtiden, disse er:
Besteforeldrenes klimaaksjon, Bærekraftige liv, Concerned Scientists Norway, Den norske kirke, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, For velferdsstaten, Forum
for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Handel og Kontor i Norge, Klimavalgalliansen, LO i Oslo, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet,
Naturviterne, Norges Bonde og Småbrukarlag, NTL, Samfunnsviterne og Utdanningsforbundet.

Siden deltakelse på konferansen er gratis må den i sin helhet finansieres av bevilgninger. Vi søker derfor årsmøtet i Oslo/Akershus Handel og Kontor om å
bevilge kr. 15 000 til Broen til framtiden samt bidra til at flere blir kjent med disse temaene ved å invitere medlemmene til konferansen.

I år har Broen til framtiden laget en podkast, Rett fram, om rettferdig omstilling, hva det er og hvordan få det til. Du kan blant annet høre podkasten på
https://anchor.fm/rett-fram, som også er tilgjengelig på flere andre plattformer.

Hovedaktiviteten til Broen til framtiden er å arrangere den årlige konferansen Broen til framtiden – folkets klimakonferanse som pleier å samle mellom 600
og 750 deltakere i Folkets Hus på Youngstorget. I tillegg er det flere hundre rundt om i landet som følger konferansen på video via internett. Konferansen er
åpen og gratis for alle interesserte. Det gjøres videoopptak av alle konferansene slik at de kan sees i ettertid på hjemmesiden www.broentilframtiden.no og
på den måten er en stadig voksende kilde til kunnskap om klima og miljø som er lett tilgjengelig for folk. Årets konferanse er fredag 8. april fra kl. 09:00 til
16:00 i Folkets Hus. Du kan melde deg på via www.broentilframtiden.no/broen-til-framtiden-2022 hvor du også ser programmet.

Broen til framtiden er en allianse mellom fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirken og forskere som arbeider for å finne rettferdige klimaløsninger. Vi må ha
en bro fra dagens fossilbaserte samfunn til et fornybart samfunn gjennom rettferdig omstilling hvor blant annet hensynet til arbeidstakere ivaretas og hvor
det skapes gode, trygge arbeidsplasser. Broen til framtidens slagord er Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå.

Forslag til årsmøtet om økonomisk bevilgning til Broen til framtiden

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Charlotte Dyrkorn

Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad
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«Somliga går med trasiga skor»
- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid
Oslo, 5. november 2021

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 2022.
"Somliga går med trasiga skor" har i over ti år vært samarbeidspartner med
Notodden Blues Festival. Gjennom samarbeidet profilerer vi både festivalen som en
festival med utspring i arbeiderbevegelsen, en festival med sosialt engasjement og
synliggjøring av LOs helhetlige virksomhet. Vi takker alle som har bidratt økonomisk
for at dette har vært mulig.
"Somliga går med trasiga skor" har tradisjonelt hatt LO-stand på torget i Notodden og
arrangert gratiskonserter i samarbeid med Notodden Bluesfestival under festivalen.
Det vil vi også gjøre i 2022. Sammen skaper vi en festival for alle. Sammen med LO
Favør, Sparebank 1, Help Advokatforsikring, Norsk Folkehjelp og over 50 frivillige fra
LOs forbundsområder sørget vi for mye aktivitet, synliggjøring og informasjon under
festivalen.
2020 og 2021 ble, forhåpentligvis, unntaksår. På grunn av koronapandemien har vårt
tilbud vært redusert i disse årene. I 2020 ble vår gratiskonsert gjennomført som
nettkonsert med en musikalsk reise langs Telemarksvassdraget, og i 2021 var det
begrensning i antall publikum på alle konsertene under Notodden Bluesfestival, også
våre. Vi gjennomførte likevel gratiskonserter torsdag til lørdag og solidaritetskonsert
med Henning Kvitnes søndag 8. august. Til alle våre gratiskonserter var alle utlagte
billetter hentet ut.
I år var vi igjen tilbake med LO-stand, der vi solgte t-skjorter til støtte for Norsk
Folkehjelp, informerte om LO, LOs forbund og samarbeidspartnere, og vi delte ut
LOs valgbrosjyre med de politiske partienes svar på spørsmål fra LO-medlemmene.
Solidaritet og sterkere sammen, det er hva vårt felles prosjekt står for. I 2021 bidro
LO, fagforbund, foreninger og klubber, totalt 56 organisasjoner til spleiselaget med
over 850 000 kroner. Vi har som mål at LO og samarbeidspartnerne skal bli enda
mer synlige under festivalen i 2022, at vi skal samle inn mer i økonomisk støtte til
Norsk Folkehjelp og arrangere gratiskonserter med god musikk for alle uavhengig av
den enkeltes lommebok. Til det trengs deres støtte!
Arbeidsgruppas sammensetning for 2022: Are Stranden (Norsk Folkehjelp), Arnstein Aasestrand (FLT), Asle
Aase (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund), Bjørg Vatnedalen (LO Stat), Erik Hagen (NNN), Finn Erik
Thoresen (LO), Harald Hageland (Industri Energi), Harald Olsen (LO i Vestfold og Telemark), Jane Sæthre
(Norsk Jernbaneforbund), Jan Kåre Rugtvedt (Norsk Arbeidsmandsforbund), Jostein Forsberg (Notodden
Bluesfestival), Kjetil Andersen (Handel og Kontor), Lars Morten Johnsen (Fellesforbundet), Mai-Britt Sundal
(Fagforbundet), Mari Beate Sannes (Notodden Bluesfestival), Per Olav Stokke (El & IT-forbundet), Per Skau
(Fellesforbundet), Trond Ytterbø (LO i Øvre Telemark)

«Somliga går med trasiga skor»
- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid
Økonomisk bidrag kan settes inn på konto 7177. 05.52456 til Notodden Blues
Festival. Merk bidraget med "Støtte fra (ditt forbund/fagforening/din klubb)". Flott om
dere i tillegg sender en e-post til undertegnede om tilslutningen. Vi vil fortløpende
legg ut støtten på vår facebookside og sørge for at alle forbund, avdelinger,
fagforeninger og klubber som støtter prosjektet får sitt navn på t-skjorta som hvert år
selges til inntekt for Norsk Folkehjelp.
Vi håper å se deres organisasjon med som en del av spleiselaget for våre
arrangementer i 2022!

Med kameratslig hilsen
for arbeidsgruppa «Somliga går med trasiga skor»
Lars Johnsen
E-post: larsmortenj@gmail.com
Tlf.: 916 94 430
Følg "Somliga går med trasiga skor" på Facebook!

Arbeidsgruppas sammensetning for 2022: Are Stranden (Norsk Folkehjelp), Arnstein Aasestrand (FLT), Asle
Aase (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund), Bjørg Vatnedalen (LO Stat), Erik Hagen (NNN), Finn Erik
Thoresen (LO), Harald Hageland (Industri Energi), Harald Olsen (LO i Vestfold og Telemark), Jane Sæthre
(Norsk Jernbaneforbund), Jan Kåre Rugtvedt (Norsk Arbeidsmandsforbund), Jostein Forsberg (Notodden
Bluesfestival), Kjetil Andersen (Handel og Kontor), Lars Morten Johnsen (Fellesforbundet), Mai-Britt Sundal
(Fagforbundet), Mari Beate Sannes (Notodden Bluesfestival), Per Olav Stokke (El & IT-forbundet), Per Skau
(Fellesforbundet), Trond Ytterbø (LO i Øvre Telemark)

Nestleder
Erling Folkvord

Leder
Per Ravn Omdal

Til Oslo/Akershus HK
Søknad om bevilgning.
Bli med og gjør fotballbaner for ungene i Raqqa til en del av gjenreisinga etter krigen.
Terror-organisasjonen IS (Islamsk stat) led sitt første nederlag i Kobanê, en by på størrelse
med Bodø. Da lå byen i ruiner. I 2016 dannet vi en forening for å samle inn penger til
fotballbaner for ungene der.
Mange bidrag fra hele landet ga jenter og gutter i Kobanê to nye kunstgressbaner. De har vært
i daglig bruk siden sommeren 2019. Nå har vi startet et samarbeid med Sports- og
ungdomsetaten i Raqqa, byen som fram til 2019 var «hovedstad» i det såkalte IS-kalifatet.
Før krigen var Raqqa den sjette største byen i Syria. Kampen mot IS krevde tusentalls liv.
Mange av barna både i Kobanê og Raqqa mistet den ene eller begge foreldrene. Målet vårt er
å gi barna i Raqqa arenaer hvor de kan oppleve glede og trygghet. Lek med fotball kan ikke
viske ut krigsminner barna har, men den kan gi dem styrke og fellesskap.
Flere lokale fagforeninger, forbund og LO sentralt bevilget penger til Kobanê. LOs
internasjonale faglige solidaritetsfond bevilget i oktober 2021 100 00,- kroner til Raqqa. Også
flere lokale fagforeninger har allerede bevilget til Raqqa.
Dere finner flere opplysninger i den vedlagte lysbildepresentasjonen og på hjemmesiden
vår: https://fotballbane.org/
Hver eneste innsamlet krone brukes i Syria. Alt arbeid med innsamlingen gjøres på dugnad.
Årsregnskapene revideres av statsautorisert revisor. Alle bidragsytere kan delta på
foreningens årsmøter.
Vi vedlegger en kort orientering til hver enkelt tillitsvalgt. Ta kontakt viss dere vil ha flere
opplysninger.
Vennlig hilsen
Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa
Per Ravn Omdal (sign.)
Leder

Erling Folkvord (sign.)
Nestleder

Vedlegg: En lysbildepresentasjon og en orientering til tillitsvalgte.
E-post: kontakt@fotballbane.org
Hjemmeside: fotballbane.org

Organisasjonsnummer: 916 914 970

Konto:1503.82.85391
Vipps: 74665

Kvinner på tvers
kvinnerpatvers@gmail.com
Oslo, desember 2021

SØKNAD - KVINNER PÅ TVERS, VÅR ÅRLIGE KONFERANSE 22. OG 23.
OKTOBER 2022

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 februar 2022. 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 og andre aktiviteter gjennom året.
Kvinner på tvers oppfordrer organisasjonene til å oppnevne representanter til deltakelse i
arbeidsgruppa for kommende periode. Foreløpig er alle møtene digitale. Om vi kan møtes igjen
fysisk er vi 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
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»
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

Årsmøtet
Oslo/Akershus Handel og Kontor

Stavanger, 3. mars 2022

Søknad om økonomisk støtte til initiativet «Forsvar folkeretten» - Norges
holdning til Israels brudd på internasjonal rett
Høsten 2019 lanserte 44 norske jurister/advokater/professorer initiativet og oppropet «Forsvar
folkeretten» basert på norske myndigheters holdning til Israels vedvarende og alvorlige brudd
på internasjonal rett: www.forsvarfolkeretten.no. Initiativet har fått bred nasjonal tilslutning
ved at det er over 60 organisasjoner og en rekke jurister/advokater som støtter oppropet,
deriblant Oslo/Akershus HK. Også internasjonalt har vi mottatt mange positive reaksjoner.
I løpet av denne tiden har vi arrangert dagskonferansen «Når folkeretten brytes» i november
2020, og har tatt initiativ til en rekke opprop, samt forsøkt å markere oss i media, og i møte
med ansvarlige politikere.
Den 5. april arrangeres konferansen «Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett» på
Litteraturhuset i Oslo. Målet med konferansen er å sette søkelyset på hvordan sanksjoner
og restriktive tiltak benyttes som utenrikspolitisk virkemiddel for å påvirke adferden til
den aktøren man innfører sanksjoner mot. Mens andre lands forbrytelser blir straffet med
tunge sanksjoner, møtes Israels brudd på internasjonal rett kun med verbal kritikk. Den
israelske okkupasjonen av palestinske områder har nå vart i 55 år, og blokaden av Gazastripen
går inn i sitt 15. år. Den 23. desember 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 som
krever respekt for 1967-grensene og en øyeblikkelig byggestans av de israelske bosettingene.
Likevel fortsetter israelske myndigheter sin rettsstridige politikk uten å bli ansvarliggjort.
Hvorfor eksisterer det en slik forskjellsbehandling, hvordan og på hvilket grunnlag
kommer sanksjoner i stand? Hvilken effekt har de?
Konferansen er planlagt lenge før den dramatiske situasjonen vi nå opplever i Europa.
Russlands brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina aktualiserer den generelle
problemstillingen som ligger i bunnen for konferansen. De svært strenge sanksjonene som nå
blir iverksatt mot Russland og russiske interesser bidrar også til å illustrere hvilken politisk
funksjon sanksjonsregimer kan ha. Konferansen har dermed fått betydelig større aktualitet
enn vi kunne forvente da programmet ble ferdigstilt.
På konferansen deltar Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen på
okkuperte palestinske territorier, Åsmund Aukrust, første nestleder av Stortingets utenriks- og
forsvarskomite, Ingrid Fiskaa, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Kari
Forsvar Folkeretten
Postboks 155 Sentrum, 4001 Stavanger
Bankkontonummer 9686.05.04763
E-post: kmb@ebtas.no – mobil 908 73 793

Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme, Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder for ICJNorge, Sverre Lodgaard, forsker ved NUPI, Susan Power, Head of Legal Research and
Advocacy at Al-Haq (på Zoom pga israelske reiserestriksjoner), Mads Harlem, advokat og
folkerettsrådgiver, Astrid Hoem, leder av AUF, og Kathrine Fauske, nestleder av
Internasjonalt utvalg, LO i Norge.
I forbindelse med dette, vil det legges opp til program for Michael Lynk som kommer til Oslo
2. april med tilbakereise 8. april. Lynk som går av som FNs spesialrapportør etter seks års
virke, vil i løpet av disse dagene ha møter med Utenriksdepartementet, Stortingspolitikere, og
organisasjoner fra det sivile samfunnet i tillegg til åpne møter med tema som Lynk er spesielt
opptatt av. Den siste rapporten som fremlegges for FNs menneskerettsråd 25. mars, vil
omhandle Israels apartheid som slik vil være den fjerde rapporten i løpet av et år som
dokumenterer Israels forbrytelse mot menneskeheten.
Den norske fagbevegelsens solidaritet med det palestinske folket som har levd under
okkupasjon og undertrykkelse i flere tiår, er en viktig støtte i en tid der det meste går feil vei.
Vi konstaterer at en rettferdig og fredelig løsning mellom Israel og Palestina synes fjernere
enn noen gang, og at situasjonen forverrer seg fra dag til dag.
Vi i hadde satt stor pris på om årsmøtet til Oslo/Akershus HK kan bevilge kr 10 000 til
konferansen og arbeidet til Forsvar folkeretten.
Se vedlagte finansieringsplan for konferansen og videre arbeid.
Beste hilsen
På vegne av initiativtakerne
Kjell M. Brygfjeld/s
Advokat/initiativtaker

Berit Aaker/s
Koordinator

Professor Kristian Andenæs, advokat Edvard Bakke, advokat Siri Bergem, professor Jan Fridthjof
Bernt, advokat Sissel Bjørkseth, advokatfullmektig Oda Marie Bjørvik, advokatfullmektig Hedda
Larsen Borgan, advokat Kjell M. Brygfjeld, advokat Steinar W. Christensen, advokat Håkon Elvenes,
advokat Bent Endresen, advokat Marthe Engøy, jurist Ella Havnevik Giske, advokat Cathrine
Grøndahl, advokat Pål Hadler, advokat Christopher Hansteen, advokat Helge Hjetland, advokat
Helge Hjort, advokat Ivar Holst, advokat Geir Hovland, advokat Geir Høin, advokat Solveig Kristine
Høgtun, advokat Berit Jagmann, professor Alice Kjellevold, advokat Kirsten Langseth, advokat Mette
Yvonne Larsen, jurist Ketil Lund, advokat Kirsten Vikesland Mæhle, advokat Lornts Nagelhus,
tidligere høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, advokat Bente Ohnstad, jurist Anders Parmann,
professor Øyvind Ravna, advokat Knut Rognlien, advokat Bente Oftedal Roli, advokat Olav Rød,
advokat Ole Tom Røed, stipendiat Tarjei Røsvoll, jurist Marit Lomundal Sæther, advokat Lorentz
Stavrum, advokat Frode Sulland, advokat Harald Thoresen, professor Peter Th. Ørebech, professor
Henriette Sinding Aasen

Forsvar Folkeretten
Postboks 155 Sentrum, 4001 Stavanger
Bankkontonummer 9686.05.04763
E-post: kmb@ebtas.no – mobil 908 73 793

