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1. Kommune- og Fylkestingsval. 

  
I anledning valet som skal vere til hausten kjem her nokre forslag på korleis vi som 

lag/medlemmer kan utfordre kommunepolitikarane: avisinnlegg i lokalavisa, brev direkte til 

kommunepolitikarane, arrangere/bli med å arrangere/møte opp på politiske møter, innlegg på 

facebook-sida til lokallaga, stille spørsmål til politikarane som står på stand rundt omkring.  

 

 Korleis er føde- og barseltilbodet i din kommune? Kva meiner partia om dette? 

 Skulemåltid? Vi veit det er samanheng mellom sunn og næringsrik mat og inntak av 

lærdom. 

 Kjøkkenet inn igjen på sjukeheimane.  

 Familievikar (husmorvikar).  

 Vert handlingsplan for vold i nære relasjoner fulgt opp? 

 

Beredskapssaker: 

 

 4G-dekning i kommunen? 

 DAB-dekning i kommunen? (viktig melding på radio) 

 Reservevatn dersom vassverka vert utsett for noko? 

 Kartlegging av gamle søppelfyllingar?     

 Korleis er beredskap i forhold til flaum, strambrudd, ras etc. 

 

Bruk prinsipprogrammet vårt og ver aktiv før haustens val.  

Dette er berre nokre forslag på kva de kan utfordre politikarane på. 
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2. Flytting av kontor. 
Vi skal flytte frå Stortingsgata 12 til Storgata 11 4. juni. I anledning flyttinga vert vi utan 

telefon ei tid framover.  

Vi er tilgjengeleg på mail, eller de kan ta kontakt med forbundsleiar  

Aina Alfredsen Førde på tlf. 47337565. 

Det kjem beskjed på heimesida og på facebook-sida vår når vi har fått telefon igjen. 

Den nye adressa vår vert: Storgata 11, 0155 Oslo 

 

3. LANDSLOTTERIET (ENDA EN GANG) 

Hei til alle, enten du er lagleder, sitter i lagsstyret eller er vanlig medlem! Dette var første 

gangen vi sendte ut loddbøker rett til lagene. Tidligere fikk kretsleder de tilsendt og måtte 

fordele på lagene i kretsen. Vi var spente, men det ser ut som det har gått ganske greitt. Pr. i 

dag har allerede loddbøkene begynt å komme inn. De aller fleste er utsolgte, men noen få er 

returnert usolgt. Kjempebra!! Enda har vi jo over en måned vi kan selge.  Kanskje slår vi 

fjorårets salg. Vi har også mottatt mange fine gevinster og penger til gevinster.  

En kjempestor takk til dere alle! 

4. Adresseendringar 
Vi må enda ein gang minne dykk om å sende ny adresse til oss dersom du har flytta- eller fått 

ny gateadresse. Vi mottek ikkje flyttemeldingar frå andre enn dykk sjølve, så ver så snill og 

send oss rett adresse. Vi får mykje post i retur, medlemsblad osv.  

Dersom du har fått ny mailadresse må vi få den òg. 

 

5. Nedlegging av studieforbundet Næring og samfunn 
På årsmøte til studieforbundet Næring og samfunn er førstegongs vedtak om nedlegging gjort. 

Ekstarordinært årsmøte vert 25. september. I 2019 melder vi inn alle kurs til studieforbundet 

Næring og samfunn som vi har gjort før. 

Leiinga jobbar med å finne eit nytt studieforbund som vi kan melde oss inn i. 

 

6. GDPR 
Vi har tidligere sendt ut skjema for å signere samtykke til at forbundet kan benytte 

personopplysninger vi har på medlemmene til utsendelse av medlemsblad, informasjon osv. 

Svært mange har sendt dette inn, men vi mangler fortsatt mange. 

Mange lag har sendt inn alle signaturene samlet på et ark. 

Dette er helt i orden så lenge det kommer tydelig fram i teksten hva samtykket gjelder. 

Samtykkene kan samles inn av lagleder (eller en annen i laget) og sendes samlet inn til 

kontoret i Oslo. 

Samtykket kan også sendes direkte til kontoret, på mail eller pr post. 
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Ta kontakt med kontoret om det er spørsmål. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

GDPR- General Data Protection Regulation, den nye 

personvernforordningen som trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. 

 
Det er mange aspekter rundt GDPR (den nye personvernloven), men det viktigste for oss i 

første omgang er at vi må innhente samtykke fra samtlige medlemmer om at det er greit at 

vi benytter de opplysningene vi har på deg til å gjøre arbeidet vårt i organisasjonen. 

For å lette på dette arbeidet ber vi om at samtlige lag innhenter dette samtykket fra sine 

medlemmer og sender inn til kontoret. Samtykket må være skriftlig og det er 

viktig at ordlyden på samtykket er som skrevet under her: 

 

 

Norges Kvinne- og familieforbund innehar noen personlige opplysninger om deg i vårt 

medlemssystem. 

Vi har følgende opplysninger: 

Navn, adresse, telefonnr, e-postadresse og fødselsår. 

Dette er ikke sensitive opplysninger, men vi trenger ditt samtykke til å kunne benytte disse 

for å gjennomføre arbeidet i vår organisasjon. Samtykket må være skriftlig 

Vi trenger følgende bekreftelse: 

 

Jeg samtykker at mine personopplysninger kan benyttes av forbundet til utsendelse av 

medlemsblad, forbundsnytt, eventuelle invitasjoner og medlemslister som sendes ut til 

tillitsvalgte. 

 

 

Navn (i blokkbokstaver): 

 

Sign: 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:post@kvinnerogfamilie.no


 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Adresse:                         Tlf.:   22 47 83 80                 E-post:                                             Bankgironr.:                     Org.nr.: 
Stortingsgt. 12                Faks: 22 47 83 99                 post@kvinnerogfamilie.no               6034 05 07102                974 804 271 
0161 Oslo 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTERNASJONALE NYHETER 
 

Krig og konflikt. Dette er tema forbundet har vært opptatt av i mange år. Vi har fått vedtatt 

flere resolusjoner gjennom vårt internasjonale forbund om dette. Resolusjoner som da har blitt 

sendt medlemsorganisasjonenes regjeringen og også til FN. Nå er temaet høyaktuelt igjen på 

den politiske dagsordenen her hjemme. Det er kjempeflott. 

Hva vet vi egentlig hver og en av oss om dette? Hvilke konsekvenser har dette? 

Vi mener at dette er viktig å kunne noe om og derfor 

 

INVITERER VI TIL SEMINAR 15. NOVEMBER i Oslo.  

Allerede nå kan vi røpe følgende fra programmet: 

 

 Statssekretær Marianne Hagen fra Utenriksdepartementet sagt ja til å komme.  

 Anja Jusic, født som resultat av voldtekt under krigen i det tidligere Jugoslavia vil 

fortelle om hvordan situasjonen er for de som er resultatet av slik krigføring 

 Vi får høre om livet i flyktningeleir for kvinner og barn 

 Vi får vite om det norske forsvarets holdninger og hva forsvaret kan gjøre for å 

forebygge 

 Hvordan har våre soldater det etter hjemkomst fra krig og konfliktområder 

 Hvordan kan vi møte de som har opplevd krig/konflikt  

 

Vi lover meget dyktige innledere som kan sette tankene i sving.  

Seminaret åpner fredag 15.november kl.09.30 og avsluttes kl.18.00. Deretter blir det mulighet 

for felles middag. 

 

Vi følger opp lørdag 16.november med interne seminarer der mer informasjon om 

internasjonalt utvalgs arbeid og beredskapsutvalgets arbeid er tema. 

Dette er en fin måte å bli bedre kjent med to viktige arbeidsområder i forbundet. 

Selvsagt kan alle som er medlem i forbundet delta på lørdag. Fredag kan alle delta – også de 

som ikke er medlem. 

 

Vi arbeider nå med å skaffe tilskudd til seminarene slik at vi kan holde prisen lavest mulig. 

Endelig informasjon og påmelding kommer etter sommerferien. Vi hører gjerne fra deg som 

kan tenke seg dette, før den tid. Du kan da sende e-post til: elisabeth@rusdal.com 

 

Prosjektene. Vi er spent på hvordan dette året blir når vi nå ikke mottar tilskudd fra 

NORAD til prosjektarbeidet vårt. Så langt ser det greit ut. Vi setter utrolig stor pris på de  
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bidragene som allerede har kommet inn. Dette gjør at vi kan fortsette å sende penger til 

COWA-skolen i Uganda, til driften av krisesenteret i Sibiu i Romania og til NEST på  

Sri Lanka. Disse tre prosjektene er fortsatt ganske avhengig av støtten fra vårt forbund.  

 

I bladene vil vi bringe mer informasjon om prosjektene. Og selvsagt vil vi på seminaret i 

november komme med nyheter fra prosjektene. Dersom du eller laget vil ha 

foredrag/informasjon om prosjektarbeidet i vårt forbund, så ta kontakt. Utvalget stiller mer 

enn gjerne opp.  

Bidrag til prosjektene kan sendes til konto: 6034.56.35451. Dersom du vil at ditt bidrag skal 

gå til et spesifikt prosjekt, må du gi beskjed om det. Behovene varierer fra tid til annet og fra 

prosjekt til prosjekt så utvalget fordeler etter behov i prosjektene. 

 

Annet internasjonalt. Vi er medlem av Associated Country Women of the World 

(ACWW). Via ACWW fremmer vi saker innen kvinne- og familiepolitiske områder. Dette er 

et viktig forum og vi støtter aktivt opp om arbeidet i ACWW. ACWW er avhengig av bidrag 

for å holde driften oppe. Pennies for friendship (vennskapsmynten) er et viktig bidrag. 

Forbundet sender 1 krone per medlem – det er landsmøtevedtak og er en del av 

medlemskontingenten. I tillegg vet vi at lag og kretser samler inn bidrag på møter/samlinger. 

Dersom du ønsker å gi et bidrag kan dette sendes til konto: 6034.05.07102. Merk 

innbetalingen «Pennies for friendship» 

 

Har du tanke/ide om en internasjonal sak forbundet burde se på, så send oss gjerne tips om 

dette. Tips sendes til: elisabeth@rusdal.com 

I Prinsipprogrammet som landsmøtet vedtok i oktober er det et kapitel om internasjonalt 

arbeid. Ta en titt og se om det er noe laget kan engasjere seg som f.eks ved å ha det som tema 

på et lagsmøte eller lignende. 

 

Sentralstyret har vedtatt at det skal være vervekampanje fra 1.juni og til 31.oktober i år. Har 

du tenkt på at ved å være medlem og betale kontingenten på 490 kroner så bidrar du til å gi 

muligheten for kvinner i Uganda til å få seg en yrkesutdannelse via COWA-skolen og på den 

måten skaffe seg grunnlag for egen inntekt og sikre familien inntekt? Du bidrar til at kvinner 

og barn som utsettes for vold/overgrep hjemme har et krisesenter i Sibiu i Romania som kan 

hjelpe? At du bedrer hverdagen for kvinner via NEST-prosjektet på Sri Lanka får en bedre 

hverdag. At du har et talerør i viktige kvinne- og familiepolitiske spørsmål internasjonalt? 

Og det i tillegg til alt det andre forbundet arbeider med – her er det snakk om å få mye for 

pengene. 

Du kan lese mer om internasjonalt arbeid i siste utgave av Kvinner&familie. 

 

Lurer du på noe, så ta gjerne kontakt med oss.  

 

Med vennlig hilsen 

Internasjonalt utvalg 

Elisabeth Rusdal 

Leder 

E-post: elisabeth@rusdal.com 

Skogveien 41, 1368 Stabekk 

Mobil: 913 28 164 
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