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Velkommen til årsmøte 2022!

Kjære årsmøtedeltakere,

Det er fint å kunne invitere til årsmøte og etterfølgende markering av at det i høst er 40 år siden
Norske leger mot atomvåpen ble stiftet. På samme måte som ved 20- og 30-årsmarkeringene i 2002
og 2012 inviterer vi til Det Norske Videnskaps-Akademi.

2021 var et innholdsrikt år, med ny regjering og større forventninger til norsk innsats i kampen mot
atomvåpen. Men vi er ikke i mål. Det var flott at Norge som første Nato-land valgte å stille som
observatør på det første statspartsmøtet for FNs atomvåpenforbud i Wien i juni 2022. til tross for
Nato-protester. Men norske myndigheter må tørre å være tydeligere. Det er oppsiktsvekkende at
Norge ikke stilte seg bak en fellesuttalelse fra 144 land om atomvåpens humanitære konsekvenser
som ble lagt fram under tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i august i år.

For andre gang holder vi årsmøtet på høsten. Vi behandler vanlige årsmøtesaker som årsmelding og
regnskap, vi drøfter planer og prioriteringer for 2023 og velger nye styremedlemmer. På årsmøtet i
2020 gjorde vi en grundig revidering av vedtektene, og i år gjør vi noen mindre justeringer basert på
innspill på og etter forrige årsmøte. Det er også meldt inn et forslag om ny formålsparagraf som
årsmøtet skal ta stilling til under sak 7.

Vi ser fram til å spise lunsj sammen etter årsmøtet, og til et innholdsrikt faglig seminar med
påfølgende middag på Sentralen. Vi er også stolte over den nye historieboka som John Gunnar
Mæland har vært redaktør for.

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 2021
Sak 3: Årsmelding 2021
Sak 4: Regnskap 2021
Sak 5: Status 2022
Sak 6: Planer og prioriteringer 2023
Sak 7: Vedtektsendringer
Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Sak 9: Valg av valgkomite
Sak 10: Oppnevning av revisor

Forslag til dagsorden
Kl. 10:15: Årsmøtedeltakere ankommer lokalet
Kl. 10:30: Styreleder ønsker velkommen
Kl. 10:40: Sak 1: Konstituering
Kl. 10:45: Sak 2: Godkjenning referat fra landsmøtet 2021
Kl. 10:50: Sak 3: Årsmelding 2021
Kl. 11:05: Sak 4: Regnskap 2021
Kl. 11:15: Sak 5: Status 2022
Kl. 11:25: Sak 6: Aktiviteter og prioriteringer 2023
Kl. 11:35: Pause
Kl. 11.45  Sak 7: Vedtektsendringer
Kl. 12:00 Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Kl. 12:10: Sak 9: Valg av valgkomite
Kl. 12:15: Sak 10: Oppnevning av revisor
Kl. 12:20: Styreleder avslutter
Kl. 12:30: Slutt

Kl. 13:00: Lunsj
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Forslag til forretningsorden
1. Forretningsorden regulerer møtet. Forretningsorden er underlagt vedtektene og

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

2. Ordinære medlemmer med gyldig medlemskap betalt senest fire uker før årsmøtet
har tale, forslags- og stemmerett. Støttemedlemmer har forslags- og talerett.
Årsmøtet kan velge å gi andre talerett med 2/3-flertall.

3. Årsmøtet er åpent for alle. Årsmøtet kan velge å lukke møtet med 2/3-flertall.

4. Årsmøtet 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 årsmøtet, på en måte
som best mulig bidrar til at årsmøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.
Det som sies, skal sies i plenum eller i organiserte diskusjonsgrupper.

6. Årsmøtedeltakere med talerett tegner seg til talerlisten ved å rekke opp hånden og
vise tegnet for «innlegg», «replikk» eller «saksopplysning».

7. 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.

8. 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 overlevere forslaget skriftlig til
ordstyrer.

9. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i Norske
leger mot atomvåpens vedtekter. Endringer i Norske leger mot atomvåpens
vedtekter krever 2/3 flertall og skal stemmes over skriftlig. Ved stemmelikhet skal
det foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.
Det er ikke mulig å foreslå vedtektsendringer i møtet, det stemmes kun over forslag
som er kommet inn innen fristen.

10. Dersom du forlater møtet må du gi beskjed til ordstyrer. Det er ikke lov å forlate
møtet under et valg eller en votering.
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Valgregler for personvalg

11. Valgkomitéen presenterer først sitt arbeid og sin innstilling.

12. Ved alternative forslag til valgkomitéen sin innstilling skal årsmøte 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 6.

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

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

15. 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.

16. Personvalg der det står mellom flere kandidater skal gjennomføres skriftlig.
Dersom en av kandidatene i personvalg ønsker dette kan valgresultatet holdes
hemmelig.
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Sak 1: Konstituering
Saksfører :  Styret

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Forslag til ordstyrere:

Saima Naz Akhtar

Forslag til referent:

Nadya Tahir

Forslag til tellekorps:

Kommer på møtet

Forslag til protokollunderskrivere

Helene Skovdahl og Knut Mork Skagen

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Vedtaksforslag:

Årsmøtet godkjenner innkalling, dagsorden og forretningsorden.
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Sak 2: Referat fra landsmøte 2021
Saksfører :  Styret

Dato: 11. september 2021
Sted: Fysisk på Sentralen i Oslo og digitalt på Zoom

Til stede: Med stemmerett (totalt 17):
Signe Flottorp
Kirsten Osen
Marianne Ask Torvik
John Gunnar Mæland
Helene Kolstad Skovdahl
Mons Lie
Per Wium
Emma Marshall
Bjørn Hilt
Charlotte Lunde
Mari Jetlund
Martin Lerstang Mikkelsen
Knut Mork Skagen
Morten Bremer Mærli
Borghild Roald
Christian Grimsgaard
Kari Tuseth
Saima Naz Akhtar (fra sak 3)
Bergljot Holm Årstad (fra sak 7)

Med talerett (totalt 4):
Tuva Widskjold
Maja Fjellvær Thompson
Abby Brobakken
Anja Lillegraven

10:00: 17 stemmeberettigede medlemmer.
10:30 18 stemmeberettigede medlemmer.
11:30 19 stemmeberettigede medlemmer.

Vedtak: Når stemmetall ikke er oppgitt var vedtakene enstemmig.
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Sak 1: Konstituering

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Forslag til ordstyrer:
Tuva Krogh Widskjold.

Vedtatt.

Forslag til referent:
Maja Fjellvær Thompson.

Vedtatt.

Forslag til tellekorps:
Anja Lillegraven og Abby Brobakken.

Vedtatt.

Forslag til protokollunderskrivere:
Per Wium og Knut Mork Skagen.

Vedtatt.

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

Sak 2: Referat fra landsmøte 2020
Vedtak: Landsmøtet godkjenner referat fra Landsmøtet 2020.

Sak 3: Årsmelding 2020
Vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2020, og tar styrets vurdering og påfølgende
beslutning om delmål 3.2 til etterretning.

Sak 4: Regnskap 2020
Vedtak: Landsmøtet tar regnskapet til etterretning.

Sak 5: Status 2021
Vedtak: Landsmøtet tar oppdateringen om status for 2021 til etterretning.
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Sak 6: Aktiviteter og prioriteringer 2022
Vedtak: Styret tar med seg landsmøtets innspill til aktiviteter og budsjett i utforming av planer for
2022.

Sak 7: Nye vedtekter
17 stemmer for, 2 stemmer mot.
Vedtak: Landsmøtet vedtar de nye vedtektene.

Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Valgkomitéens innstilling:
(Bosted i parentes for å gi inntrykk av regional representasjon)

Leder:
Signe Flottorp (Oslo), gjenvalg

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.
Marianne Ask Torvik (Bodø), ny.
Christian Grimsgaard (Oslo), ny.
Emma Marshall (Bergen), ny.

Vedtak: Landsmøtet vedtar Signe Agnes Flottorp som styreleder.

Vedtak: Landsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling til nytt styre.

Sak 9: Valg av valgkomité
Innstilling:
Saima Naz Akhtar (Bergen), gjenvalg.
Tordis Sørensen Høifødt (Tromsø), gjenvalg.
Ingvild Fossgard Sandøy (Bergen), nytt medlem.
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Vedtak: Landsmøtet vedtar styrets innstilling til ny valgkomité.

Sak 11: Oppnevning av revisor
Innstilling:
Moltzau revisjon.

Vedtak: Moltzau revisjon oppnevnes som revisor av landsmøtet.

Landsmøtet avsluttes kl: 12:08.

Protokoll-underskrivere:

Trondheim, 17.09.21 Oslo, 17.09.21

Knut Mork Skagen Per Wium
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Sak 3: Årsmelding 2021
Saksfører: Styret

I årsrapporten for 2021 finner du informasjon om Norske leger mot atomvåpens virke og resultater i
2021. 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 11.09.21 besto styret av følgende personer:

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

Landsmøtet 11.09.21 valgte følgende styre:

Signe Flottorp, styreleder
Knut Mork Skagen
Charlotte Lunde
Bjørn Hilt
Thomas Rene Bremnes
Hanne Marie Skogen
Helene Kolstad Skovdahl
Marianne Ask Torvik
Emma Marshall
Christian Grimsgaard

Sekretariatet

Sekretariatet har hatt følgende personer ansatt i 2021:

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

Praktikanter:
Abby Brobakken var praktikant januar – mai.
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Sekretariatet har hatt kontorplass på SoCentral på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Rådet

Rådsmedlemmene Per Wium og Mons Lie (vara) har deltatt som observatører i styremøter på vegne
av rådet. 

Øvrige rådsmedlemmer:

Ulrik Abildgaard 
Carl Birger Alm
Anne Alvik
Trygve Berge
Christian Borchgrevink
Guro K. Bårnes
Kristian Hagestad
Julian Hamfjord
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 (gikk bort august 2021)
Helge Waal
Steinar Westin
Per Wium
Steinar T. Aase
Kirsten Osen

Valgkomité valgt på landsmøtet 11.09.21:

Saima Naz Akhtar (Bergen)
Tordis Sørensen Høifødt (Tromsø)
Ingvild Fossgard Sandøy (Bergen)

Medlemmer

Per 31.12.21 stod organisasjonen oppført med 941 medlemmer: 782 leger, 69 studenter og 90
støttemedlemmer. Ved inngangen til året var medlemstallet 918.

Landsmøtet 2021

Landsmøtet 2021 ble arrangert 11.09.21. Møtet ble arrangert fysisk på Sentralen i Oslo, med
mulighet for digital deltagelse. Referatet er gjengitt i medlemsblad nr 3/2021.
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Styremøter 

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2021. Det foreligger godkjente referater fra alle styremøtene.

Arkiv 

NLAs arkiv er siden 2009 basert på elektronisk oppbevaring av dokumenter. Fra 2020 har vi brukt
Google Drive for arkivhåndtering.

Regnskapsbilag for perioden 2017-2019 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 styreleder i IPPNW Board of Directors inntil IPPNW
International Council møtet 24.03.21. Da overtok Ruth Mitchell. Bjørn Hilt ble på samme møte
valgt til Speaker of IPPNW International Council.

Helene Kolstad Skovdahl og Thomas René Bremnes fra NLAs styre har representert NLA på
IPPNWs internasjonale rådsmøter.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

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

NLA har i 2021 vært administrativt ansvarlig for ICAN Norge, og har tilsatt og lønnet
ICAN-koordinator. ICAN Norge hadde ved utgangen av 2021 over 60 partnerorganisasjoner. ICAN
Norges rådsgruppe bestod i 2021 av representanter for organisasjonene NLA, Nei til Atomvåpen,
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norges Fredsråd. ICAN-rådet styrer kampanjen på
bakgrunn av en strategi utviklet i felleskap for perioden 2020-21. Samarbeidet mellom
organisasjonene i ICAN-rådet er formalisert i en samarbeidsavtale.
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Norges Fredsråd

NLA er tilsluttet Norges Fredsråd. Per Wium har vært NLAs representant i Norges Fredsrådets styre
i 2021.

ØKONOMI 
Generelt

NLA hadde i 2021 driftsinntekter på 2 320 592 NOK, og driftskostnader på 2 115 173 NOK.
Årsresultatet på 213 785 NOK.

Egenkapitalen 31.12.21 var på 1 689 959 NOK. Av disse er 178 365 NOK øremerket ICAN Norge,
og 71 363 NOK øremerket Medical Peace Work.

Regnskapsfører har i perioden vært Amesto Go fram til november. Fra 1. november 2021 overtok
KNIF Regnskap.

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 22 309 NOK.

Gaver

NLA har i 2021 mottatt gaver på 174 960. Av disse var 25 000 øremerket IPPNW.

Gaver på over 500 NOK gir skattefradrag. NLA meldte inn gaver for skattefradrag på til sammen
149 520 NOK til Skattedirektoratet.

Medlemskontingent

NLA fikk i 2021 inn 314 700 NOK i medlemskontingent.

RESULTATRAPPORT 2021

I 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft, etter at forbudet hadde fått de nødvendige 50
ratifikasjonene, og når den nye regjeringen presenterte sin politiske plattform, Hurdalsplattformen,
ble det klart at Norge som første medlemsland i NATO skulle observere det første statspartsmøtet til
forbudet. Bare noen uker senere ble det klart at også Tyskland skulle delta.
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FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen og innehar positive forpliktelser
som å pålegge 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.

Norges anerkjennelse av forbudet gjennom deltakelse som observatør er et viktig steg for å styrke
normen mot atomvåpen og et stort gjennomslag for Leger mot atomvåpen og ICAN Norge. Det er
også en viktig seier at Hurdalserklæringen stadfester at regjeringen vil sette fokus på atomvåpens
humanitære konsekvenser. Dette er en tydelig forbedring sammenlignet med den forrige
regjeringen, som ikke ønsket oppmerksomhet rundt dette temaet.

De politiske gjennomslagene kom ikke av seg selv. I 2021 har vi brukt mye tid på å påvirke
Stortingspartienes posisjon på atomvåpensaken. Arbeiderpartiet sitter på nøkkelen, og vi har derfor
gjennomført spesielt mange møter med AP-politikere på alle nivå. Etter at landsmøtene var
overstått, støttet Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, SV, MDG og Rødt norsk tilslutning til
FNs atomvåpenforbud. Arbeiderpartiets landsmøtet vedtok at “Det bør være et mål for Norge og
andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet”, men at det “I dagens  sikkerhetspolitiske
situasjon er det ikke mulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for
innflytelse og beskyttelse”.

Også i 2021 har Covid-19 satt sitt preg på arbeidet. I perioder der resten av samfunnet så smått
kunne åpne opp og det var mulig å samles fysisk, har leger og andre helsearbeidere stadig levd
under strenge smittevernregler. Mangelen på fysiske møtesteder har særlig gått ut over vår mulighet
til å formidle informasjon til målgruppen leger, medisinstudenter og annet helsepersonell. Vi har
likevel klart å gjennomføre mange aktiviteter:

Aktiviteter under målsetning 1: Leger, medisinstudenter og andre helsearbeidere har kunnskap
om atomvåpens medisinske konsekvenser

Vi opprettholdt informasjonsarbeidet gjennom produksjon og distribusjon av tre medlemsblad,
månedlige elektroniske nyhetsbrev, sosiale media og nettside. Sammen med Svenske Läkere mot
Kärnvapen har vi laget nye oppdaterte nettsider med forbedret layout og innhold til ressurssiden
Lær om atomvåpen. Kurset Medical Peace Work ved Universitetet i Bergen har blitt gjennomført
med mange norske studenter. Kurset er nå en obligatorisk del av et emne under medisinutdanningen
i Bergen.

Styreleder Signe Flottorp ble intervjuet i Tidsskriftets podcast Stetoskopet, og styremedlemmene
Signe Flottorp, Knut Mork Skagen og Bjørn Hilt hadde et leserinnlegg i Tidsskriftet. Vi har også
hatt en rekke innledninger og foredrag om atomvåpen for leger, medisinstudenter og andre
helsearbeidere, blant annet på Folkehelseinstituttet, ved UiT, NTNU og ved UiB.

Vi organiserte en uttalelse fra norske humanitære og helsefaglige organisasjoner om de medisinske
og humanitære konsekvensene av atomvåpen, etter inspirasjon fra en tilsvarende internasjonal
uttalelse i regi av IPPNW. Uttalelsen oppfordret alle atomvåpenstater til nedrustning basert på
atomvåpens humanitære konsekvenser. Gjennom arbeidet med uttalelsen fikk vi god kontakt med
flere deler av målgruppen, og noen av organisasjonene behandlet sitt standpunkt på atomvåpen på
høyeste nivå. For eksempel tok Norsk sykepleierforbund og NSF Student stilling mot atomvåpen og
for FNs atomvåpenforbud.
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Vi har også arrangert to digitale møter med de nordiske IPPNW-grenene for å gjensidig oppdatering
og strategidiskusjoner.

Aktiviteter under målsetning 2: Legers kunnskap om atomvåpens medisinske og humanitære
konsekvenser er tilgjengelig for offentligheten.

Vi har spredt informasjon til den norske befolkning om atomvåpensaken og de humanitære
konsekvensene gjennom sosiale media, leserinnlegg, redaksjonell omtale, en rekke foredrag og
innledninger på andres arrangementer, samt på seminarer og webinarer vi har arrangert selv. Vi har
også laget en informasjonsfilm om atomvåpenforbudet. I 2021 arrangert vi blant annet et seminar på
Kulturhuset om eksistensielle trusler i samarbeid med Legenes klimaaksjon, vi holdt et webinar om
beredskap og atomhendelser, og holdt innlegg på et seminar i regi av Direktoratet for Strålevern og
Atomsikkerhet. Tre ganger har vi holdt appeller i Bergen, og vi har holdt innlegg på flere
Rotary-arrangement. Vi har også arrangert et møte med en Hibakusha, overlevende fra Hiroshima,
som fortalte sin historie. Mange av arrangementene er tilgjengelig i opptak på NLAs Youtube-kanal.

Aktiviteter 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

Arbeidet under denne målsetningen inkluderer samarbeidet med ICAN Norge, politisk
påvirkningsarbeid, arrangementer og mediearbeid. I 2021 har vi satt fokus på situasjonen med økt
amerikansk tilstedeværelse i nord og vi har problematisert ideen om at  kjernefysisk avskrekking
gjør oss tryggere. Vi har brukt mye tid og ressurser på å påvirke partienes, og særlig
Arbeiderpartiets, landsmøte.

NLA har i 2021 hatt det administrative ansvaret for ICAN i Norge.

Gjennomførte aktiviteter under målsetning 3 inkluderer:
- Markering av atomvåpenforbudets ikrafttredelse 22. januar 2021. På grunn av korona og

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

- En digital “filosofisk samtale” om atomvåpenforbudet.
- 19 ny byer og kommuner har sluttet seg til ICAN Cities Appeal
- Gjennomførte kampanjen #Ikkeimittnavn i forbindelse med stortingsvalget høsten 2021
- 5 nye partnerorganisasjoner i ICAN Norge. Disse organisasjonene har med tilslutningen til

ICAN tatt stilling mot atomvåpen og for FNs atomvåpenforbud (ICAN Norge består nå av
59 partnerorganisasjoner).

- Flere leserinnlegg om atomvåpenforbudet og om partienes landsmøter (se fullstendig
oversikt her)

- Et arrangement på medisinsk fakultet om ny regjering og atomvåpen, med Espen Barth
Eide, Bjørg Sandskjær og Andreas Sjalg Unneland i panelet.

- Nærmere 50 politikermøter i forkant av partienes landsmøter
- Flere interne skoleringer for å kunne utarbeide en posisjon og finne vår rolle i saken om

atomdrevne ubåter i Tromsø.
- Tre webinarer knyttet til ubåtsaken. Disse kan ses i opptak på Youtube.

Vedtaksforslag:

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2021.
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Sak 4: Regnskap 2021
Saksfører :  Daglig leder

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på 213 785 NOK, fordelt på 10 906 NOK til NLA
og 202 884 NOK til ICAN Norge. Overskuddet på ICAN Norge er kunstig høyt fordi en
for stor del av UD-bevilgningen ble ført på 2021, mens støtteperioden går til 30. juni 2022.

Egenkapitalen ved inngangen til 2022 var på kroner 1 689 959 NOK. Av disse er er 68 161
NOK øremerket Medical Peace Work.

I regnskapet under presenterer vi totalregnskapet for NLA inkludert kostnader tilknyttet
ICAN Norge. Siden 2020, har vi tydeliggjort skillet mellom NLA og ICAN Norge. Derfor
presenterer vi også regnskapet for NLA eksklusivt ICAN Norge. Dette har vi satt opp mot
budsjett for 2021, og regnskap fra 2020.

Det er ICAN Norges rådsgruppe som behandler ICANs budsjett, planer og regnskap, men
som administrativt ansvarlig for kampanjen har NLA vetorett dersom avgjørelser tatt av
rådsgruppen 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.

I regnskapet til ICAN Norge er det ingen kostnader knyttet til økonomi og regnskap. Dette
fordi NLA har dekket disse utgiftene i 2021.
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Totalregnskap for NLA og ICAN Norge 2021

NLA ICAN Norge Totalt NLA

og ICAN

Norge

Inntekter

Medlemskontingenter 314,700 314,700

Gaver til NLA 174,960 143,715 318,675

Diverse 39,109 17,500 56,609

UD-støtte 892,750 564,234 1,456,984

MVA-refusjon 115,749 57,875 173,624

Totale inntekter 1,537,268 783,324 2,320,592

Kostnader

Lønnskostnader 974,602 495,578 1,470,180

Husleie 24,000 13,250 37,250

Regnskap og revisjon 100,514 0 100,514

Medlems- og innsamlingssystem 35,583 0 35,583

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 75,281 0 75,281

Andre driftskostnader 46,463 5,241 51,704

Medlemsblad 149,384 0 149,384

Nettside og sosiale media 8,048 34,782 42,830

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 6,388 9,516 15,904

Kunnskapsproduksjon (studier/rapporter/filmer) 37,251 0 37,251

Reiser 4,597 6,988 11,585

Arrangement 72,618 15,085 87,703

Totale kostnader 1,534,729 580,440 2,115,169

Resultat av finansposter 8,367 8,367

Årsresultat 10,906 202,884 213,790

Interesserte kan finne revisors beretning her og signert årsregnskap her.
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Norske leger mot atomvåpen (ekskl ICAN Norge)

Budsjett

2021

Regnskap

2021

Regnskap

2020

Inntekter

Medlemskontingenter 380,000 314,700 311,600

Gaver til NLA 60,000 174,960 85,559

Diverse 30,000 39,109 140,776

UD-støtte 892,750 892,750 1,700,000

MVA-refusjon 100,000 115,749 157,802

Totale inntekter 1,462,750 1,537,268 2,395,737

Kostnader

Lønnskostnader 980,000 974,602 1,425,801

Husleie 26,400 24,000 93,875

Regnskap og revisjon 72,990 100,514 81,231

Medlems- og innsamlingssystem 30,000 35,583 22,557

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 50,281 75,281 98,945

Andre driftskostnader 31,440 46,463 39,960

Medlemsblad 150,000 149,384 139,190

Nettside og sosiale media 10,400 8,048 8,360

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 5,000 6,388 23,261

Kunnskapsproduksjon (studier/rapporter/filmer) 45,000 37,251 172,046

Reiser 7,000 4,597 21,779

Arrangement 77,771 72,618 43,294

Totale kostnader 1,486,282 1,534,729 2,170,299

Resultat av finansposter 8,367

Årsresultat -23,532 10,906 225,439

Vedtektsforslag:
Årsmøtet tar regnskapet for 2021 til etterretning.
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Sak 5: Status 2022
Saksfører :  Styret

Siden årsmøtet avholdes i tredje kvartal, ønsker styret å gi en statusoppdatering for inneværende år.

I statsbudsjettet for 2022 tredoblet regjeringen summen som var satt av til UDs søknadsbaserte
ordning for organisasjoner som arbeider med nedrustning. Overraskelsen var derfor stor da vi fikk
svar på vår tre-årige søknad. Vi fikk store kutt, og mindre tilsagn enn de foregående årene under
Høyre-regjeringen. Det var også høy grad av detaljstyring i hvordan vi kunne bruke midlene.

Vi fikk derfor hjelp av SV til å forhandle inn øremerking i revidert statsbudsjett, og var fornøyd
med en øremerking på 3 millioner kroner til NLA, inkludert ICAN Norge. Vi har nå inngått
kontrakt med UD og støttebeløpet vil brukes i perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023. Forrige
avtaleperiode gikk ut juni 2022.

I juni 2022 ble det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud avholdt i Wien i Østerrike. NLA
var til stede med representanter fra både styret og sekretariatet. Sammen med Nei til atomvåpen og
ICAN Norge hadde vi med oss en delegasjon med ungdomspolitikere fra AUF, Unge Venstre, RU,
SU, KrFU, Unge Sentrum og Senterungdommen. Dette er en svært god måte å engasjere og
informere unge fremtidige politikere.

Høsten 2022 markerer NLA at det er 40 år siden organisasjonen ble etablert. NLA har en solid
egenkapital, og styret har vedtatt at vi kan bruke midler fra egenkapitalen til å gjennomføre en
markering med årsmøte, lunsj, faglig seminar, middag og fest. I tillegg har vi produsert en
historiebok om NLA gjennom 40 år.

I månedsskiftet oktober/november vil vi arrangere en studentkonferanse over to dager i Oslo.

Videre planlegger vi en større internasjonal konferanse i regi av ICAN Norge våren 2023. NLA vil
ha prosjektlederansvar for konferansen, og budsjetterer med en 30 % stilling til dette fra 1.
september 2022.

Som et resultat av disse satsningene budsjetterer vi med et underskudd i 2022 på 173 900 NOK for
NLA.
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Totalbudsjett 2022 for NLA og ICAN Norge

NLA 2022 ICAN Norge Totalt

Inntekter

Medlemskontingenter 330,000 0 330,000

Gaver til NLA 120,000 35,000 155,000

Diverse 55,000 45,000 100,000

UD-støtte 1,678,500 781,150 2,459,650

MVA-refusjon 112,000 56,000 168,000

Totale inntekter 2,295,500 917,150 3,212,650

Kostnader

Lønnskostnader 1,540,800 450,000 1,990,800

Husleie 75,500 20,000 95,500

Regnskap og revisjon 93,000 15,000 108,000

Medlems- og innsamlingssystem 45,000 0 45,000

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 53,000 0 53,000

Andre driftskostnader 61,600 10,000 71,600

Medlemsblad 150,000 0 150,000

Nettside og sosiale media 26,000 45,000 71,000

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 20,000 35,000 55,000

Produksjon studier/rapporter/filmer etc 191,500 0 191,500

Reiser 60,000 50,000 110,000

Arrangement 153,000 292,150 445,150

Totale kostnader 2,469,400 917,150 3,386,550

Årsresultat -173,900 0 -173,900
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Budsjett NLA 2022 (ekskl ICAN Norge)

Budsjett 2022 Regnskap 2021

Inntekter

Medlemskontingenter 330,000 314,700

Gaver til NLA 120,000 174,960

Diverse 55,000 39,109

UD-støtte 1,678,500 892,750

MVA-refusjon 112,000 115,749

Totale inntekter 2,295,500 1,537,268

Kostnader

Lønnskostnader 1,540,800 974,602

Husleie 75,500 24,000

Regnskap og revisjon 93,000 100,514

Medlems- og innsamlingssystem 45,000 35,583

Medlemskontingent og donasjon IPPNW 53,000 75,281

Andre driftskostnader 61,600 46,463

Medlemsblad 150,000 149,384

Nettside og sosiale media 26,000 8,048

Informasjons- og mobiliseringsmateriell 20,000 6,388

Produksjon studier/rapporter/filmer etc 191,500 37,251

Reiser 60,000 4,597

Arrangement 153,000 72,618

Totale kostnader 2,469,400 1,534,729

Årsresultat -173,900 2,539

Vedtaksforslag:

Årsmøtet tar oppdateringen om 2022 til etterretning.
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Sak 6: Aktiviteter og prioriteringer 2023
Saksfører :  Styret

I tillegg til løpende aktiviteter med informasjonsarbeid, politisk påvirkning og organisasjonsdrift,
vil hovedaktiviteten i 2023 være en stor internasjonal konferanse i regi av ICAN Norge. NLA vil ha
prosjektlederansvar for kampanjen, og har satt av en 30 % stilling til dette arbeidet fra september
2022 - mars 2023. Konferansen er planlagt 9.-10. mars.

Målsetningen med konferansen er å stimulere aktivitet og oppmerksomhet i Norge, og utfordre
politikere, med Arbeiderpartiet i spissen, til å engasjere seg mer for kjernefysisk nedrustning og
sette fokus på atomvåpens humanitære konsekvenser.

Konferansen vil arrangeres på Sentralen i Oslo, og gå over to dager. Vi ønsker å ha mellom 200 og
300 deltakere, hvorav cirka halvparten er norske. Parallelt med konferansen vil vi samarbeide med
ICAN internasjonalt om en parlamentarikerkonferanse. Dette blir en oppfølging av et tilsvarende
arrangement i Wien i juni 2022.

Våren 2023 vil den utsatte IPPNW-kongressen finne sted i Kenya. NLA planlegger å delta.

I november 2023 vil det andre statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud avholdes i New York. NLA
vil delta også der, og håper å kunne ta med en delegasjon med ungdomspolitikere slik vi gjorde
under det første statspartsmøtet i Wien juni 2022.

Hvilke andre aktiviteter vi kan gjennomføre i 2023 avhenger av budsjettsituasjonen og særlig støtte
fra Utenriksdepartementet.

Vedtaksforslag:

Årsmøtet tar planene for 2023 til etterretning.
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Sak 7: Vedtektsendringer
Saksfører :  Styret

Forslagsstiller: Avtroppende styre

Årsmøtet i 2021 vedtok nye vedtekter. I etterkant er det kommet inn noen kommentarer til de nye
vedtektene, og det er foreslått en revisjon av formålsparagrafen.

Alle endringer i vedtektene krever ⅔ flertall. Det er ikke mulig å foreslå nye endringer på møtet, det
blir kun stemt over forslag som er meldt inn innen fristen.

Årsmøtet vil behandle hvert forslag for seg. Endringene er markert i gult i vedtektene som er limt
inn under.

Når det gjelder formålsparagrafen, stemmer vi først over den mest radikale endringen (forslag 1).
Dersom denne får ⅔ flertall, vedtas denne. Får forslag nr 1 mindre enn ⅔ stemmer, stemmer vi over
forslag nr 2. Dersom denne får ⅔ flertall, vedtas denne. Dersom verken forslag 1 eller 2 får mer enn
⅔ stemmer, står opprinnelig formulering (se vedtektene under).

a) Formålsparagraf. Det foreligger to forslag til ny formålsparagraf.

Endringsforslag nr 1, innmeldt av Mons Lie og Kirsten Osen:

Foreningens formål er å spre opplysning om medisinske konsekvenser av atomvåpen og arbeide for
at alle land slutter seg til FNs forbud mot atomvåpen og derved reduserer faren for atomkrig.

En viktig del av dette arbeidet er å erstatte atomavskrekking med felles sikkerhet basert på
internasjonal dialog og samarbeid med overføring av menneskelige og økonomiske ressurser fra
våpenindustrien til innsats for klima og helse og dermed bidra til, i samsvar med FN-pakten, å
avskaffe krig som redskap for problemløsning.

Endringsforslag nr 2, styrets innstilling (Opprinnelig formålsparagraf med oppdatert språk):

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
forskning, utvikling og produksjon av atomvåpen også skaper alvorlige problemer for miljø og
bærekraftig utvikling.

(Opprinnelig formålsparagraf står i vedtektene limt inn under)

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar endringsforslag nr 2 som ny formålsparagraf.
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b) Artikkel 5.6: Denne setningen legges til: “Årsmøtet behandler endringer i langsiktige
strategiske prioriteringer” (se utheving i gult under)

Vedtaksforslag: Setningen “Årsmøtet behandler endringer i langsiktige strategiske prioriteringer”
legges til som punkt 5.6.6

c) Artikkel 6.11: Denne setningen legges til: “Nestleder utpekes av styret.”

Vedtaksforslag: Setningen “Nestleder utpekes av styret.” legges til punkt 6.11

d) Artikkel 7: Valgkomiteen foreslår bare styremedlemmer og styreleder, mens nestleder
utpekes av styret selv, jmf forrige sak. Artikkel 7 endres slik: Valgkomiteen skal foreslå
styremedlemmer og styreleder og styrets nestleder overfor årsmøtet.

Vedtaksforslag: Setningen “og styrets nestleder” fjernes fra artikkel 7.

e) Artikkel 8: Denne setningen legges til: “Rådsmedlemmer må være medlem i
organisasjonen.” (se utheving i gult under)

Vedtaksforslag: Setningen “Rådsmedlemmer må være medlem i organisasjonen” legges til under
punkt 8.

Vedtekter med endringsforslag markert i gult:

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 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
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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

5.1. Årsmøtet er NLAs høyeste organ. 

5.2 Årsmøtet holdes hvert år innen 31. oktober. 

5.3 Det bør tilstrebes å arrangere årsmøtet i forskjellige deler av landet. Om nødvendig kan
årsmøtet avholdes digitalt.

5.4 Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent inneværende år og senest fire uker
før årsmøtet har stemmerett. Støttemedlemmer har forslags- og talerett.

5.5 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.

5.6 Årsmøtet behandler 
5.6.1 styrets beretning for siste kalenderår (årsrapport)
5.6.2 regnskap for siste kalenderår
5.6.3 vedtektsendringer
5.6.4 valg av styreleder og styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen,
valgkomité etter innstilling fra styret, revisor etter innstilling fra styret
5.6.5 medlemskontingenter
5.6.6 endringer i langsiktige strategiske prioriteringer
5.6.7 innkomne saker

5.7 Vedtektsendring krever to tredels flertall på årsmøtet. Andre vedtak fattes ved alminnelig
flertall.

5.8 Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det, eller 20 % av de
ordinære medlemmene krever det.

NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN Side 27



ÅRSMØTE 2022 Møtepapirer

6. Styret

6.1 Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal påse at
organisasjonen drives forsvarlig og effektivt i tråd med vedtektene.

6.2 Styret ansetter daglig leder, vedtar organisasjonens overordnede strategier,
årsbudsjetter og årsplaner, og behandler for øvrig saker av vesentlig betydning for
organisasjonens drift og utvikling. 

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

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

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

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

6.7 Styret skal bestå av minimum seks og maksimum ti personer.

6.8 Styret i plenum tar avgjørelser med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme. 

6.9 Styret bør tilstrebe å møtes minst seks ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når
minimum halvparten av styremedlemmene er til stede.

6.10 Styret supplerer seg selv dersom sittende leder eller medlemmer trekker seg. Styreleder
og andre styremedlemmer supplert av styret står på valg ved neste ordinære årsmøte.

6.11 Styrets arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og daglig leder. Nestleder utpekes
av styret.

7. Valgkomité

Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer og 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.
Rådsmedlemmer må være medlem i organisasjonen.
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.
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Sak 8: Valg av styreleder og styremedlemmer
Saksfører :  Valgkomiteen

Valgkomitéens innstilling:
Bosted nevnes for å gi inntrykk av regional representasjon.

Thomas René Bremnes, Tromsø (gjenvalg for to nye år)
Helene Kolstad Skovdahl, Bergen (gjenvalg for to nye år)
Bjørn Hilt, Trondheim (gjenvalg for to nye år)
Charlotte Lunde, Oslo (gjenvalg for to nye år)
Gard Åsmund Skulstad Johanson, Bergen (ny, velges for ett år)

Disse styremedlemmene står på valg i 2023:

Signe Flottorp, Oslo (leder)
Knut Mork Skagen, Trondheim
Marianne Ask Torvik, Bodø
Christian Grimsgaard, Oslo
Gard Åsmund Skulstad Johanson, Bergen

Vedtaksforslag:

Årsmøtet 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
Ingvild Fossgard Sandøy (Bergen), gjenvalg

Vedtaksforslag:

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

Vedtaksforslag:

Årsmøtet oppnevner Moltzau revisjon som revisor.
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