
 

 
 

LAGSUTSENDELSE 
NR. 1- 2017 

1. Forbundsleders brev 
2. Landsdelsseminar «Hva! Skal du føde nå?» 4.-5. mars 2017 

          Informasjon 
                  Invitasjon til åpent møte og seminar - for lagene og medlemmene 
                  Invitasjon åpent møte - til alle som ikke er medlem av forbundet 
                  program åpent møte 
         Program seminar 
                  Påmeldingsskjema åpent møte og seminar - påmeldingsfrist 15. februar 

     De som ikke er medlem, men vil delta på åpent møte - sender bare navn og          
     adresse til mette@kvinnerogfamilie.no 

3. Nordens sommerkonferanse, 16-18. juni i Sandefjord 
    Påmelding til Nordens sommerkonferanse 

4. Landslotteriet 2017 
5. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 
6. Høring – om endringer i barnehageloven 
7. Søknad om støtte til arbeidsstuene fra Adam og Marie Worsøes 

øremerkede midler/søknadsskjema 
8. Veiledning for årsmeldinger kretser 
9. Årsmeldingsskjemaer 

 Årsmeldingsskjema for lag, gruppe og krets 
 Årsmeldingsskjema for internasjonalt arbeid i laget 
 Sammendragsskjema fra kretsene for internasjonalt arbeid 
 Styresammensetning i lag, gruppe og krets 

10.  Årsplan 2017 
 

Vi minner om:  
Husk send inn alle endringer i navn, adresser, telefon, e-post, ved valg eller 
skifte av tillitsvalgte og lignende. Vi får store mengder i retur hver uke og det 
koster forbundet dyrt. Husk også å overholde fristen for innsendelse av 
årsmeldingsskjemaene.  
Saldoliste kan bestilles hele året, send e-post til mette@kvinnerogfamilie.no  
Vi ønsker å få innmeldingene via vår nettside hvis det er mulig. 
Husk også å følge forbundet på Facebook. 
Vi ønsker alle en fin vår og håper vi ser dere på seminarene i mars og 
konferansen i juni  
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Godt år! Håper det har vært noen avslappende dager med hyggelig samvær. Nytt år – nye 
muligheter og vi er klare til felles innsats. 
Arbeid i laget.. Medlemsundersøkelsen vi gjennomførte viste at der det var litt aktivitet i 
laget – der lever vi godt som organisasjon. Årsmøtene holdes i disse dager i lagene. Tenk på 
hva dere kan gjøre. Invitere gjerne flere enn bare lagets medlemmer – ta med naboen også. 
Husk å legge listen for arbeidet i laget, slik at dere orker å gjennomføre. Viktigere med et par 
aktiviteter enn møte hver måned som egentlig oppleves som et ork.  
I begynnelsen av mars tilbyr vi åpent møte og deretter seminar. I seminaret vil det være 
fokus på dette med lokalt arbeid – og muligheter for å få ideer og inspirasjon. Du finner mer 
informasjon om dette i denne sendingen. Og til dette kan du ta med medlem fra laget – det 
er ikke bare for de som sitter i lagets styre. Vi håper virkelig å se mange av dere der. 
Tips aktiviteter. Været og klimatiske forhold setter oss på prøve – både før jul og nå etter 
nytt år. Det er viktig at vi da er forberedt. Har vi det vi trenger i huset? Hva gjør vi når 
strømmen går? Hva gjør vi dersom skoleskyss ikke lar seg gjennomføre hjem fra skolen? 
Hvordan forbered oss? Hva med tilfluktsrom – finnes det – hvor? Dette er områder vi kan ta 
opp med foredrag. Viktig for folk i nærmiljøet vårt og viktig for å skape trygge lokalmiljøet. 
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) har materiell om dette. Du kan lese mer på www.kfb.no 
Forbundets beredskapsutvalg vet også mye. Hva med å invitere noen av disse til å komme å 
snakke og informere? 
Det arbeides mye med integrering av innvandrere. Her har vi en mulighet. Som 
kvinneorganisasjon kan vi være en vei inn til inkludering i nærmiljøet. Flere av dere er flinke 
og har ulike aktiviteter. Noen har strikke-kafeer, andre driver med matlaging, noen med 
samtalegrupper. I forbundet vil vi nå gjerne samle oppskrifter. Vi utfordrer dere til å sende 
inn en oppskrift på en norsk rett og en oppskrift på en rett fra et annet land. Etter hvert vil vi 
dele dette med dere som medlemmer. Kanskje kan dette være en måte å knytte kontakt 
med våre nye landskvinner på? 
Årsmøter. Kretsen din skal også holde årsmøte. Bruk muligheten til å delta der. Da treffer du 
andre og kan utveksle erfaringer om arbeidet. Du kan få nyttig informasjon og samtidig 
kanskje komme med forslag som vil styrke arbeidet i laget ditt eller om en viktig sak. 
Litt om saker vi holder på med sentralt.   
* Husmorvikar. Vet du – det finnes husmorvikar noen steder i landet. Sigdal kommune i 
Buskerud har. Et slags husmorvikartilbud er det også i Bergen kommune. Hvordan er det der 
du bor? Vi ser også at media mer og mer er opptatt av denne saken. Noen ganger på 
bakgrunn av at de får henvendelser fra de som kunne trent en husmorvikar og ikke får. 
Andre ganger bare for å arbeide videre med saken. Dette bistår vi selvsagt med – det kan 
være viktig for å få ordningen på plass. 
* Pensjon. Viktig sak – og her kan vi gjøre mer enn vi gjør. Akkurat for tiden arbeider vi 
fortsatt med saken og skilte kvinner i bestemorgenerasjonen.  
* Mat/kosthold. Her er det mer enn skolemat det dreier seg om. Vi er nå invitert til å sitte i 
en referansegruppe rundt utarbeidelse av noen retningslinjer. Klart vi takker ja til slikt. 
Videre så vil mat og matglede værer tema på Nordens Kvinneforbunds konferanse vi har 
ansvaret for i juni i år i Sandefjord.  
Vi har som organisasjon vært opptatt av dette med matvaresikkerhet og kontroll. Nylig ble 
det avdekket at kontrollen her i landet kunne vært bedre. Så da får vi stå på videre. 
 
 

http://www.kfb.no/


 
Hva med kosthold i syke- og aldershjem? Flere steder i landet så endrer man både på 
tidspunkt for servering og man har lagt om menyen og måten maten tilberedes på. Tiltak 
som har vist seg å gi gode resultater 
Etter landsmøtet. Vi har selvsagt sendt alle resolusjoner fra landsmøtet til de aktuelle 
departementer og andre. Svar begynner nå å komme inn. I kommende nummer av 
medlemsbladet vil du kunne lese mer om dette. 
 
Vil laget ha besøk av en av oss fra sentralstyret, så kommer vi mer enn gjerne. Det er bare å 
ta kontakt. 
 
Lykke til med vårens arrangementer og så håper jeg å treffe mange av dere dette halvåret. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Elisabeth Rusdal 
  



 
 

 

 

ÅPENT MØTE OG SEMINAR 4. -5. MARS 2017 
Slik vi varslet i lagutsendelsen i november 2016 så inviterer vi til åpent møte og 
seminar  
lørdag 4. og søndag 5. mars. 
Seminarene holdes 5 steder i landet. 

 Oslo 

 Stavanger 

 Bergen 

 Trondheim 

 Bodø 

Det åpne møtet er åpent for alle - også de som ikke er medlem av forbundet 
Seminaret som starter etter det åpne møtet lørdag er for alle forbundets 
medlemmer- også de som ikke sitter i styret. 
Vi vet at det kan være lettere for medlemmene å delta dersom ting arrangeres 
litt nærmere der de bor og ikke alltid i Oslo. Medlemsundersøkelsen har også 
gitt klare signaler om at  
medlemmene ønsker at forbundet skal arrangere møter og seminarer. Så på 
bakgrunn av dette kommer denne helgen. 
Vi har valgt å fokusere på saker vi ser tiltrekker seg oppslutning når vi uttaler 
oss. Så på møtet blir det fødesituasjonen og husmorvikarordningen. 
Seminaret skal gi inspirasjon til lokalt arbeid. Vi ser på bruk av sosiale medier og 
vi ser på måter å rekruttere nye medlemmer og ta vare på de vi har gjennom 
arbeid med saker. 
Det er slik at ikke alle kan bruke en hel helg. Vi har derfor åpent for ulike 
muligheter. Så her kan man velge: 

 Bare åpent møte 

 Seminar uten overnatting 

 Åpent møte og seminar med overnatting 

For å sikre at vi når ut til alle ber vi dere i grupper, kretser og lag om å sende 
invitasjon til  
medlemmene også. Ta det gjerne opp årsmøtet også. 
 
I tillegg ber vi om at du distribuerer invitasjonen til det åpne møtet til alle du 
kjenner og andre organisasjoner i ditt nærmiljø. 
 



 

INVITASJON til åpent møte og seminar  
Lørdag 4. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00 til søndag 5.mars kl. 14.00 

 
 

 

Tema åpent møte 
HVA! SKAL DU FØDE NÅ? 

Om fødetilbudet, barseltid og hva med husmorvikar – er det 
plass, kapasitet 
 

Seminaret holdes følgende steder: 
Thon hotel Opera, Oslo 

 Thon hotel Maritim, Stavanger 
 Thon hotel Bristol, Bergen 
 Thon hotel Prinsen, Trondheim 
 Thon hotel Nordlys, Bodø 
 

Lørdag 4. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00  - Pris kr. 300  
 

Seminar Lørdag 4. mars fra kl. 14.00 til søndag 5. mars kl. 14.00  
TEMA: Hvordan jobbe lokalt med viktige saker 

- Inspirasjon og ideer lokalt arbeid 
 

Seminaret holdes følgende steder: 
Thon hotel Opera, Oslo 

 Thon hotel Maritim, Stavanger 
 Thon hotel Bristol, Bergen 
 Thon hotel Prinsen, Trondheim 
 Thon hotel Nordlys, Bodø 

 
 



 
 
Deltakeravgift seminar: 1.200 kroner uten overnatting inkludert 
åpent møte og lunsj lørdag og søndag, ikke middag lørdag 
 
Deltakeravgift seminar: med overnatting er kr.: 1.850,-. Dette 
inkluderer det åpne møte på formiddagen lørdag samt overnatting på 
hotellet, lunsj begge dager og middag lørdag. 
 
Seminaret er for alle våre medlemmer.  
Påmelding skjer ved utfylling av vedlagte påmeldingsskjema. Husk å 
fyll inn hvor du vil delta. 
 

Seminaret er for alle våre medlemmer.  
Påmelding skjer ved utfylling av vedlagte påmeldingsskjema. Husk å 
fyll inn hvor du vil delta. 
 

VELKOMMEN! 
 

 
  



 
 

INVITASJON til åpent møte 
Lørdag 4. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00 

 
 

 
 

Tema: HVA! SKAL DU FØDE NÅ? 
 

Om fødetilbudet, barseltid og hva med husmorvikar 
 

Seminaret holdes følgende steder: 
 

Thon hotel Opera, Oslo 
 Thon hotel Maritim, Stavanger 
 Thon hotel Bristol, Bergen 
 Thon hotel Prinsen, Trondheim 
 Thon hotel Nordlys, Bodø 
 
 

Lørdag 4. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
Pris kr. 450 

 
 

VELKOMMEN! 
 

 



 

 

PROGRAM ÅPENT MØTE «HVA! – SKAL DU FØDE NÅ?»  4. MARS 
 

Kl. 10.00 Åpning 
 Felles budskap for dagen 
 
Kl. 10.15 Fødetilbudet 

- Er det plass til alle 
- Jordmor – er det dekning til følgetjeneste  
- De nye retningslinjene om at alle fødende skal ha en jordmor – 

klarer man det? 
- Transport – hvor mange transportfødsler 

v/representant fra helseregionen 
 

Kl. 11.30 Når du kommer hjem 
- Hjemmebesøk – får alle dette 
- Når kortere liggetid – hvor få hjelp/råd veiledning 
v/ kommunal helsesøster 
 

Kl. 12.30 Pause 
 
Kl. 13.00 Hva nå – får barnefamilien hjelp når akutt sykdom oppstår 
  Hvilket tilbud finnes dersom far blir syk og mor er på pendlerjobb? 
Hvem 
  bistår i familien? 
  Hvilket tilbud gis til aleneforelder når vedkommende blir syk? 
  v/kommunal representat 
 
Kl. 13.45 Oppsummering 
  Avslutning 
 
 
Kl. 14.00 Slutt 
  



 

 

PROGRAM FOR 4. - 5 MARS 2017 

Sted: Thon hotel Opera, Oslo 
 Thon hotel Maritim, Stavanger 
 Thon hotel Bristol, Bergen 
 Thon hotel Prinsen, Trondheim 
 Thon hotel Nordlys, Bodø 
Tema: HVORDAN JOBBE LOKALT MED VIKTIGE SAKER 

Lørdag 4. mars 
Kl. 14.00 Lunsj 
Kl. 15.30 Åpning 
  Velkommen 
  Presentasjonsrunde 
Kl. 16.00 Erfaringer – etter det åpne møtet 
  Hva kan vi bruke i vårt videre arbeid 

- Kort idemyldring 
Kl. 17.00 Slik er vi bygget opp 
  Slik kan vi jobbe overfor besluttende myndigheter 

- Lag til kommune 
- Krets til fylke 

Kl. 18.30 Slutt for dagen 
Kl. 19.00 Middag 
  Sosialt samvær 
 
Søndag 5. mars 
Kl. 09.00 Vi bruker sosiale medier og andre kanaler 
  Vi rekrutterer 
Kl. 10.30 Hva kan vi gjøre lokalt? 
  Tips lokale aktiviteter 
Kl. 11.30 Gruppearbeid – kaffe/te i gruppene 
Kl. 12.30 Oppsummering gruppearbeid 
 
Kl. 13.00 Når vi kommer hjem – hva da? 
 
Kl. 13.45 Avslutning 
Kl. 14.00 Lunsj 
 
  



 
 

PÅMELDINGSSKJEMA 4. – 5. MARS 2017 
 

Navn:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sted for 
seminar:………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-post:……………………………………………………………………   
 
Mobil:……………………………………………………………………. 
 
Lag:………………………………………………………………………. 
 
Krets:……………………………………………………………………. 
 
ÅPENT MØTE/SEMINARPÅMELDING (kryss av for det du melder deg på): 
 
……….  Deltar lørdag 4. mars på: ______   Åpent møte «Hva! Skal du føde nå?» 
 
……….. Deltar lørdag og søndag 4. og 5. mars  - Seminar Hvordan jobbe lokalt 
med viktige saker 
 
………… Ønsker overnatting på hotellet 
 
Påmeldingsfrist 15. februar 
 

Priser: Deltagelse lørdag – åpent møte kr. 300,- for medlemmer av K&F 
Deltagelse seminar lørdag og søndag uten overnatting og uten middag 
lørdag kroner: 1.200 
Deltagelse åpent møte og seminar lørdag og søndag med overnatting og    
middag lørdag kr. 1.850 

 

Påmelding sendes: mette@kvinnerogfamilie.no eller  
Norges Kvinne- og familieforbund, Stortingsgaten 12, 0161 Oslo 
  



                                                                                                                                                                                            
 

Norges Kvinne-og familieforbund har gleden av å 
invitere til Nordens Kvinneforbund sin 

sommerkonferanse 16. – 18. juni. 2017 i Sandefjord.                                    
Tema: Matglede. 

         
                               

Sommerkonferansen blir avholdt på Hotell Scandic Park Sandefjord. 
Adr:Strandpromenaden 9. 

   
           

Sandefjord er en moderne by som ligger 120 km sør for Oslo. Byen har en 
interessant historie, vakker natur og mange kulturarrangementer. Byen har 
mye å tilby med 116 øyer og skjær, 150 km kystlinje, strender, viker og klipper, i 
tillegg til spor etter 1000 år gamle bosetninger fra Vikingtiden.  
 Hotell ligger innen gangavstand til sentrum. Hotellet har gratis Wi-Fi, spa og 
velværesenter, innendørs svømmebasseng og badstue. Sandefjord lufthavn 
Torp ligger 7 km.fra hotellet og fra Sandefjord jernbanestasjon er det en 
spasertur på ca.10 min.ColorLine ferjeterminal 0,4 km. der ferjen fra Strømstad 
legger til kai. 

 
 

 
 
 



 
Hvalfangstmonumentet. 

 

 

 
 

 
På bussturen vil vi blant anna besøke Sandefjords mest kjente skulptur, et 
minnesmerke over hvalfangsten, laget av Knut Steen på slutten av 1950-tallet. 
Hvalfangstmonumentet viser fangstfolk ved årene i åpen båt, med harpunen 
klar og vannet sprutende rundt seg. Det mektige monumentet ved havna er 
laget som en kompassrose, og det roterer sakte rundt sin egen akse. Sett deg 
ned på en av benkene og følg med! 
Monumentet ble donert til byen av konsul Lars Christensen og AS Framnæs 
Mek. Værksted. 
Sandefjords historie er uløselig knyttet til hvalfangsten. Den var på sitt høyeste 
i 1954 da så mange som 2.800 mann fra distriktet hadde hyre på hvalfangst; på 
hvalbåt, flytende kokeri i Sørishavet eller på hvalfangststasjon på en av øyene i 
Antarktis. Da hadde byen lenge vært sentrum for den internasjonale 
hvalfangsten. Eventyret startet allerede i 1881, da hvalbåten "Haabet" ble 
utstyrt for fangst i Finnmark. I 1905 gikk den første av svært mange 
ekspedisjoner - med kokerier og hvalbåter - til Antarktis. Byen opplevde stor 
økonomisk oppgang, og hvalfangsten skapte positive ringvirkninger i 
næringslivet i byen og distriktet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sandefjord kirke       
 

           
 

Sandefjord kirke er en langkirke fra 1903 i Sandefjord kommune, byggverket er 
i tegl og har 600 plasser.  Kirken gikk med i bybrannen i 1900 sammen med 
store deler av sentrum for øvrig. Etter brannen ble dagens Sandefjord kirke 

bygget. Innvendig er kirken senere blitt betydelig fornyet. Altertavlen ble laget i 
1963 av Dagfin Werenskiold og består av 17 felter grovt hugget i mahogny. Den 
er meget stor og inneholder scener fra Jesu liv.Klokkespillet i Sandefjord kirke 
er datastyrt og er av internasjonal standard. Det spiller hver time på dagtid. 
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https://no.wikipedia.org/wiki/Sandefjord_kommune_(Vestfold)
https://no.wikipedia.org/wiki/Dagfin_Werenskiold


 
 

Påmeldingsblankett. 
Til Nordens Kvinneforbunds Sommerkonferanse i Sandefjord, Norge  

Sted: Hotell Scandic Park Sandefjord.16. – 18. juni 2017. 
Arrangør: Norges Kvinne-og familieforbund. 

 
Påmelding sendes senest 31.mars 2017 til Mette Gunnari, mette@kvinnerogfamilie.no ,  
Norges Kvinne- og familieforbund, Stortingsgt. 12, 0161 Oslo, Norge 

Bindende påmelding. 
 
Deltakers navn : ……………………………………………………………………………………………………. 
Adresse:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ………………………………………..E-post: ………………………………………………………….. 
Lokallag:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Konferansepris: Kr. 5.450,- pr. pers. i dobbeltrom. (forbehold om valutaendring) 
                               Kr. 6.450,- i enkeltrom.  (forbehold om valutaendring) 
Inkluderer 3 overnattinger, torsdag 15.6 – søndag 18.6. Måltider 16. og 17. Lunsj før 
avreise søndag.  
(OBS. Mat 15. inngår ikke i konferanseavgiften) Guidet bussrundtur i Sandefjord, 
festmiddag. 
 
Ønsker enkeltrom…………………….                                        Ønsker dobbeltrom…………..      
Ønsker å dele rom med ………………………………………………………………………………………… 
Spesialdiett …………………………………………………………………………………………………………… 
Ankomstdag …………………………………………….    Avreisedag .…………………………………….. 
   
Faktura på deltakeravgift blir sendt ved påmelding.  
Ta gjerne kontakt med meg om noe er uklart! 
 
Med vennlig hilsen 
Mette Gunnari 
Tlf: 22 47 83 81,  
E-post: mette@kvinnerogfamilie.no 

  

mailto:mette@kvinnerogfamilie.no


 
 

LANDSLOTTERIET 2017 
Godt Nytt år! 
Nytt år betyr nytt landslotteri fordi det er besluttet at vi skal ha Landslotteri hvert år. 
Pengene vi får inn trenger vi så absolutt til drift av forbundet vårt. Derfor ber vi også dette 
året om hjelp til lotteriet fra dere. Akkurat som tidligere år trenger vi hjelp til gevinster og til 
loddsalg. Kretser og lag, men også enkeltmedlemmer oppfordres til å gi gevinster. 
Gevinster kan være små eller store pengegaver til kjøp av gavekort, men også andre 
gevinster, håndarbeid eller andre gjenstander mottas med like stor takk. 
Vi kan selge lodd for inntil kr 200 000, men det krever gevinster for kr 50 000 (i salgsverdi, 
ikke for eksempel materialkostnad, for et selvlaget produkt). 
  
Gevinstene meldes inn senest 20.02. til Wenche Rolstad, wenche@kvinnerogfamilie.no,   
tlf 402 44 896. Det er viktig at den som gir annet enn penger setter verdi på gevinsten.  

 Pengegaver sendes direkte til forbundets konto 6034 05 07102, merket gevinst 2017. 

 Andre gevinster sendes også inn til K&F, Stortingsgata 12, 0161 Oslo.  
 
Lotteriansvarlige også denne gang er  
Nestleder Wenche Rolstad, , wenche@kvinnerogfamilie.no tlf 402 44 896.   
Tidligere nestleder Anne Enger,  a-enger2@online.no  tlf  911 79 287. 
 
Loddbøker blir som de tidligere år  ”skrivelodd” med 50 nummer i hver bok, og  
sendes kretsene, v/kretsleder/ postmottaker, slik at dere har dem til kretsårsmøtet og kan 
dele de ut der. Der kretsen er nedlagt sendes loddbøkene til lagleder/postmottaker. 
Kretsleder/postmottaker, og der det ikke er krets lagleder/postmottaker, har ansvar for 
både utdeling, innsamling og innsending av loddbøkene.  
 
Salgsperiode Fra dere får bøkene og til 20 juni.  
 
Loddbøker sendes samlet inn til K&F sentralt fra kretsen, laget der det ikke er noen krets, 
når bøkene er utsolgt eller etter 20. juni. 
Pengene settes samlet på samme konto som pengegevinster, konto 6034 05 07102, og 
merkes med loddboknumrene.  
 
Trekning er i september. Både små og store gevinster/pengegaver mottas med takk. 
 
Da håper vi årets Landslotteri vil bli godt mottatt ute i lag og kretser så vi får mange 
gevinster og at vi selger mange lodd. Vi ønsker hverandre lykke til! 
 
Vennlig hilsen  
Anne og Wenche 
  

mailto:wenche@kvinnerogfamilie.no
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BUDSKAP 8. MARS 2017 
 
LIKESTILLINGSLANDET NORGE DISKRIMINERER FORTSATT KVINNER 
Det foregår fortsatt en god del diskriminering av kvinner her i landet. Det at kvinner skal 
være økonomisk uavhengig har vært og er viktig i likestillingsarbeidet. Derfor er det tragisk 
at det er lang vei igjen. 
 
Pensjon er ikke tilpasset kvinners tilknytning til arbeidslivet. Fortsatt er pensjonsordningen 
mannfolktrygd. 

Dagens kvinnelige pensjonister / kvinner som nærmer seg pensjonsalder omfattes av gamle 
pensjonsordninger.  Mange som hadde deltidsarbeid tjente ikke nok til mer enn laveste 
pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon).   
Ulønnet omsorgsarbeid er en aktuell problemstilling i alle årsklasser. Det kan søkes om 
omsorgslønn (som er pensjonsgivende inntekt) men de som ikke innvilges dette og går ut av 
lønnet arbeid, vil tape pensjonspoeng.  
 K&F vil at 

 Tilbakevirkende omsorgspoeng skal også gjelde for pass av syke, funksjonshemmede 
eller eldre.    

 Samordning av pensjon mellom ektefeller/partnere fjernes.   Alle pensjonsrettigheter 
beregnes og beholdes som personlige/individuelle. 

 Pensjonsrettigheter for personer som frivillig eller ufrivillig går ut av arbeidslivet for å 
påta seg omsorgsoppgaver og som ikke innvilges omsorgslønn, må ivaretas.  
 

Fortsatt er det slik at vi har eldre kvinner som var småbarnsmødre i en tid da det ikke var 
akseptabelt at kvinner var i lønnet arbeid utenfor hjemmet. Disse kvinnene har endt opp 
som minstepensjonister. Viljen til å endre dette er totalt fraværende. 
 
Hvor lenge skal disse kvinnene stå utenfor i likestillingsarbeidet? Skal de straffes for 
holdninger de levde under i sin tid? Det er lov å rette opp slik urett. 
Dette er diskriminering av kvinner – det må ta slutt. Rask handling må til og beskjed om 
dette på kvinnedagen 8.mars hadde vært en passende hilsen fra regjeringen til alle landets 
kvinner. 
 

 

  



 
 

 

Høring om endringer i barnehageloven - Hjemmel til å gi forskrift om 
pedagogisk bemanning og dispensasjon, samt en oppdatering av 
bestemmelsen om statlig tilsyn  
 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni 
2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven).  
Høringsnotatet inneholder forslag om:  
- Å gi departementet hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og 
dispensasjon  

- Oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn slik at fylkesmannen får 
hjemmel til å føre tilsyn med kommunepliktene i kapittel V A.  
 
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at 
høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2526068.  
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.  
Høringsfristen er 24. februar 2017.  
Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over 
høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.  
 
Trude Wessel Eide (e.f.)  
avdelingsdirektør  
 
Kristian Olav Mørch  
seniorrådgiver 
  

www.regjeringen.no/id2526068


 
 

SØKNAD OM STØTTE TIL ARBEIDSSTUENE FRA ADAM OG 
MARIE WORSØES ØREMERKEDE MIDLER 
 
Søknadsfrist: 1. juni 2017. Søknader poststemplet etter dette vil ikke bli behandlet 
 
Arbeidsstuens navn;……………………………………………………………………………………………….. 
 
Lagets navn:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hvor mange år har arbeidsstuen vært drevet:……………………………………………………….. 
 
Søknadsbeløp:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Er det søkt støtte fra andre?........... I tilfelle ja, hvor og hvor mye?............................. 
 
 
Arbeidsstuens aktiviteter: ………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hva tenkes tilskuddet benyttet til?................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Arbeidsstuens kontonummer:…………………………………………………………………………………… 
 
Navn på kontaktperson: …………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postnr.:…………..Poststed:………………………………………………………………………………………….. 
 
E-post:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:…………………………………… Telefaks:………………………………………………………………… 
 

Sendes til: Norges Kvinne- og familieforbund, 
      Stortingsgata 12, 0161 Oslo 
      E-post: post@kvinnerogfamilie.no 
 
Regnskap og årsmelding for arbeidsstuen må vedlegges søknaden sammen med regnskap for 
laget. Mangelfulle søknader behandles ikke. 
Regnskap for gjennomført aktivitet sendes til adressen over innen utgangen av året. 
  

mailto:post@kvinnerogfamilie.no


Verktøykassen avd. 5, nov. 2016                    

 

5.2.3 Veiledning for referater, protokoller, årsberetninger  
 
Det viktigste å huske på når en skriver protokoller/referater og årsberetninger/-meldinger er 
at utenforstående skal kunne lese dem nå, eller etter noen år, og forstå hva det dreier seg 
om og hvilke personer som er involvert. Unngå lokale egennavn eventuelt ta med en 
beskrivelse (sykehjem, skole osv).  
Årsberetninger og styreprotokoller er viktige dokumenter for kretsen/laget/organisasjonen. 
Det er dokumentasjon av hva som er gjort og hvorfor, og historiske dokumenter for jubileer 
og andre markeringer. Gamle årsberetninger og protokoller er viktig materiale også for 
forskning om organisasjoner og samfunnsutvikling. Forbundets årbøker lagres på Riksarkivet.  
 

 En protokoll er et formelt dokument som skal inneholde en saksframstilling og vedtak 
med stemmetall.  

 Årsmøteprotokoller må også inneholde hvem som er valgt til ulike verv og for hvor 
lenge.  

 Referat er mer utfyllende, og kan referere punkter fra diskusjonen, dvs. gi mer av 
bakgrunnen for saken.  

 Årsberetning/årsmelding skal inneholde en oversikt over aktiviteten i siste år, hvem 
som har sittet i styret osv. Nok konkret informasjon, men ikke utbroderinger.  

 
Skrifttypen/fonten som benyttes til årboken er: Calibri str. 11, overskrifter skal være fet.  
 
Eksempel på Årsberetning/-melding:  

Oslo krets  
Styret har bestått av:  
Kretsleder:  
Nestleder:  
Kasserer:  
Styremedlem:  
Varamedlem:  
 
Virksomhet i kretsen:  
Antall lag, antall medlemmer, oppgang/nedgang –evt. kommentar.  
Årsmøte, styremøter, lagsmøter, annen aktivitet.  
 
Virksomhet i lagene: For eksempel.: K&F, Holte (dette er riktig navn på et lag i årboken)  
Kort presentasjon av lagsmøter og andre aktiviteter direkte under laget. Alle aktiviteter listes 
opp, inklusive f.eks. internasjonale aktiviteter som også rapporteres til Internasjonalt utvalg.  
 
Representasjon: kretsmøter/landsmøte/Nordisk kvinnekonferanse osv.  
Bevilgninger: F.eks.: Støtte til frivillighetssentraler/fadderordninger/TV-aksjonen osv.  
 
Generell omtale av aktiviteter, turer osv. (unngå f.eks.: «Vi hadde en fin tur til Knatten»)  
 
Signeres av kretsleder/kretskontakt.  
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skjemaet sendes kretsleder.  
Skjemaet fylles ut i to eksemplarer: Laget beholder ett, det andre sendes kretsleder før 20. februar 
2017 sammen med lagets årsberetning. 
Kretser med gruppeledd: Skjemaet sendes gruppeleder. Skjemaet fylles ut i tre eksemplarer. Laget 
beholder ett, to sendes gruppeleder før 15. februar 2017 sammen med lagets årsberetning. 
 

LAG :  

STIFTET ÅR  

KOMMUNE  

GRUPPE  

KRETS  

 

Lagleder / kontakt:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Lagets egenkapital per 
31.12.2016 

 

Antall lagsmøter  

Antall medlemmer per 
31.12.2016 

 

 
Aktiviteter i forbindelse med K&F satsningsområde i landsmøteperioden 2014 – 2016 

Antall aktiviteter relatert til 
temaet. 

- Kvinners og pensjon 
- Familien i sentrum 
- Et varmere samfunn 
- Inkluderende 

lokalmiljøer 

Antall Kort omtale 

Ja til omsorg – nei til vold   

Organisasjonsutvikling   

Kvinne- og familiepolitikk   

Forbruker- miljøpolitikk   

Internasjonalt samarbeid   

Beredskapstiltak   

 

 

Norges Kvinne- og ÅRSMELDINGSSKJEMA FOR LAG 

familieforbund 
Stortingsgata 12, 0161 Oslo 

post@kvinnerogfamilie.no               Svarfrist 20. februar 2017 

Tlf 22 47 83 80  



 

 

Aktiviteter for 
barn 
 

Antall 
barnehager 

Antall 
ansatte 

Antall årsverk Antall barn 

Barnehager med 
åpningstid over 31 
timer 

    

Barnehager med 
åpningstid under 
31 timer 

    

Barnepark     

Arbeidsstue     

Kurs for 
juniormedl. 

    

Tiltak for barn og  
unge under 26 år 

Antall tiltak:  

 

Andre aktiviteter Antall deltagere: 

Kunstring  

Teaterring  

Kurs ikke godkjent av 
Studieforbundet samfunn 
og næring 

 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sted       Dato 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Lagleder      Lagkasserer 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
Skjemaene kopieres og sendes til kretsleder. 
Skjemaene fylles ut i to eksemplarer. Skjemaene sendes til kretsleder. Gruppen 
beholder ett, det andre sendes sammen med gruppens årsberetning og    
årsmeldingsskjemaene for lag, til kretsleder innen 1. mars 2017. 
 

GRUPPENS NAVN :  

STIFTET ÅR:  

STIFTET ÅR/DATO:  

KRETS  

 

GRUPPELEDER:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Gruppens egenkapital 
per 31.12.2016 

 

 
Sammendrag av lagenes skjemaer 

Antall lagsmøter:  

Lagenes egenkapital per 31.12.2016  
 
Aktiviteter i forbindelse med K&F satsningsområde i landsmøteperioden 2014 – 2016 

Antall aktiviteter relatert til 
temaet. 

- Kvinner og pensjon 
- Familien i sentrum 
- Et varmere samfunn 
- Inkluderende lokalmiljøer 

Antall Kort omtale: 

Ja til omsorg – nei til vold   

Organisasjonsutvikling   

Kvinne- og familiepolitikk   

Forbruker- miljøpolitikk   

Internasjonalt samarbeid   

Beredskapstiltak   

  

Norges Kvinne- og     ÅRSMELDINGSSKJEMA FOR GRUPPER 

familieforbund 
Stortingsgata 12, 0161 Oslo 

post@kvinnerogfamilie.no          Svarfrist 1. mars 2017         
Tlf 22 47 83 80  



 

 

 

Aktiviteter for 
barn/junior 
 

Antall 
barnehager 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Antall barn 

Barnehager med 
åpningstid over 
31 timer 

    

Barnehager med 
åpningstid under 
31 timer 

    

Barnepark     

Arbeidsstue     

Kurs for 
juniormedlemmer 

    

Tiltak for barn og unge under 26 år Antall tiltak:  

 

Andre aktiviteter Antall deltagere: 

Kunstring  

Teaterring  

Kurs ikke godkjent av 
Studieforbundet samfunn 
og næring 

 

 
Andre opplysninger: 
 
Nye lag i gruppen 2016 
Lagenes navn og 
adresser:_________________________Stiftet:______________________________ 
 
 
Nedlagte lag i gruppen i 
2016:_______________________________________________________________ 
 
Lagenes 
navn:_______________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sted        Dato 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Gruppe leder       Gruppekasserer 
 

  



 
 

 
Skjemaet sendes sekretariatet: Norges Kvinne – og familieforbund, Stortingsgata 12, 0161 Oslo  
Merkes ”Årsmeldingskjema for krets”. Husk også å sende inn kretsens årsberetning til årboken så 
snart denne er klar. 

KRETS :  

STIFTET ÅR  

ANTALL LAG PER 31.12.2016: ANTALL GRUPPER PER 31.12.2016: 

 

Kretsleder / kontakt:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

Sammendrag av gruppenes skjemaer: 

Antall gruppemøter  

Gruppenes 
egenkapital per 
31.12.2016 

 

Sammendrag av lagenes skjemaer: 

Antall lagmøter  

Lagenes egenkapital 
per 31.12.2016 

 

Aktiviteter i forbindelse med K&F satsningsområde i landsmøteperioden 2014 – 2016 

Antall aktiviteter relatert til 
temaet. 

- Kvinner og pensjon 
- Familien i sentrum 
- Et varmere samfunn 
- Inkluderende lokalmiljøer 

Antall Kort omtale: 

Ja til omsorg – nei til vold   

Organisasjonsutvikling   

Kvinne- og familiepolitikk   

Forbruker- miljøpolitikk   

Internasjonalt samarbeid   

Beredskapstiltak   

 

  

Norges Kvinne- og  ÅRSMELDINGSSKJEMA FOR KRETS   
familieforbund      
Stortingsgata 12, 0161 Oslo 
post@kvinnerogfamilie.no    Svarfrist 1. april 2017 
Tlf 22 47 83 80  



 

Aktiviteter for 
barn/junior 

Antall 
barnehager 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

Antall barn 

Barnehager med 
åpningstid over 
31 timer 

    

Barnehager med 
åpningstid under 
31 timer 

    

Barnepark     

Arbeidsstue     

Kurs for 
juniormedl. 

    

Tiltak for barn og unge under 26 år Antall tiltak:  

 

Andre aktiviteter Antall deltagere: 

Kunstring  

Teaterring  

Kurs ikke godkjent av 
Studieforbundet samfunn 
og næring 

 

 
Andre opplysninger 
Nye lag i kretsen i 

2016:_______________________________________________________________ 

 

Lagenes navn og 

adresse:_____________________________________________________________ 

 

Nedlagte lag i kretsen 

2016:_______________________________________________________________ 

 

Lagenes 

navn:_______________________________________________________________ 

Kretsens egenkapital per 

31.12.2016:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Sted        Dato 
 
___________________________________________________________________ 
Kretsleder                Kretskasserer 

 

 

 

 



 

 
 

 

ÅRSMELDINGSKJEMA 2016 
INTERNASJONALT ARBEID I LAGET 
Skjemaet sendes kretsenes internasjonale kontakt. 
I kretser det ikke er kretskontakt, sendes skjemaet til kretsleder. 
  
Svarfrist:  1. mars 2017 
Skjemaet skal sendes selv om laget ikke har noe å melde. 
 
Kvinne- og familielag: ___________________________________________________ 
Gruppe:   ___________________________________________________ 
Krets:    ___________________________________________________ 
 
 
1. Har laget hatt møter med program om internasjonale emner det siste året? 
(programholder/emner)________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Fjernadopsjon 
Antall barn    _____________________________________________ 
Land     _____________________________________________ 
Beløp pr barn pr år   _____________________________________________ 
 
3. Støtte til andre land 
Hvilken type hjelp   _____________________________________________ 
Til hvilket land    _____________________________________________ 
Matvarer, medisin, klesendinger osv._____________________________________________ 
Økonomisk hjelp (beløp)  _____________________________________________ 
 
4. Salg av ulandsvarer (beløp) _____________________________________________ 
Salg av Unicef-varer, (beløp)             _____________________________________________ 
 
5. Har laget deltatt ved TV-innsamling?       _______________________________________ 
Økonomisk støtte; (beløp)  _____________________________________________ 
 
6. Vennskapsmynten – ACWW (beløp) _______________________________________ 
 
 
 
 
Sted________________ Dato____________Underskrift____________________________ 
  



 

 
 

SAMMENDRAG OVER LAGSKJEMAENE FOR INTERNASJONALT ARBEID 2016 
Skjemaet fylles ut av kretskontakten for internasjonalt arbeid. 
Skjemaet sendes til:   
 

Norges Kvinne-og familieforbunds 
Internasjonalt utlvalg v/leder 
Anne Marit Hovstad 
Fjæreveien 161 
4885 Grimstad 
 

Frist: 1. april. 2017 
 

Krets:_____________________________ 
 

1. Hvor mange lagsmøter med internasjonale emner siste 
året?_________________________ 
Emne:_____________________________________________________________________ 
 
2.Fjernadopsjon   _____________________________________________ 
Antall barn    _____________________________________________ 
Land     _____________________________________________ 
Beløp pr. barn pr år              _____________________________________________ 
 
3. Støtte til andre land 
Hvilken type hjelp   _____________________________________________ 
Til hvilket land                _____________________________________________ 
Matvarer, medisin, klesendinger osv._____________________________________________ 
Økonomisk hjelp (beløp)  _____________________________________________ 
 
4. Salg av ulandsvarer (beløp) _____________________________________________ 
Salg av Unicef-varer, (beløp)             _____________________________________________ 
 
5. Hvor mange lag har deltatt ved TV-innsamling?  ___________________________ 
Økonomisk støtte;( beløp)  _____________________________________________ 
 
6. Vennskapsmynten – ACWW (beløp) _______________________________________ 
 
Kretskontaktens internasjonale arbeid: 
1. Møter/seminarer kontakten har deltatt på? __________________________________ 
Møter kontakten har organisert.   __________________________________ 
2. Har kretsen prosjekt utenom K&F`s egne? __________________________________ 
Land: 
Hvilket prosjekt:     __________________________________ 
Beløp dette året:     __________________________________ 
 
 
Sted________________ Dato____________Underskrift______________________________ 



 
 

Sted________________ Dato____________Underskrift______________________________ 

 
 
 
 
 
 
Skjemaet sendes til post@kvinnerogfamilie.no  
Svarfrist 15. februar 2017 eller snarest mulig etter lagets årsmøte. 
Kopi sendes til kretsleder og gruppeleder i kretser med grupper. 
 

KRETS:  

GRUPPE / SONE:  

LAG:  

KONTONUMMER:  

 
 

Lagleder / kontakt:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Studieleder:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Kasserer:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Styremedlem:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Styremedlem:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 
 

Norges Kvinne- og               STYRESAMMENSETNING 
familieforbund Skjema sendes inn uansett endring eller ikke  
Stortingsgata 12, 0161 Oslo 

post@kvinnerogfamilie.no      LAGETS STYRE  2017 

Tlf 22 47 83 80   

mailto:post@kvinnerogfamilie.no


 

 
 
 
 
 
 
 
Skjemaet sendes til post@kvinnerogfamilie.no  
Svarfrist 15. mars 2017 eller snarest mulig etter gruppens årsmøte. 
Skjemaet ligger også på www.kvinnerogfamilie.no last ned og lagre. Send som 
vedlegg til en e-post.  
Kopi sendes kretsleder. 
 

KRETS:  

GRUPPE / SONE:  

KONTONUMMER:  

 

Gruppeleder / kontakt:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Studieleder:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Kasserer:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Styremedlem:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 

Styremedlem:  

Adresse:  

Postnr. –sted:  

Tlf arbeid / privat:  

E-post:  

 
  

Norges Kvinne- og             STYRESAMMENSETNING 
familieforbund    Skjema sendes inn uansett endring eller ikke  
Stortingsgata 12, 0161 Oslo 

post@kvinnerogfamilie.no    GRUPPENS STYRE 2017 

Tlf 22 47 83 80   

mailto:post@kvinnerogfamilie.no
http://www.kvinnerogfamilie.no/


 

 

 
 
 
 
 
 
Skjemaet ligger også på www.kvinnerogfamilie.no og kan sendes inn som  
vedlegg til post@kvinnerogfamilie.no  
Svarfrist 1. juni 2017 eller snarest mulig etter kretsens årsmøte. 
 

KRETS:  

KONTONUMMER:  

 

Kretsleder:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 

Nestleder:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 

Kasserer:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 

Studieleder:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 

Sekretær:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 

Medlem:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 
 
 
 
 
 

Norges Kvinne- og  STYRESAMMENSETNING 
familieforbund   Skjema sendes inn uansett endring eller ikke 
Stortingsgata 12, 0161 Oslo 

post@kvinnerogfamilie.no     KRETSENS STYRE 2017 

Tlf 22 47 83 80   

http://www.kvinnerogfamilie.no/
mailto:post@kvinnerogfamilie.no


 
 

Medlem:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 

Medlem:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 
KRETSKONTAKTER: 
Internasjonal kontakt: 

Navn:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 
KFB/Beredskapskontakt: 

Navn:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 
Kontaktperson for barn og unge: 

Navn:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 
Arbeidsstuekontakt: 

Navn:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  

 
Pressekontakter: 

Navn:  

Adresse:  

Telefon p / a:  

E-post:  
 

 

 

 


