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Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F) er en 
tverrpolitisk kvinne-og familiepolitisk organisa-

sjon som ble stiftet i 1915 under navnet Hjemmenes Vels 
landsforbund. Hjemmenes Vels landsforbund var den 
første husmororganisasjonen i Europa. I 1933 endret 
organisasjonen navn til Norges Husmorforbund, og i 
1997 til Norges Kvinne- og Familieforbund.

K&Fs formålsparagraf
Norges Kvinne- og Familieforbund er en landsomfat-
tende, partipolitisk uavhengig kvinneorganisasjon som 
bygger arbeidet på kristne og humanistiske grunnver-
dier.

K&Fs arbeid
K&F er spredt i nesten alle landets kommuner, i alle 
aldre, yrker, partier og livssituasjoner. Som medlem 
kan man velge å jobbe med nærmiljøet, med kvinne- og 
familiepolitikk, forbruker- og internasjonale spørsmål 
og man får luftet tanker, ideer og kreativitet i et lag i 
nærmiljøet. K&F arrangerer møter, kurs og studieringer, 
som betyr trivsel og selvutvikling,mens vi påvirker nær-
miljø og samfunn. K&F har siden 1997 utgitt et eget 
prinsipprogram. ”Kvinner & familie” er vårt medlems-
blad. Vi hjelper med å starte lokallag der folk bor. Som 
K&F-medlem er man med å påvirke både nærmiljø og 
sentrale myndigheter. 

K&F setter disse sakene på dagsorden:
• Kvinner og helse
• Frihet til å velge omsorg, med økt kontantstøtte og 

full barnehagedekning
• Barn og unges kostvaner i hjem og skole - skolemat
• ”Ja til omsorg – nei til vold” – K&Fs holdningsska-

pende prosjekt
• Gjeninnføring av Husmorvikar-tjenesten
• Søkelys på omsorgslønn – en nødvendig og rettferdig 

ordning
• Matvaresikkerhet, bedre tilgang til økologiske mat-

varer
• Klimaløftet
• Bedre integrering/likestilling for innvandrerkvinner 

i Norge

Prinsesse Astrid fru Ferner, vår høye beskytter, som vi er meget 
stolte av.
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Gjennom 2009 har stadig flere av K&Fs 
saker stått på dagsordenen hos politiske 

partier og hos samfunnsengasjerte mennesker 
med ønske om å rette fokus mot en bærekraf-
tig samfunnsutvikling. Det er helhetstenk-
ning som er nøkkelen, og slik tenkning har 
K&F alltid representert. Det å se hvordan alt 
henger sammen med alt gjenspeiles i prinsip-
programmet vårt, som også setter klare ram-
mer rundt verdier som er umistelige dersom vi 
ønsker å skape et godt samfunn. Likeverd er 
et selvfølgelig prinsipp i et slikt samfunn. Det 
handler om likeverd mellom alle mennesker, 
og det handler om likeverd i forhold til de 
arbeidsoppgavene som tradisjonelt har vært ivaretatt på for-
skjellig måte av kjønnene. Fremdeles ligger det en stor urett 
i undervurderingen av det ulønnede arbeidet.  Dette er en 
urett som gjenspeiler seg tydelig i dagens lønnsbilde, når vi 
ser på avlønningen i omsorgsyrkene og andre yrker dominert 
av kvinnelige arbeidstakere. 

Sommeren 2009 hadde K&F to besøk av utenlandske delega-
sjoner. Studenter reiser til Norge for å få del i de erfaringene vi 
har gjort på veien mot å bli et av verdens ledende land når det 
gjelder likestilling. Det er grunn til å være stolte av det. Det er 
imidlertid en like stor grunn til å se det ansvaret som hviler på 
oss: arbeidet for å ivareta de myke verdiene og for å endre si-
tuasjonen for den store andelen jenter og kvinner som fortsatt 
undertrykkes. Størstedelen av verdens fattige er kvinner. Så 
mange som 62 millioner av verdens jenter i skolealder går ikke 
på skole. Når man så vet at utdanning ofte er selve nøkkelen til 
å bryte fattigdomssirkelen, ser man hvor galt dette blir. Det er 
også grunn til å tenke over følgende: undersøkelser gjort i In-
dia viste at mens en utdannet kvinne bruker rundt 90 prosent 
av sine inntekter på familien, bruker menn tilsvarende mellom 
30 og 40 prosent!

”Kvinner redder verden” var overskriften da K&F i 2009 
stod som vertskap for den nordiske sommerkonferansen som 
ble avholdt i Stavanger i midten av juni. Fagdagens foredrags-
holdere tok for seg mat, miljø og klima i et bredt perspektiv. 
Det er ingen tvil om at kvinner spiller en viktig rolle i arbei-
det med en positiv samfunnsutvikling. Stadig flere ser det, og 
i svært mange sammenhenger fokuserer man nå på nettopp 
kvinneperspektivet. Det er et gedigent fellesløft som skal 
gjøres, og i et globalt perspektiv er utfordringene enorme. 

”Familiens framtid” sier vi i inneværende landsmøteperiode. 
Det må være en framtid der menn og kvinner ses på, og 
behandles som, likeverdige. Det må også være en framtid 
der alle barn er våre barn, uansett hvor i verden de bor. FNs 
landbruksorganisasjon anslår en økning på 11 prosent i an-
tall underernærte mennesker i løpet av 2009. Dette bringer 

tallet på mennesker som rammes av sult eller 
kronisk undernæring opp i svimlende 1,02 
milliarder! Verdens matvareprogram utpeker 
finanskrise og økte matvarepriser som ho-
vedårsak. Vår rettferdighetssans bør bringes 
i opprør når vi ser at det enda en gang er de 
svakeste, de fattigste av verdens barn, som må 
betale den høyeste prisen. Der barn ikke har 
det bra fører ofte forskjellige former for dis-
kriminering i tillegg til at det er jentene som 
har det aller verst. Vi må holde øyne og hjer-
ter åpne for alle dem som lider urett. Ordene 
om å ”ikke tåle så inderlig vel den urett som 
ikke rammer oss selv” er alltid like aktuelle! 

Derfor må vi utrettelig gjøre vårt for å endre på det som er 
galt. Slik bygger vi også oss selv som mennesker, med hoved-
fokus på empati og medmenneskelighet. Det er slike verdier 
som må ha de sentrale rollene når vi arbeider for å skape en 
bærekraftig og god framtid for oss selv og våre etterkommere 
i en globalisert verden. Vårt arbeid for likeverd og likestilling 
i eget land skal fortsette så lenge det finnes en urett, men vi 
må hele tiden passe på å løfte blikket, slik at vi ser alle dem 
som er avhengige av vår innsats. Familiens framtid avhenger 
av at den gis levelige kår. Dersom den skal bevares som en 
god og trygg ramme rundt enkeltmennesket, er den avhengig 
av at vi alle gis tid og mulighet til omsorg for hverandre. Det 
handler om noe helt fundamentalt i livene våre, - noe vi byg-
ger hele livsløpet vårt på. Et inkluderende og varmt samfunn 
forutsetter inkluderende og varme mennesker. Slike men-
nesker skapes der forholdene legges til rette for det. Derfor er 
det så viktig å satse fullt og helt på barn og unges oppvekst og 
muligheter for utvikling.

”Ja til omsorg, nei til vold” er en parole som har fulgt K&F 
gjennom mange år. Den er fremdeles like aktuell.  Vold kan 
være fysisk og synlig.  Den kan også være psykisk og usynlig.  
Innsatsen mot vold er et fellesanliggende for oss alle. Det er 
kampen mot alle former for krenkelser. Det er kampen mot 
mobbing. Det er kampen for et fredelig samfunn, der vi alle 
kan leve verdige og gode liv.

Jeg fratrer vervet som forbundsleder etter ett år i ledersto-
len, og etter 16 år med K&F som livsstil. Jeg tror virkelig på 
kvinnefellesskapets potensial, og jeg ser Norges Kvinne- og 
Familieforbund som et viktig forbund, både som arena for 
skolering og personlig vekst og som samfunnspåvirker. I ti-
den som forbundsleder har jeg vært på en rekke flotte møter, 
kurs og seminarer. Ved siden av å være geniale arenaer for 
nettverksbygging, er slike arrangementer også til stor inspira-
sjon. Det kjennes godt å oppleve at mange gode krefter trek-
ker i samme retning for vår felles framtid.

Toril Sonja Gravdal

FORBUNDSLEDER HAR ORDET

Forbundsleder 
Toril Sonja Gravdal
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Årsmelding 2009

Norges Kvinne- og Familieforbund hadde pr. 31.12.09 4883 medlemmer fordelt på 
304 lag i 21 kretser. To av kretsene hadde gruppeinndeling og bestod av til sammen 9 
grupper. I løpet av 2009 la 8 lag ned sitt arbeid, og 3 nye lag ble opprettet.

Sekretariatet
Sekretariatet har i 2009 hatt tre ansatte med til sammen 
2,3 årsverk. Sekretariatets adresse: Øvre Slottsgate 6, 
0157 Oslo.

Sentralstyret
Sentralstyret har i 2009 bestått av forbundsleder Toril 
Sonja Gravdal, 1. nestleder Grete Nordbæk, 2. nestleder 
Eldbjørg Gunnarson, styremedlemmer: Anne Enger, 
Gunn Evjen, Wenche Hoel og Wenche Berg Stuenes, 
varamedlemmer Trine Bertram Hagen og Else Marie 
Angeltveit. Det har vært avholdt 6 sentralstyremøter, 
hvorav 1 MSN-møter. Ved siden av faste oppgaver og 
innkomne saker til behandling, har hovedfokus vært 
holdt på økonomi, medlemspleie og medlemsverving. 

Landsstyret
Landsstyret består av sentralstyret og kretsenes ledere. 
Landsstyret har i 2009 hatt to møter. Begge møtene ble 
avholdt i Oslo, henholdsvis på Perminalen og på Best 
Western Bondeheimen Hotell. 

Økonomi
Nedgangen i medlemstallet har, gjennom hele 2009, 
nødvendiggjort et intenst arbeid med økonomiske an-
liggender. Lag og kretser er i sakens anledning blitt opp-
fordret til dugnad. 

K&Fs Givertjeneste. K&F har i 2009 med stor takk-
nemlighet mottatt en rekke gaver fra lag og kretser. Gi-
vertjenestens ktnr. 6034.05.07102

Tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet. K&F 
mottok i 2009 kr 270 000 i driftsstøttet fra departe-
mentet.

Lotteri. K&F arrangerte i 2009 medlemslotteri, med 
betydelig innsats fra lag og kretser. Lotteriet gav et over-
skudd på kr 116 660

Frifondmidler. K&F er i år blitt tildelt kr 335 963 fra 
Frifond organisasjon til fordeling på tiltak for barn og 
unge under 26 år. 23 lag har fått godkjent 26 tiltak. 

Støttemidler krets. Det ble i 2009 ikke foretatt bevilg-
ninger.

Ja til omsorg – nei til vold. Det er i 2009 bevilget kr 70 
000 til små og store tiltak innenfor reglene for støtte fra 
”ja til omsorg – nei til vold”- midlene mottatt fra Frimu-
rerordenen.

Marie Michelets fond. Det ble i 2009 ikke foretatt noen 
tildeling.

Hulter til bulter fondet. Det er nå etablert et styre for 
fondet. Dette styret hadde sitt første møte i desember 
2009. Søknader til fondet vil bli behandlet 1. februar og 
1. september. Første gang 1. februar 2010.

Salg av varer. Salg av bøker og diverse andre varer gav, 
også i 2009, et kjærkomment tilskudd til driften.

Søknader om økonomisk støtte. Det ble sendt søknad 
om økonomisk støtte til sommerkonferansen til Nor-
disk Ministerråd, Klimaløftet og Eckbos legater. Ingen 
av søknadene ble innvilget.

Sponsormidler. Per Rune Hollup har sponset K&F med 
5000 kr til innkjøp av handlenett til konferansedelta-
gerne. Han har også sponset K&F med 25 massasjeap-
parater som er videresolgt og har gitt kr 12 000 i inntekt 
til forbundet. 

Parole i landsmøteperioden
Hovedparole i landsmøteperioden 2008-2010 er ”Fa-
miliens framtid”. Innenfor denne rammen har det vært 
arbeidet med: 

Eldreombud. Landsmøtet i 2008 vedtok at eldreombud 
skulle være en prioritert oppgave. Ledelsen har vært i 
møte med departementet om saken, og har også belyst 
saken i medlemsbladet, og i brev og avisinnlegg/blogg. 

Omsorgslønn. Landsmøtet i 2008 vedtok at omsorgs-
lønn skulle være lik over hele landet, og en prioritert 
arbeidsoppgave. Ledelsen har vært i møte med departe-
mentet om saken. Det har også vært sendt brev til alle 
politiske partier før valget, og vi har fått positiv reaksjon 
fra de fleste. I tillegg har vi tatt saken opp i medlems-
bladet og i avisinnlegg/blogg.
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Fødesituasjonen. Landsmøtet i 2008 vedtok at fødesitu-
asjonen skulle være en prioritert oppgave. Ledelsen har 
vært i møte med departementet om saken, og har belyst 
saken i medlemsbladet, og i brev og avisinnlegg/blogg. 

Tannhelse. Det ble sendt en resolusjon om tannhelse fra 
landsmøtet i 2008. Ledelsen har fulgt opp denne saken 
med henvendelse til departementet. 

Fødselspermisjon. Landsmøtet i 2008 sendte en resolu-
sjon om pappapermisjon. Saken er blitt fulgt opp gjen-
nom brev til departementet, henvendelser til alle poli-
tiske partier før valget og til media.
 

Nei til plastposer. Landsmøtet i 2008 sendte en resolu-
sjon med fokus på redusert bruk av plastposer. Dette er 
blitt fulgt opp blant annet gjennom fortsatt markedsfø-
ring og salg av våre handlenett. 

Eldreomsorg. Utsending av pressemeldingen ”Retten til 
en verdig alderdom”, samt møte med departementet om 
eldreombud.

Kontantstøtten. I forbindelse med stortingsvalget har 
det vært jobbet mye fra ledelsens side for å påvirke 
politikere i kontantstøttesaken. Det har vært sendt 
henvendelser. Det har vært blogget og det har vært 
skrevet avisinnlegg. K&F har også samarbeidet med 
Hjemmemamma.com om en underskriftskampanje for 
bevaring av kontantstøtten. Underskriftene er oversendt 
regjeringen med takk for at den har valgt å videreføre 
kontantstøtten.

Bærekraftig samfunnsutvikling. K&F har alltid repre-
sentert helhetlig tenkning. Dette passer godt i dagens 
samfunnsdebatt, der bærekraftig samfunnsutvikling 
er et sentralt tema. K&F har i denne sammenhengen 
samarbeidet med blant annet 100-års målene og Grønn 
Hverdag. Forbundsleder har vært medskribent i boken 
om 100-års målene.

Beredskap. K&F har i 2009 hatt et nært samarbeid med 
KFB i forbindelse med informasjonsarbeid omkring 
beredskap. Det er et økende behov for et slikt fokus i 
dagens samfunn.

Aktiviteter / markeringer
Det har i 2009 vært en rekke aktiviteter / markeringer i 
K&F, både sentralt og lokalt. 

Vervekampanje. For første gang forsøkte vi oss med en 
vennevervekampanje på e-post. Forberedelsene var om-
fattende og tidkrevende. Resultatet ble imidlertid ikke 
slik vi hadde håpet, og stod dessverre ikke i forhold til 
tidsbruk og innsats i sekretariat og ledelse. 

Den internasjonale kvinnedagen. 8. mars ble, i samar-
beid med Oslo krets markert med stand på Eidsvolls 
plass foran Stortinget. Mange av våre lokallag markerer 
denne dagen i sine nærmiljøer.

Nordens dag markeres av K&F og våre nordiske søster-
organisasjoner hvert år den 10. mars. I denne forbin-
delse skrives og distribueres også Det nordiske brevet, 
en oppgave som alternerer mellom de ulike organisasjo-
nene. Årets brev var skrevet av alltingsrepresentant Siv 
Fridleifsdottir fra Island. 

K&F dagen ble innført i 2007. Den feires 10. mars, som 
er Marie Michelets fødselsdag. Dagen brukes av hele 
organisasjonen til ulike markeringer i forbindelse med 
vårt arbeid. 

Nordens kvinneforbunds sommerkonferanse. K&F var 
i år arrangør av den nordiske sommerkonferansen, som 
hadde i overkant av 70 deltakere. Tittelen på konfe-
ransen var ”Kvinner redder verden”, med underteksten 
”mat, miljø, klima”. Konferansen ble avholdt i Stavanger 
11.– 14. juni. Foredragene hadde følgende overskrifter: 
”Kvinner redder verden”, ”Mat og helse”, ”Du er hva du 
spiser”, ”Fremtidens dyrkingsmetoder”, ”Naturen som 
spisskammer”, ”Mat, miljø, klima – hva gjør norske 
myndigheter?” Foredragene ble, i forkortet utgave, gjen-
gitt i Kvinner & Familie nr. 3 – 2009.

Internasjonalt seminar. Internasjonalt seminar ble av-
holdt i Oslo 23.- 25. oktober. K&F hadde i denne for-
bindelse besøk av representanter fra K&Fs samarbeids-
partnere i Uganda og Kenya. Blant foredragene som ble 
holdt var ”Fra prosjekt til program” og ”Likestilling, 
utvikling og kultur”. Det var i overkant av 40 deltagere 
på det åpne seminaret den 24. og 30 deltagere den 25. 

Besøk av delegasjon fra Kina. K&F hadde i august be-
søk av representanter for Shenzen Women’s Federation 
China. 

Besøk av delegasjon fra Sør-Korea. K&F hadde juli 
besøk av studenter fra Judical Research and Training 
Institute i Soul.

Studiearbeid
Populus - studieforbundet folkeopplysning er en nær 
samarbeidspartner. Antall studietimer i K&F var i 2009 
4974. Det var 1489 deltagere, og det ble holdt 188 kurs. 

Organisasjonskurs. Det er laget et organisasjonskurs i 
powerpoint-format til bruk i lag og kretser. 

Vil-tør-kan-kurs. Det er utarbeidet et konsept for nye 
”vil-tør-kan-kurs”. Et slikt kurs ble avholdt i Hålogaland 
krets i november. 
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Helse- og Rehabilitering
Det er bevilget til sammen 1.1 million kroner til 4 pro-
sjekt i 2009. 

Forskning. Drap i nære relasjoner, Ullevål universitetssy-
kehus, Psykiatrisk avd. Forsker Vibeke Ottesen. Tildelt 
560 000 
Overført fra 2008 i Bergen: Samlivsproblemers helseef-
fekt, Hemil-senteret. Forsker Øystein Mortensen. Over-
ført ubrukte midler fra 2008, 151 554

Forebygging. Frivillige i eldreomsorgen. Grannehjelpa i 
Nordheimsund, i samarbeid med Øystese Kvinne- og 
Familielag, Prosjektleder Kari Mostad. Tildelt 300 000 
Sansehage, Hageselskapet Ottersøy & Omegn i samar-
beid med Nærøy Kvinne- og Familielag Prosjektleder 
Karl Richard Jakobsen. Tildelt 50 000

Rehabilitering. Uteareal for eldre, Nesna Kvinne- og 
Familielag. Prosjektleder Jorunn Milli Herseth. Tildelt 
190 000

Media
K&F har i 2009 gjort en rekke henvendelser til media, 
både sentralt og lokalt. Sentrale og lokale tillitskvinner 
har flere ganger deltatt i radio og tv, riksdekkende og 
lokale sendinger. Det har også vært en rekke presseopp-
slag, både i lokalaviser, regionalaviser, landsdekkende 
aviser og web-aviser, bassert på sentralt utsendte presse-
meldinger og selvstendige utspill fra kretser og lag. Det 
er etablert en egen blogg for forbundsleder, og det har 
vært samarbeidet med andre internettaktører for synlig-
gjøring av vårt arbeid. 

Medlemsverving
Medlemsverving har hatt et sentralt fokus, og det har 
vært lagt stor vekt på dette gjennom hele 2009. Med-
lemsbladet har vært brukt aktivt i denne sammenhen-
gen. Det har vært arbeidet med forberedelsene til en ny 
landsomfattende vervekampanje med oppstart i januar 
2010. 

Medlemspleie
Det er av grunnleggende betydning å ta vare på forbun-
dets medlemmer. Medlemsbladet har vært viktig i denne 
sammenhengen, og det har vært lagt stor vekt på å gi 
medlemmene et godt og innholdsrikt produkt. Sentral-
styre og sekretariat legger også hele tiden stor vekt på å 
yte god service til våre medlemmer.

Medlemsfordeler
K&F har etablert diverse fordeler forbeholdt forbundets 
medlemmer. 

K&F forsikring. Det har gjennom 2009 vært lagt ned et 
omfattende arbeid i planlegging og forberedelser i for-
hold til K&Fs nye medlemsfordel – ”K&F forsikring”, 
som er et samarbeid med det etablerte og velrenom-
merte forsikringsselskapet Codan. Planlegges med start 
fra mars 2010.

Ecoquest luftrenser. Det har i 2009 vært lagt ned et 
omfattende arbeid i forhold til etableringen av et samar-
beid med Ecoquest. K&Fs medlemmer tilbys avanserte 
luftrensere til medlemspris. Luftrenserne er godkjent av 
Hjelpemiddelsentralen for personer med spesielle behov.

Bøker til medlemspris. K&Fs medlemmer tilbys diverse 
bøker til medlemspris.

Massasjeapparat. K&Fs medlemmer tilbys ”Fleximassø-
ren” til medlemspris.

Hjemmeside
I 2008-2009 ble K&Fs hjemmeside oppgradert, spesi-
elt med informasjon om kretser og lag som ikke driver 
hjemmesidene selv. Forsiden har vært prioritert, og vi 
har hatt som mål å ha en nyhet hver uke. Det er oppret-
tet ny side ”Nytt fra kretsene”, der alle mottatte nyheter 
legges inn. Medlemsinformasjon har også vært fokusert 
på. K&F har i 2009 mottatt en del henvendelser via 
”kontakt oss”-lenken, også viktige politiske innspill 
fra folk utenfor organisasjonen - noe som betyr at flere 
ser på hjemmesiden. Diskusjonssiden er dessverre blitt 
stengt pga spamangrep.
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Medlemsbladet
Medlemsbladet Kvinner & Familie har vært gitt ut med fire nummer. Kretser og lag har sendt inn mye stoff, som er 
blitt formidlet i bladet. Alle fire utgaver har også hatt artikler fra K&Fs internasjonale arbeid, samt artikler skrevet 
av eksterne samarbeidspartnere om aktuelle tema. 

Fra innholdet:
 Familiens framtid 
 Kvinner og politikk 
 Gjenbruk – nøkkelen til framtiden 
 Kampen for omsorgslønn
 Myndighetene neglisjerer matberedskapen.

Fra innholdet:
 Tanker omkring familienes situasjon
 Fra forbruk til omsorg
 Holdbart
 Kontantstøtten
 Matomsorg i skolen
 Kaptein i eget liv

Fra innholdet:
 Nordisk sommerkonferanse
 Mat og helse
 Framtidens dyrkingsmetoder 
 Naturen som spisskammer
 Mat, miljø, klima
 Et samfunn med rom for barn

Fra innholdet:
 Volden har mange ansikter
 Psykisk vold i hjemmet
 Mobbing er psykisk vold
 Ikkevoldelig kommunikasjon 
 Emosjonell intelligens 
 Fortsatt foreldre etter samlivsbrudd

9



K&Fs komiteer og utvalg

Finanskomiteen
Utvalget har i 2009 bestått av:
Leder: Brynhild Loe Arntsen
Medlem: Aslaug Sølsnes
Medlem Torhild Urvik
Medlem: Anne Marit Hovstda
Varamedlem: Sølvi Skram Vedø

Det har ikke vært innkalt til møter i finanskomiteen i 
året 2009. I løpet av året har vi ikke hatt felles telefon-
drøftinger. Skriv fra leder er heller ikke sendt ut. Leder 
var innkalt til ett landsstyremøte.

Valgkomiteen
Valgkomiteen har i 2009 bestått av:
Leder: Edel Mikkelsen
Medlem: Elisabeth Rusdal
Medlem: Randi Røe
1. vararepresentant : Kari Johnsen
2. vararepresentant: Ellen Turid Mork

Valgkomiteen har avholdt ett møte i forbindelse med 
valgene på høstens landsstyremøte. Møtet ble avholdt i 
sekretariatet lørdag den 8. August 2009 kl. 12.00 i Øvre 
Slottsgate 6, og innstillinger til valgene ble avgitt.

Leder av komiteen var til stede og ledet valget på lands-
styremøtet.

Prinsipprogramkomiteen 
Prinsipprogramkomiteen har bestått av:
Leder: Elisabeth Rusdal
Medlem:Ann-Louis Nordstrand – til mars 2009
Medlem: Liv Jensen – fra januar 2010
Sentralstyrerepresentant: Eldbjørg Gunnarson

Komiteen ble valgt på landsmøtet og startet sitt arbeid 
i januar 2009 i tråd med forbundets vedtekter. I og 
med at Ann-Louis Nordstrand trakk seg fra komiteen 
måtte det velges et nytt medlem. Dette ble gjort på 
landsstyrets møte i september og vedtatt gjeldene fra 
januar 2010. Dette har medført at det ikke har vært 
avholdt møter i komiteen i 2009. Leder og sentralstyrets 
representant har hatt noe kontakt via e-post. En frem-
driftsplan ble utarbeidet ved starten av 2009 og sendt 
sentralstyret til informasjon.

Det er skrevet artikler til Kvinner & familie om prin-
sipprogrammet og dets innhold, i et forsøk på å skape 
debatt og engasjement rundt programmet.

Leder av komiteen har holdt innlegg i landsstyret i 
september om bakgrunnen for programmet, dagens 
program, hvordan det kan benyttes, samt noen få tanker 
rundt kommende program.

På bakgrunn av komiteens manglende bemanning, ble 
fremdriftsplanen revidert og komiteen vil i 2010 være be-
mannet som vanlig, og arbeide intenst med utkast til nytt 
program som skal legges frem for landsmøtet i 2010.

Beredskapsutvalget
Utvalget har i 2009 bestått av: 
Leder: Anne – Sophie Wingaard Bondeson
Anne – Lise Johnsen 
Bjarnhild Hodneland 
Varmedlem: Odlaug Lysø Kleven
Sentralstyrets kontaktperson: Wenche Berg Stuenes

Beredskapsutvalget ønsker å informere K&F s̀ medlem-
mer om hvordan de kan forberede seg på og møte kriser 
av alle slag – fra mangel på mat og vann, brann, sjøvett, 
sorg- i hverdagen, hvordan vi kan hjelpe familier i vårt 
eget land og utland, og har prøvd å medvirke til dette 
i egne lag, kretser og på landsbasis. Vi har hatt diverse 
artikler i medlemsbladet vårt.
Vi har deltatt på seminarer og konferanser om bered-
skap.

Medlemmene i beredskapsutvalget er også representert i 
styret i Kvinners Frivillige Beredskap, KFB.
Anne – Lise Johnsen er leder i KFB, Anne – Sophie W. 
Bondeson K&F s̀ representant i styret i KFB og Odlaug 
Lysø Kleven hennes vara. I KFB sammenheng har Anne 
– Lise Johnsen hatt diverse oppdrag, ledet møter og in-
formert om K&F og beredskapsutvalget i K&F.

Utvalget har ikke hatt egne møter, men møtt hverandre 
på K&F s̀ og KFB s̀ møter.
Vi ønsker oss mer faste møter og egen økonomi, samt 
innspill fra K&F s̀ medlemmer.

Internasjonalt utvalg
Utvalget har bestått av:
Leder: Kristin Hansen
Sekretær/prosjektmedarbeider: Anna Solberg
Kasserer: Grete Frogn Brænd
Prosjektleder: Anne Marit Hovstad
2. repr. ACWW: Elisabeth Rusdal
2. repr. Nordens Kvinneforbund: Sonja Kjørlaug
Sentralstyrets representant: Anne Enger
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Varamedlem utvalget: Bjørg Håland
Vara til 2.repr. ACWW:Christine Andreassen
Vara til 2.repr. Nordens Kvinneforbund: Bjarnhild 
Hodneland

Prosjektgruppen har bestått av:
Prosjektleder: Anne Marit Hovstad
Sekretær/prosjektmedarbeider: Anna Solberg
Utvalgsleder har møtt på enkelte møter.

Det har vært 4 styremøter og et forberedende møte 
til seminar i Oslo og planlegging av prosjektreiser til 
Romania og Kenya/Uganda. 53 saker har vært til be-
handling. Styremøtene har vært holdt i forbundets 
lokaler med unntak av et som ble holdt på Hotell Rica, 
Holbergs plass i Oslo i forbindelse med utvalgets inter-
nasjonale seminar. Det forberedende møte ble holdt hos 
Anna Solberg i Ås. Kommunikasjonen mellom møtene 
om det dukker opp saker, går via e-post og blir protokol-
lert på første påfølgende styremøte i utvalget. Informa-
sjon fra møter i prosjektkomiteen blir gitt på utvalgsmø-
tene og ellers til medlemmene om det er nødvendig. 

Uttalelser på spørsmål vedr. internasjonalt arbeid, FO-
KUS, ACWW m.m. blir oversendt forbundsledelsen til 
videre behandling.

Det er gitt forslag til kandidater til styret i FOKUS. Det 
er også gitt innspill til sentralstyret om bruk av penger 
fra Marie Michelets Minnefond.

Til valgene på verdenskonferansen ACWW Hot 
Springs i Arkansas har utvalget fremmet forslag til 
sentralstyret på kandidater til europapresident, økono-
miansvarlig, leder og medlem(Anne Marit Hovstad) til 
prosjektkomiteen.

Utvalget har utarbeidet forslag til pressemelding i for-
bindelse med FNs internasjonale familiedag 15.mai. 
Noen kretser benyttet meldingen og fikk den på trykk i 
lokalvisene.

ACWW representanten har deltatt på møter i utenriks-
departementet i forbindelse med forberedelser til FNs 
høringer om demokrati og menneskerettigheter. I for-
bindelsen med FNs høring av Albania ble det utarbeidet 
et forslag som ble sendt departementet. I rapporten fra 
FN etter høringen kan man lese at forbundets innspill 
ble tatt med i høringen.

Møteprotokollen sendes internasjonale kretskontakter, 
kretsledere, sentralstyret, leder for miljø- og ressursut-
valget og sekretariatet.

Utvalget har ikke mottatt støtte fra forbundet for 2009.

Prosjekter
GADECE, likestillingssenter i Kisumu, Kenya

COWA, yrkesopplæring for jenter, Kampala i Uganda.

MAFA, Maganjo Farmers Association, kvinner og land-
bruk, Kampala i Uganda
UMWA, Uganda Media Women Association, kvinner 
og media, Kampala i Uganda

Legal Rights Awareness Creation, Kisumu i Kenya

Disse 4 organisasjonene jobber sammen i programmet: 
The East African Program for Empowerment of Gras-
sroots Women, Kenya og Uganda. 

UMWA ikke fullverdig medlem av programmet med 
eget prosjekt før i 2010. 

Krisesenter, Sibiu i Romania 

Bevilgninger
Til datautstyr og fotokamera til skolen i Kampala er det 
bevilget kr 7.000,-.

Til The Albanian Womeǹ s Voice er bevilget kr 5000,- 
til støtte til valgdeltakelse for kvinnene i Albania. 
ACWW-representanten reiste dit for å støtte de i inn-
spurten.

Gaver 
Gaver fra medlemmene:
Til Cowa:  kr 45.886 
  (Inkl. Kr. 6.436,- fra Mosaikk)

Til Romania:  kr 23.520 
  (Inkl. kr. 7.645,- fra 
  Hold drømmen levende)

Til MAFA:  kr. 3.500

Til Unit 2, 
Sri Lanka:  kr. 3.500

Fra Cultura Bank 
til Unit2, Sri Lanka: kr. 2.806,19

Til Unit 2 Nest Sri Lanka ble det oversendt midler fra 
Cultura Bank på kr 2.806 pluss kr. 3.194 av andre gaver, 
til sammen kr. 6.000. Pengene ble gitt som et bidrag til 
en juletilstelning for “de glemte kvinnene i Unit2”. Når 
vi ikke lenger har vanlig prosjektsamarbeid med Nest 
er vi veldig glade for å kunne bidra med midler sammen 
med Cultura Bank til Nest og Unit2. Til utvalgsmøtet 
i januar 2009 var Christine Bakke Kiøsterud invitert 
for å drøfte grunnlaget for videre samarbeid. I 2008 
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kom det inn kr 2 806,19 til Sri Lanka kontoen i Cultura 
Bank. Disse ble overført utvalgets konto i 2009. En in-
formativ brosjyre om ideen og tiltaket er laget og sendt 
ut til lag og kretser.

Helene Freilem Klingberg gir 50 % av sitt overskudd 
av diktboka “Hold drømmen levende” til krisesenteret 
i Sibiu, Romania og mottatt beløp i 2009 er kr. 7.645,- 
Diktboka “Mosaikk” er trykt opp på nytt og av over-
skuddet på salg går 80 % til COWA. Beløp for 2009 er 
kr. 6.436,-. Disse donasjonene er utvalget svært takk-
nemlige for. 

Pennies for friendship ved kontingent og innsamlet 
beløper seg til kr 6.826,- (£ 731.22) og er oversendt 
ACWW s̀ kontor i London.

Alle pengegavene fra kretser, lag og enkeltpersoner 
viser et stort engasjement for internasjonalt arbeid i 
vårt forbund og takknemligheten til mottakerne er 
stor når vi har hatt de med på prosjektbesøk. Vi vet 
at de er kommet godt til nytte.

I den sammenheng må nevnes en spontanaksjon i privat 
regi blant mange av våre medlemmer for Albania i de-
sember. ACWW-representanten fikk melding fra våre 
venner der om at det sto svært dårlig til med kvinner 
og familier i et område med mye vold og fattigdom før 
julehøytiden, og aksjonen ga et flott resultat. Pakkene 
som ble utlevert kom svært godt til nytte og ga de et pus-
terom i elendigheten. 

Prosjektreiser
Kenya-Uganda fra 31. august til 21. september som 
ble foretatt av prosjektleder, prosjektmedarbeider og 
utvalgsleder. I tillegg ble det tildelt et reisestipend på 
kr 5.000 til Eva Skeie, Vik i Sogn som også var med 
på turen. I tillegg til seminar i Kampala, arrangert av 
programstyret der, ble det gjort prosjektoppfølging på 
fire prosjekter. Det var veldig oppmuntrende å se hva de 
får til med sine tildelte midler. Det være seg opplæring 
i søm eller koking av mat av de sprudlende jentene på 
COWA, dyrking av grønnsaker m.m og dyrehold av 
MAFA, radiovirksomhet med fokus på vold av UMWA 
i Uganda eller de utrettelige barfotadvokatene (parale-
gals) på GADECE i Kenya. I Kisumu i Kenya fikk vi 
møte grandma Obama, som også i mange år hadde dre-
vet sitt eget prosjekt for enker i området.

Sibiu, Romania 17. – 20. august Prosjektleder og ut-
valgsleder gjorde prosjektoppfølging. Krisesenteret er i 
full drift, og har til tider større pågang enn kapasiteten 
rommer. De har godt samarbeid med ”sosialtjenesten” i 
byen og økonomistyringen synes bra, men utfordringen 
for senteret er å skaffe donorer når K&F er ute. Dette 

året var i utgangspunktet det siste året med støtte fra 
TV-aksjonen, men prosjektet har fått innvilget støtte 
også for 2010. Prosjektoppfølgerne fikk et møte med 
varaordfører i Sibiu for å forhøre om eventuelt mulighet 
for midler fra kommunen, men det er nok ingen store 
summer å hente enda!

ACWW
Forbundet er fortsatt meget aktive i ACWW sammen-
heng. Ingunn Birkeland er leder av ACWWs FN-komi-
té og Anne Marit Hovstad er medlem av FNs prosjekt-
komité. I tillegg til at disse gir viktige bidrag for å styrke 
ACWWs arbeid, gir det vårt forbund verdifull og nyttig 
informasjon om kvinners situasjon verden over. Denne 
informasjonen benyttes i utvalgets arbeid og i arbeidet 
generelt i forbundet der dette lar seg gjøre.

ACWW representanten har informert om ACWW 
og arbeidet som gjøres i forbindelse med samlinger og 
møter rundt i organisasjonen, i tillegg også på utvalgets 
seminar på høsten. I utvalgets møter bringes informa-
sjon om ACWW og deres arbeide. Det sendes også 
informasjon til sentralstyret. I disse fora har det vært 
samlet bidrag til Pennies for friendship.

Spørsmålet om å være arrangør av en verdenskonferanse 
for ACWW har vært utredet og fremmet for sentralsty-
ret. Bakgrunnen var gjentatte henvendelser fra ACWW. 
Etter en samlet vurdering av forbundets situasjon og 
ressurser, anbefalte ACWW-representanten, med støtte 
fra internasjonalt utvalg, at forbundet ikke påtar seg en 
slik oppgave.

Building and Running an Organization
Gruppen består av Ingunn Birkeland, Ann-Louis Nord-
strand og Elisabeth Rusdal.

I november ble det gjennomført kurs for tidligere delta-
gere på kurset ”How to Build and Run an Organizati-
on” i Bosnia Hercegovina. Kurset var et oppfølgingskurs 
og finansieres med støtte fra Utenriksdepartementet. 
Forbundet må dekke en egenandel på 10 prosent og for 
dette kurset ble egenandelen dekket via gaver.

Det var 20 deltagere på kurset. Emner som ble tatt opp 
var kvinners rettigheter, menneskerettigheter, demo-
krati, FN konvensjoner og organisasjonsarbeid. I tillegg 
er lobbying og bruk av media viktige emner som tas opp. 
Deltagerne var meget engasjerte og en uttalelse til myn-
dighetene ble utarbeidet og oversendt i løpet av kurset. 
Uttalelsen tok for seg kvinner og deltagelse i politikken. 
Det ble fremmet krav om en egen kvinneandel og at 
denne skulle økes. Videre om kvinners rettigheter med 
tanke på pensjon. Dette var det 10. kurset som ble holdt 
i Øst og sentral-Europa.

12



Det har vært laget en artikkel til Kvinner & familie om 
kursene i 2009.

Det arbeides med planer om et oppfølgingskurs i Al-
bania i 2010. Dette avhenger at man mottar finansiell 
støtte fra myndighetene.

Det ble i 2005 gjennomført kurs i Albania. Etter kurset 
har gruppen holdt kontakt med deltagerne. Deltagerne 
dannet en egen organisasjon Albanian Womens Voice. 
Denne organisasjonen har arbeidet for å få flere kvinner 
inn i politikken. I forbindelse med valget til parlamentet 
i 2009, ble Elisabeth Rusdal invitert ned for å inspirere 
medlemmene i sluttinnspurten samt møte represen-
tanter for ulike politiske partier. I løpet av 3 dager ble 
det holdt en rekke møter og presseinnslag. Rapport om 
besøket ble laget til medlemsbladet og en utfyllende rap-
port ble sendt sentralstyret.

Det holdes kontakt med de ulike kursdeltagerne fra tid-
ligere år via e-post. I gjennom denne kontakten utveks-
les erfaringer og ideer om videre arbeid.

Norden
Se egen årsberetning skrevet av K&F s̀ 2.representant til 
Nordens Kvinneforbund, Sonja Kjørlaug

FOKUS
På Representantskapsmøte 27.11. møtte, som K&F s̀ 
representant fungerende forbundsleder Grete Nord-
bæk som observatør og Anna Solberg med stemmerett. 
Kristin Hansen møtte som styremedlem av FOKUS og 
Anne Marit Hovstad som leder av valgkomiteen. Kris-
tin Hansen ble valgt til styremedlem for to år og Anne 
Marit Hovstad til medlem av valgkomiteen.

Seminar 23. – 25.10.
Dette ble holdt i samarbeid med Norges Bygdekvinne-
lag, denne gangen med K&F som hovedansvarlig for det 
åpne seminaret med tema: 
Kvinner og likestillingsperspektivet ved overgang 
fra prosjekt til program 
og 
Kvinners rettigheter til økonomisk og politisk delta-
gelse.

Med tildelte midler fra FOKUS fikk vi muligheten til 
å invitere 2 av våre samarbeidspartnere i Afrika, daglig 
leder Asenath Bole Odaga fra GADECE (likestillings-
senter) i Kisumu, vår samarbeidspartner i Kenya, og 
Agnes Mirembe fra MAFA, som arbeider for styrking 
av kvinnelige bønder, og er vår nye samarbeidspartner i 
Kampala, Uganda.

I tillegg fikk vi ved hjelp av midler fra et lokallag, finan-
siert besøk av våre samarbeidspartnere i Albania, Dile 
Nicola og Nevila Jahai. De har fått bistand av K&Fs 
internasjonale utvalg til deltakelse i forbindelse ved de-
mokratiske valg i sitt land.

Det ble et svært vellykket seminar med 23 deltakere fra 
K&F og 16 fra NBK. Våre inviterte samarbeidspartnere 
var veldig engasjerte i sine fremstillinger av hva de har 
av utfordringer i sin hverdag, i tillegg til foredrag av 
Gerd Louise Molvig NBK/FOKUS, Journalist Kirsten 
Bråthen og avdelingsdirektør i Norad Bjørg Skotnes.

En stor takk til medlemmer av utvalget som losjerte og 
hadde program for gjestene fra Afrika og Albania i en 
uke!

Representasjon.
Utvalgsleder:
Prosjektoppfølging i Romania, Kenya og Uganda. Sty-
remøter, medlemsmøter, kontaktkonferanse, kurs og 
representantskapsmøte i FOKUS. Deltatt og holdt fore-
drag om K&F s̀ prosjekter og internasjonale arbeid på 
kretsårsmøte i Sogn og Fjordane. 

Prosjektleder: 
Programseminar i Uganda/Kenya i februar.
Prosjektoppfølging i Romania, Kenya og Uganda i sep-
tember. Nettverkskonferanse i FOKUS` regi i Bangla-
desh. Møter i FOKUS, både i forhold til prosjektene, 
medlemsmøter, kurs og som medlem av valgkomiteen. 
Møter i Norad. Foredrag i kretser og lag. Kurs Bistand-
storget. Mars og oktober møte i ACWW’s prosjektko-
mité i London.

Sekretær/prosjektmedarbeider:
Div. møter FOKUS, Norad, nettverkskonferanse i FO-
KUS` regi i Bangladesh, prosjektreise og prosjektoppføl-
ging Kenya/Uganda. Kurs Bistandstorget.

Kasserer:
Årsmøte Østfold krets

2. repr. ACWW: 
Reise vedr. valg i Albania, diverse møter Norad, UD, 
BLD, FOKUS, fordrag i kretser og lag, intervju i Øst-
landssendingen vedr. kvinner i politikken

Sammendrag av kretsenes årsmeldinger
19 av 22 kretser har sendt inn skjema med melding om 
internasjonalt arbeid
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Kretsene og lagene har et stort internasjonalt engasje-
ment og har bidratt med mange pengesummer til ulike 
formål og prosjekter. Det er også gledelig at mange også 
dette året har engasjert seg i å integrere innvandrerkvin-
ner og familier, også i samarbeid med andre organisasjo-
ner. 

Av årsmeldingsskjemaene går det frem at: 

Det er holdt 30 lagsmøter med bl.a. emner som:

K&F s̀ internasjonale prosjekter og samarbeid, fordrag 
om Care, Holocostsenteret, temakvelder om COWA, 
Romania, Litauen, Kenya, Israel, flyktningguide, ”Bli 
kjent kveld” med innvandrerkvinner, prosjekt ”alle ut på 
tur” med innvandrerfamilier, arrangert ”internasjonal 
buffet” der innvandrerkvinner har bidratt med mat fra 
sine hjemland. 

Kretsene har fjernadoptert 52 barn og betaler gjennom-
snittlig kr 1.470,- for hver. Adopsjonslandene er: Filip-
pinene, Thailand, Etiopia, Gambia, Sri Lanka, India, 
Bangladesh, Bulgaria, Mexico, Latvia, Senegal, Zambia, 
Bolivia, Peru, Nigeria, Haiti, Den Dominikanske Repu-
blikk.
Det er også fjernadoptert gjennom SOS Barnebyer og 
Redd Barna 

Mange kretser og lag velger å ha forbundets prosjekter 
som ”sitt” prosjekt og har gitt pengestøtte til prosjek-
tene:

COWA og MAFA, Uganda og krisesenteret i Romania. 
Dette er pengegaver som er til stor hjelp for prosjektene. 
Tidligere prosjekt Nest/Unit 2 på Sri Lanka er heller 
ikke glemt og det er mottatt beløp som er sendt dit.

Det er også gitt støtte til andre land og prosjekter:

Children at Risk Foundation Brasil, Grace Childrens 
Home, barnehage i India, Nepal og Afrika, barnehjem i 
Bangladesh, støtte til bestemor i Afrika. Prosjekt i Gam-
bia

Pengegaver for øvrig er gitt til:
Leger uten grenser, Svalene i Lima, ”Håpet” Brasil, Del-
ta Internasjonal, tiltak i Estland, Kenya, Malawi og Sri 
Lanka, Flomkatastrofen på Filippinene, vanskeligstilte 
familier i Romania, Ny start i øst, Strømmestiftelsen, 
Child Afrika.

I tillegg til pengestøtte har det vært forsendelse av bril-
ler, klær og julegaver til flere land i Øst Europa, klein-
samling til Ukraina.

Nøden blant befolkningen i tidligere østeuropeiske land 
er fremdeles stor. På en henvendelse gjennom våre sam-
arbeidspartnere, The Albanian Womens Voice i Albania 

til et medlem i vårt forbund, ble det startet en spontan 
juleaksjon ”Hjelp en nabo i nød”, pengeinnsamling til 
mat til fattige familier i Torovice i Albania, et område 
også med mye vold. Flere kretser, lag og enkeltmedlem-
mer støttet med stor takk, innsamlingen!

Det samlede beløp for slike gaver kommer i tillegg til 
fjernadopsjon av barn og gaver til K&F s̀ egne prosjekt 
og utgjør kr 99.859 noe som er imponerende! 
Beløpet er større da ikke alle kretser har ført opp de be-
løp som er gitt i de ulike sammenhenger.

Uansett størrelse; alle pengegaver til internasjonalt ar-
beid betyr like mye og mottas med stor takk! 

Salg av U-lands- og Unicef-varer beløper seg til kr  4.162
”Pennies for Friendship” til ACWW kr  4.215
41 lag har deltatt i TV-innsamlingen og gitt kr 48.300

Kretskontakten har deltatt på 11 møter/seminar og har 
selv arrangert 1 møte

Kretsenes støtte til prosjekter utenfor K&F s̀ pro-
sjekter:
Hedmark Namibia mor/barn prosjekt kr 1.000
Østfold Pikeskole Sri Lanka kr 2.740

Utvalget takker kretsene for den flotte innsatsen og øn-
sker lykke til videre! Velkommen til møter og seminar 
for mer inspirasjon!

Nordens Kvinneforbund (NKF)
Styret i Nordens Kvinneforbund består av dei fem lands 
seks forbundsleiare (Finland har to forbund) samt ein 
vald representant frå kvart land. Norges Kvinne- og 
Familieforbund har i 2009 vært representert ved For-
bundsleiar Toril Sonja Gravdal og Ann- Louis Nord-
strand.

På ekstraordinært landstyremøte 1. februar vart det 
gjort kjent at Ann – Louis Nordstrand trakk seg frå sitt 
verv som 2. Nordens representant. Vara Sonja Kjørlaug 
rykka da opp som 2. nordens representant.

Forbundsleiar og 2. NKF representant deltok på møte 
med K&F s̀ internasjonale utval i april. På grunn av den 
dårlege økonomien i forbundet har NKF vært represen-
tert av andre i sentalstyret på møter i utvalet.

Nordens Kvinneforbund har hatt to styremøter i 2009. 
Det første i forbindelse med sommerkonferansen i Sta-
vanger. Der deltok  NKF s̀ 2. representant. Møte starta 
med at Sonja Kjørlaug overrekte fana ho hadde applikert 
til Nordens Kvinneforbund s̀ 90 årsdag til NKF leder 
Siw Warholm. Fana var ein overrasking. Den vart godt 
motteken.
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Utkast på felles nordisk brosjyre vart lagt fram. Den er 
no opptrykt og sendt alle forbund.

Felles kampanje – Kvinner og kjemikalier vart diskutrert.

Miljø- og forbrukerutvalget
Utvalget har dette året bestått av 
Leder: Vigdis Løseth
Medlem: Gerd Røsberg.

Utvalget har ikke hatt fysiske møter i 2009. Det har 
vært telefonisk kontakt i forbindelse med høringer og 
andre saker.

Utvalget har svart på en høring
Dagligvarebutikkene får miljømerking med bakgrunn i 
avfallshåndtering, kildesortering.

Sammendrag av kretsenes årsmeldinger.
Det er kommet inn 10 skjemaer av totalt 28 kretser som 
har meldt fra om miljø- og forbrukerarbeid i lagene.
Kretsene melder om 347 arrangement der 7387 perso-
ner har deltatt. Trolig er det enda flere da det er lag som 
ikke har meldt fra om hvor mange som har deltatt, en 
krets har meldt null aktivitet.

Miljøtiltak lagene melder om er: 
Basarer, strikkekafé, ryddeaksjoner, matoppskrifter /tra-
disjons mat, og kompostering. Kurs i bunadssøm, gamle 
og nye strikke teknikker, riktig kosthold. Foredrag med 
ulike temaer, klima og miljø går igjen hos flere lag, stu-
dieringer og sosiale tiltak for mennesker i alle aldre og 
livsvilkår. Hjelp til nedvask av grendahus samt rydding 
av kirkegårder. Gaver/økonomisk støtte til ballbinge, 
krigsminnestein, til institusjoner og fadderordninger. 

Forbrukersaker lagene melder er: 
Loppemarkeder, bruktmarkeder, brukstøyinnsamling 
for hjelpetrengende, frukt / mat, kompostering, man-
nekeng oppvisning av brukte klær og salg av disse. Brukt 
utsalg av bøker, søppelsafari, aksjon mot plastbæreposer 
og sydd bærenett av brukt tøy. 

Som nevnt ovenfor, har ikke alle kretsene meldt ak-
tiviteter, derfor er det trolig et enda større tall av ar-
rangement og deltakere enn det som kommer frem i 
årsmeldingen her. Utrolig kreative tiltak som er med på 
å styrke samholdet, miljøet og trivselen rundt om i nær-
miljøene. 
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Uttalelser
Til Bjarne Håkon Hansen:

FORESPØRSEL OM MØTE MED HELSE- OG 
OMSORGSMINISTEREN

Norges Kvinne- og Familieforbund ber om et møte med 
Helse- og omsorgministeren, der følgende saker ønskes 
tatt opp:

• Fødesituasjonen
• Eldreombud
• Omsorgslønn

Bakgrunn for sakene:

Fødesituasjonen for kvinner i Norge
Etter at sommerstengte fødeavdelinger i 2007 viste mi-
nimale økonomiske innsparinger, lovet helseministeren 
at ingen fødeavdelinger skulle sommerstenges i 2008. 

Sommeren 2008 ble en rekke fødeavdelinger stengt over 
hele landet.

Hva vil skje i 2009?

Vi har også, gjennom de siste årene, vært vitne til at flere 
mindre fødeavdelinger er blitt lagt permanent ned.  Be-
grunnelsen har vært at det er tryggere å føde ved store 
avdelinger som har større erfaring med ulike fødsels-
situasjoner.  Men har man glemt den tryggheten som 
ligger i det å ha vissheten om at man får hjelp i tide når 
fødselen starter? Det sier seg selv at jo lengre avstander 
en fødende må reise, jo større blir graden av uvisshet 
knyttet til den forestående fødselen.  En lang reise med 
bil, og kanskje skyssbåt eller ferge, vil oppleves som en 
påkjenning for de fleste gravide kvinner.  

Vi er også bekymret for fødesituasjonen for kvinner i de 
store byene. Når kapasitetsproblemer medfører at kvin-
ner blir avvist ved det sykehuset de hører til, eller ønsker 
å føde ved, oppstår situasjoner som er uverdige for den 
fødende. 

Da denne saken var oppe på vårt landsmøte i oktober 
ble følgende vedtatt:

“Norges Kvinne- og Familieforbund krever at gravide 
kvinner får anstendige forhold ved fødselen, og at ingen 
fødeavdelinger/fødestuer stenges eller legges ned! Ved 
lengre transport må jordmor følge den fødende.”

Eldreombud
Vi har pasientombud, likestillings- og diskriminerings-
ombud, barneombud, forbrukerombud, Sivilombuds-
mannen osv., men vi har ikke noe eldreombud for hele 
landet.

Som kjent vil det i de nærmeste årene bli en sterk øk-
ning i antall eldre. De vil etter hvert trenge mange til-
bud og tjenester fra det offentlige. Spesielt de eldste eldre 
og de syke eldre vil trenge mye pleie og omsorg. Dess-
verre mangler vi mange sykehjemsplasser til disse. Om-
sorgsboliger og hjemmesykepleie er ikke tilstrekkelig for 
denne gruppen eldre. Dette blir en stor utfordring for 
det offentlige/kommunene.

Det er ikke bare i helse- og omsorgssektoren de eldres 
rettigheter kan bli nedprioritert. Dette kan gjelde på 
mange samfunnsområder. Det er ofte de mest res-
surssvake som rammes. Få taler deres sak, og om noen 
prøver er det vanskelig å bli hørt. Derfor krever Norges 
Kvinne- og Familieforbund at det oppnevnes et eldre-
ombud som skal ivareta de eldres rettigheter og behov 
overfor myndighetene.

Eldreombud oppnevnes av Regjeringen, og skal fungere 
på samme måte som Barneombudet, men selvsagt mot 
en annen målgruppe og andre interessefelt. Det må 
kunne gi informasjon om de eldres rettsstilling. Ombu-
det må være en klageinnstans, og også en vaktbikkje som 
skal påse at lover og regler blir fulgt.  Eldreombudet skal 
være et uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt 
organ, og dets oppgave blir å arbeide for at de eldres ret-
tigheter og behov blir ivaretatt på alle samfunnsområ-
der.

Da denne saken var oppe på vårt landsmøte i oktober 
ble følgende vedtatt:

”Norges Kvinne- og Familieforbund arbeider for at det 
oppnevnes et statlig eldreombud som skal ivareta de 
eldres rettigheter og behov”.

Omsorgslønn
Omsorgslønn – som mulighet for en viss økonomisk 
kompensasjon for “særlig tyngende omsorgsarbeid” for 
egne familiemedlemmer, var først hjemlet i Kommu-
nehelseloven på 1980-tallet” fra 1991 i Lov om sosiale 
tjenester. Ytelser etter Lov om sosiale tjenester er et 
kommunalt ansvar. Det er ingen statsrefusjon eller øre-
merking av midler fra Staten.

Det er store svakheter ved nåværende ordning. Etter 
Lov om sosiale tjenester har ikke kommunene plikt til 
å yte omsorgslønn til den enkelte familie, bare til å ha 
omsorgslønn som en kommunal ordning. Den er ett 
virkemiddel av flere for å oppfylle den kommunale plik-
ten til å tilby hjelp til den som trenger det, men hvordan 
virker den i praksis? Det er store ulikheter mellom kom-
munene, mye på grunn av kommunenes økonomi. 
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For at tilbudet skal bli likt og rettferdig, og ikke avhen-
gig av hvor en bor i landet, ønsker vi at ordningen blir 
en statlig oppgave, og at den går inn i trygdesystemet. 
Vi ønsker også at ordningen oppgraderes og forbedres. 
Dersom Staten overtar ansvaret for omsorgslønnen, må 
det utferdiges et regelverk som er likt for hele landet

Rettferdighet i forhold til omsorgslønn innebærer, i 
tillegg til ovenfor nevnte punkter, at den som mottar 
omsorgslønn samtidig også opptjener  fullverdige pen-
sjonspoeng. 

Norges Kvinne- og Familieforbund var med på starten 
av arbeidet med å få innført omsorgslønn for tyngende 
pass og pleie i hjemmet. Vi var representert i Gjære-
voldutvalget, og ønsket den gang øremerkede midler 
til kommunene, men kom da i mindretall.  Vi har også 
vært med å legge fram et forslag for Sosialkomiteen i 
Stortinget om en ny ordning for omsorgslønnen.

Da denne saken ble tatt opp på vårt landsmøte i oktober 
ble følgende vedtatt:

“Norges Kvinne- og Familieforbund krever at Staten 
overtar ansvaret for omsorgslønnen, og oppgraderer og 
forbedrer den. Den må legges inn i trygdesystemet, slik 
at vi får en rettferdig ordning som følger samme ret-
ningslinjer i hele landet”.

Vi håper at Helse- og omsorgsministeren har mulighet 
til å møte oss, og imøteser et snarlig svar på vår henven-
delse.

————————————————————————

Til de politiske partier i forbindelse med høstens stor-
tingsvalg:

FAMILIENS FRAMTID 

I snart 95 år har vårt forbund hatt fokus rettet mot fa-
miliens kår, - først som “Hjemmenes Vel”, senere som 
Norges Husmorforbund, og siden 1997 som “Norges 
Kvinne- og Familieforbund”.

Familien er en viktig ramme rundt enkeltmennesket, og 
en bærebjelke i utviklingen av et godt samfunn. Vi øn-
sker å styrke dens posisjon gjennom tiltak som gir tid og 
mulighet til omsorg for hverandre. 

Vedlagt følger vårt oppdaterte Prinsippro-
gram, samt noen artikler om kontantstøtten.                                                         
I våre øyne er kontantstøtten et viktig virkemiddel mot 
”tidsklemme” og stressende hver-dager for småbarnsfo-
reldre.  

Vi ønsker oss reelle valg.                                                                                                                                      
Barnehage må tilbys alle som ønsker det der dette er 

mulig, og en oppgradert kontantstøtte må sørge for at 
foreldrene til 1 og 2 åringene gis en økonomisk mu-
lighet til å tilbringe mer tid sammen med egne barn.                                                                                                                            
Vi ønsker oss også rettferdighet ved at de barna som bor 
der barnehage ikke finnes, og de barna som har foreldre 
med en arbeidstid som ikke harmonerer med barneha-
gens åpningstider, også gis støtte til sine individuelle 
tilsynsordninger.

Fleksible løsninger og “frihet til å velge” er viktig for oss 
i Norges Kvinne- og Familieforbund. Det er dette som 
gir rom for mangfold og likeverd.

————————————————————————

Avisinnlegg:

BÆREKRAFT OG LIKEVERD

Familien  er en verdifull ramme rundt enkeltmennesket.  
Derfor må familiene gis tid og mulighet til omsorg for 
hverandre. Dersom vi ønsker å skape en bærekraftig fram-
tid må vi løfte fram omsorgsverdiene.  Bare et samfunn 
som lykkes i å gjøre dette kan bli det gode samfunnet vi 
ønsker å gi videre i arv til våre barn, barnebarn og olde-
barn.

Stadig flere snakker og skriver om betydningen av like-
verd mellom kjønnene i forhold til det å skape et bære-
kraftig samfunn.  Dette handler ikke bare om det som 
i våre øyne er en selvfølge; at menneskers verdi er uav-
hengig av kjønn, men også om et fundamentalt likeverd 
mellom de arbeidsoppgavene som tradisjonelt har vært 
ivaretatt på forskjellig måte av kjønnene.  “Likestilling” 
er et ord som etter hvert mest har handlet om kvinners 
inntreden på mannens tradisjonelle arena.  En gang 
sa vi: “Mor har gått ut i arbeid, men far har ikke kom-
met hjem.”  Vi vet at mange småbarnsforeldre i dag er 
slitne av mangel på tid, og at mange små barn har lengre 
arbeidsdager i barnehagen enn mor og far. Tiden er nå 
moden for verdikamp i stedet for kjønnskamp! 

Tidsklemma er i ferd med å gå ut på dato. Finanskrise 
og klimakrise bør ses som klare signaler om at tiden er 
klar for å skifte retning. Forbruksveksten kan rett og 
slett ikke fortsette på samme måte. Vi må gå veien fra 
forbrukssamfunnet til omsorgsamfunnet. Det er en 
farbar vei, og den eneste veien vi kan se som forsvarlig.

Vi vil at familien fortsatt skal være bærebjelken i utvik-
lingen av et godt samfunn.  For oss er kontantstøtte, 
omsorgslønn, ektefelledeling av pensjonspoeng og 6-ti-
mers dagen blant virkemidlene som kan bringe oss vi-
dere i ønsket retning. Familiene MÅ  gis tid og mulighet 
til omsorg for hverandre!

————————————————————————
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Avisinnlegg:

OMSORGSLØNN OG RETTFERDIGHET

Omsorgslønn er en flott og kjærkommen ordning for 
mange. Det å få en økonomisk kompensasjon for tyngen-
de omsorgsarbeid for egne familiemedlemmer kan være 
det som skal på plass for å gjøre en slik innsats mulig. 

Selv om vi er takknemlige for å bo i et land der slike 
muligheter finnes, ser vi at ordningen til tider praktise-
res på en måte som oppleves som urettferdig og vanske-
lig å forstå. Dette skjer fordi kommunene ikke er pålagt 
å yte omsorgslønn til den enkelte familie, selv om de er 
pålagt å ha dette som en kommunal ordning. Dette gjør 
at familier i en kommune kan motta et akseptabelt be-
løp for sitt omsorgsarbeid, mens familier, med identisk 
behov og ønske, i en annen kommune kanskje ikke får 
omsorgslønn i det hele tatt. 

Vi i Norges Kvinne- og Familieforbund vil at alle kom-
muner skal gi et reelt og likeverdig tilbud om omsorgs-
lønn til familier som ønsker og trenger det. Og vi mener 
at dette bare kan skje dersom midlene til omsorgslønn 
øremerkes eller, aller helst, at omsorgslønn blir et statlig 
anliggende. 

Familier sparer samfunnet for millioner gjennom sin 
innsats, og ofte er det kvinner som er omsorgsytere. De 
tar pause fra yrkeslivet og taper både penger og pen-
sjonspoeng. Vi vil at dette arbeidet skal verdsettes høy-
ere! La dem som velger å gi omsorg få lønn som fortjent! 
De må også få fullverdige pensjonspoeng.  

Mens vi venter på en bedre og mer rettferdig løsning hå-
per vi at vår egen kommune vil ivareta de familiene som 
har spesielle behov på en rettferdig, raus og god og måte.

————————————————————————

Avisinnlegg:

ARBEIDSKRAFT OVER LANDEGRENSENE

For tiden bor anslagsvis 192 millioner mennesker som 
migranter utenfor hjemlandet sitt. Mange av dem forlater 
fattige land for å jobbe i den rike delen av verden.  

Stadig flere av disse migrantene er kvinner, og mange 
av dem etterlater seg barn som må tas vare på av andre 
mens mor er borte.  Det er ikke bare de fattigste kvinne-
ne som drar.  Både lærere, sykepleiere og kontorfunksjo-
nærer reiser fordi de ikke klarer å forsørge familiene sine 
med den lønnen de har i hjemlandet.  I rikere land kan 
de tjene opptil ti ganger så mye i en jobb som hushjelp. 
Arbeidstakere som arbeider utenlands sender nesten 
200 milliarder dollar årlig til hjemlandene sine. Me-
ningen er god; å sikre en bra framtid for barna sine og 

andre familiemedlemmer.  Slik går det imidlertid ikke 
alltid, og, i følge en rekke studier, lider mange av barna 
som blir igjen både sosialt og emosjonelt.  UNICEF ad-
varer også.  Rapporter fra flere land viser at disse barna 
har en klart økt sårbarhet for misbruk, kriminalitet og 
sosial isolasjon.  Det finnes i dag ingen global oversikt 
over hvor mange barn som berøres av migrasjon, men 
man vet at tallet er økende.  I Fillipinene antar man at 
mellom 5,8 og 9 millioner barn  (27% av alle barn og 
unge) lever uten en eller begge foreldre.  I Moldowa økte 
arbeidsmigrasjonen særlig mye mellom 1993 og 2000.  
I denne perioden økte også ungdomskriminaliteten 
med 50 %. Halvparten av de kriminelle hadde foreldre 
i utlandet. En studie i El Salvador viste at halvparten av 
medlemmene i kriminelle gjenger var barn av migranter. 

I en tid der “bærekraft” og “økologi” er hyppig brukte 
ord blir det viktig for oss å fokusere på hvordan alt til 
enhver tid henger sammen med alt.  Økologi handler 
om nettopp det:  helhetstenkning.  Fordi vi lever i en 
globalisert verden, blir det vårt felles anliggende å arbei-
de for likeverdet også over landegrensene.  Ønsket om å 
ha mer tid og overskudd til barna og familiene våre, må 
være et ønske om at også andre mennesker skal oppleve 
det samme.  Fundamentet for en bærekraftig utvikling 
må være solidaritet og likeverd, og likeverd må være 
et begrep som omfatter alle mennesker, uavhengig av 
kjønn og geografisk tilhørighet.  Det gode vi ønsker for 
våre liv, må vi også ønske for mennesker som bor andre 
steder i verden.

“Familiens framtid” er hovedparolen vår i inneværende 
landsmøteperiode. Det er alle familiers framtid vi snak-
ker om, uansett hvor i verden disse måtte befinne seg!

————————————————————————

Avisinnlegg:

INKLUDERENDE OG FLEKSIBELT ARBEIDSLIV                                                                      
– en investering i livskvalitet og helse

Under overskriften “Vi som ikke får jobbe” skriver 
Kristin Floer i Dagsavisen 14. april om de mange men-
neskene som ufrivillig utestenges fra arbeidslivet.  Hun 
retter på denne måten søkelyset mot en særdeles lite bæ-
rekraftig side ved vårt velferdssamfunn. 

Med slik arbeidsekskludering velger vi å gjøre oppegå-
ende, arbeidsvillige mennesker til klienter, i stedet for å 
verdsette og ta vare på de store ressursene disse arbeids-
takerne representerer. 

Et inkluderende arbeidsliv må være et mål for ethvert 
samfunn som ønsker å sette livskvalitet i høysetet. Op-
timal inkludering er imidlertid avhengig av fleksibilitet. 
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Fordi vi besitter individuell og ulik arbeidskapasitet, og 
fordi våre livssituasjoner er forskjellige, forutsetter dette 
at arbeidsgivere legger til rette for yrkesdeltagelse også 
for dem som ikke kan delta etter dagens faste oppsatte 
maler.

Et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv er en investering 
i befolkningens helse. I tillegg til å øke livskvaliteten 
for mennesker som i dag ufrivillig utestenges fra ar-
beidslivet, vil det ha en forebyggende effekt på en rekke 
slitasjesykdommer, og derigjennom være et effektivt 
virkemiddel i kampen mot for tidlig og unødig uføre-
pensjonering.

I arbeidet med en bærekraftig samfunnsutvikling må 
vi bestrebe oss på å favne helheten, også i forhold til 
menneskelige resurser.  I denne sammenhengen er det 
derfor nødvendig at vi legger den eksisterende og snevre 
forståelsen av arbeidsbegrepet til side.  Noen av oss har 
langt mer omfattende omsorgsoppgaver enn andre. Det 
må være mulig å ivareta disse oppgavene uten at det øde-
legger økonomi og helse. Et inkluderende arbeidsliv tar 
høyde for dette, og et bærekraftig samfunn verdsetter de 
menneskelige resursene der disse utøver sitt virke.  Det 
er viktig å se at det ulønnede arbeidet representerer store 
verdier, og at det er en uunnværlig og umistelig del av et 
godt og omsorgsfullt samfunn. 

Et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv gir oss mulighet 
og tid til omsorg for hverandre.

————————————————————————

Avisinnlegg:

Kontantstøtten 
FRIHET TIL Å VELGE TID 
SAMMEN MED EGNE BARN

Norges Kvinne- og Familieforbund ser kontantstøt-
ten som et helt nødvendig og uunnværlig tilbud.  
Derfor har vi også vært, og er fremdeles, en av 
dens aller fremste forkjempere.  Selv om flertallet 
av småbarnsforeldrene i dag velger barnehageplass 
og fulltids arbeid, finnes det fremdeles foreldre som 
ønsker å tilbringe større deler hverdagen sammen 
med egne barn. Hvorfor skal de ikke gis muligheten 
til det?  

Det finnes så mange bra barnehager, så mange dyktige 
barnehageansatte, så mye flott sosialt samvær med andre 
barn i barnehagen, men er det så farlig om noen av oss 
velger å drøye litt med å sende barna fra oss?  Enkelte 
får det til å høres ut som om kontantstøtte er noe som 
varer helt til barna konfirmeres. Faktum er at dette er en 
støtte som kun gis til 1 og 2 åringer.  

Noen hevder at kontantstøtten er til hinder for likestil-
ling mellom kjønnene. Men er den virkelig det? Blir vi 
nødvendigvis likestilt i et samfunn som nedvurderer 
det ulønnede arbeidet og måler alt i yrkesaktiv innsats 
og potensiell karriere?  Livet er ikke et maratonløp, det 
er en væren i forskjellige faser. Det å være foreldre er en 
slik fase, som burde gis mer rom i hverdagen enn noen 
korte timer mellom barnehage og leggetid, i hvert fall 
for de av oss som ønsker det.  Det er for øvrig et interes-
sant trekk at mens antall familier der det er mor som 
står som mottaker av kontantstøtten sank med 15 % fra 
2007 til 2008, økte antallet fedre i samme rolle med 8,9 
% i samme tidsrom

Kontantstøtte er ikke en betaling for å unnlate å bruke 
et offentlig tilbud. Den er et beskjedent tilskudd til barn 
som har foreldre som gjør et annerledes valg i forhold 
til omsorg for barna mens de er små. Full kontantstøtte 
utgjør i dag en månedlig sum på rundt 3300,- kroner. 
En plass i en privat barnehage utløser omtrent det dob-
belte i statlig og kommunal støtte for hvert barn som er 
i barnehagen i 8 timer pr. dag.  Mange er ikke klar over 
at kontantstøtte kan gis i redusert form til barn som har 
inntil 32 timer i barnehagen pr. uke. Vi snakker altså 
ikke om kontantstøtte og barnehage som et ”enten el-
ler”, men som et ”både og”.  Det handler om muligheten 
til å velge en litt mindre stressende hverdag mens barna 
er små. 

De sterkeste angrepene mot kontantstøtten kommer fra 
dem som skyver argumenter rundt  innvandrerkvinne-
nes situasjon foran seg.  Det kan være betimelig i denne 
sammenhengen å spørre;  hvilke reelle valg har disse 
kvinnene egentlig?  Får de den barnehageplassen poli-
tikerne mener at de skal ha?  Og får de jobb?  Kan det 
faktisk også hende at flere av disse kvinnene  ønsker å 
ha omsorg for egne barn mens de er små? Er det i så fall 
vi som skal fortelle dem at de tar feil?   Kunne vi legge 
forholdene til rette for integrering på flere måter enn 
gjennom fulltidsbarnehage for barna deres?  Kanskje 
finnes det alternative løsninger, både i forhold til å skape 
et sosialt nettverk rundt kvinnene og  i forhold til det å 
lære barna å snakke norsk .                     

Det er for øvrig et faktum at selv om Oslo har en stor 
andel innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn er 
den prosentvise andelen av kontantstøttemottakere la-
vere i Oslo (43%) enn i resten av landet ( 47,9%). Dette 
kan blant annet avspeile det forhold at mange familier 
bor på steder i Norge der barnehage ikke finnes, og hel-
ler aldri kommer til å finnes. Det er ikke usannsynlig at 
flere av disse må betale andre for å ta del i omsorgen for 
barna. Hvilken støtte og hvilke  tilbud får disse famili-
ene dersom kontantstøtten forsvinner?
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At mange foreldre har en arbeidstid som ikke passer inn 
i barnehagenes åpningstider, er et moment som sjelden 
nevnes i debatten.  Aleneforsørgere som arbeider skift 
eller turnus, - hvordan skal de ordne seg? Er det så sik-
kert at alle har familie eller venner som vil passe barn 
på kvelds- og nattestid  gratis?  Kan fleksible løsninger i 
forhold til bruk av barnehage og kontantstøtte være det 
som gjør hverdagene litt enklere?

La oss ikke trekke i tvil at de aller fleste foreldre er kom-
petente omsorgspersoner, som er i stand til å ta gode 
valg for egne barn.  At mange foreldre synes at en ”ar-
beidsdag” på opp imot 9 timer kan være litt i meste laget 
for 1 og 2 åringer, bør man se som et uttrykk for dypfølt 
omsorg. Flere fagfolk støtter etter hvert slike tanker.  De 
familiene som trenger ekstra hjelp og støtte må få det, 
men fri oss fra denne A-4- malen som vi alle sammen 
tvinges inn i. Norges Kvinne- og Familieforbund ønsker 
at småbarnsforeldre fortsatt skal ha friheten til å velge 
omsorgsform for egne barn.  Derfor vil vi at kontant-
støtten skal videreføres og forbedres.   

————————————————————————

Avisinnlegg:

Familiens framtid:
FRA FORBRUK TIL OMSORG
 

Tiden er klar for å snu samfunnsutviklingen fra vekst 
relatert til forbruk av ting til uhemmet vekst i fokus på 
omsorg! 

Både klimakrise og finanskrise har sine løsninger i ny-
tenkning og vilje til å endre vaner. Vi har løpt maraton 
i forbruk. Nå er vi over på stafettdistansen, der samspill 
og fokus på laginnsats er helt nødvendig for resultatet. 
Flere hender i pleie- og omsorgsektoren, investeringer 
i gode infrastrukturløsninger, investering i utdanning 
og i bærekraftig samfunnsutvikling, tid og mulighet til 
omsorg for hverandre. Det er dette vi trenger. Det er 
dette som gir livskvalitet og lykke. Det er dette som skal 
redde jorda for framtidige generasjoner.

FNs klimapanel har fokus på nødvendigheten av å unn-
gå en global oppvarming utover et gjennomsnitt på to 
grader. Vi styrer med fast hånd mot et annet mål: seks 
grader! Vi arrangerer klimamøter av mange slag i mange 
verdensdeler. Det er flott, og det er viktig, men ord kan 
aldri erstatte handling!  Det er her det gjelder!  Og det 
er her vi alle blir ansvarlige. Kina er nå i ferd med å gå 
forbi USA som verdens største utslippsnasjon av kli-
magasser. Hovedforklaringen er den store eksporten av 
forbruksvarer til Vesten.

De fleste av oss har mer enn nok av alt. Likevel øker 
forbruket i vår del av verden. Det er på en måte opplest 
og vedtatt at det er slik det skal være;  vekst for enhver 
pris. Vi ønsker alle friheten til å velge hvordan vi vil leve 
livene våre,  men vår personlige frihet gir oss ikke rett til 
å ta fra kommende generasjoner deres mulighet for livs-
kvalitet og verdige liv. 
 

Norges Kvinne- og Familieforbund har alltid hatt fokus 
på bærekraftig samfunnsutvikling. Vi har vært, og er, 
målbærere av det moderlige prinsippet som handler om 
å tenke langsiktig, helhetlig og omsorgsfullt, og som i 
stor utstrekning benytter seg av det å være ”føre var”.  I 
dagens samfunn er det ofte akkurat det motsatte som 
skjer. Helhetsperspektivet blir fraværende på grunn av 
sektortenkning, og langsiktigheten forsvinner i planer 
som kun strekker seg over kortere politiske valgperioder.  
I stedet for å følge ”føre-var-prinsippet” har vi altfor 
lenge fortsatt handlingsmønstre som ikke er bærekraf-
tige. Nå har Moder jord  tatt oss direkte i tale. Hun er 
ikke lengre villig til forhandlinger som står i strid med 
fundamentale naturlover.  

Den ensidige tolkningen av ordene ”vekst” og ”verdiska-
ping” er til hinder for bærekraft. ”Vekst” må  få et inn-
hold som dreier seg om noe annet enn kroner og øre, og 
”verdiskaping” må i langt større grad  handle om å skape 
gode liv. I denne sammenhengen ønsker vi en oppvurde-
ring av det ulønnede arbeidet, ikke minst fordi vi aldri 
vil bli i stand til å bygge oss ut av omsorgsbehovet. Det 
er noe hver og en av oss må ta del i, både for egen og for 
andre menneskers skyld. Og vi må gis tid og mulighet til 
det. Fleksible løsninger i arbeidslivet, fleksible løsninger 
i forhold til bruk av barnehage kombinert med kontant-
støtte, rettferdig omsorgslønn for dem som har særlig 
tyngende pass og pleie av pårørende, og ektefelledelte 
pensjonspoeng. Vi trenger å endre kurs. Dette er noen 
av virkemidlene.   

Vi må slutte å produsere alt det vi ikke trenger. Dersom 
alle som ønsker det skal ha en arbeidsplass å gå til, må vi 
dele de jobbene som finnes, og vi må skape nye i samsvar 
med bærekraftprinsippet.

Vi må gå veien fra forbrukssamfunnet til omsorgsam-
funnet.  
Familiens framtid - fra forbruk til omsorg!

————————————————————————
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Avisinnlegg:

TID ER MER ENN PENGER

En rekke undersøkelser foretatt i den senere tid har vist 
at et stort antall norske kvinner og menn ønsker å jobbe 
mindre for å frigjøre tid til familie, venner og andre 
ikke-jobb relaterte aktiviteter.  Kanskje bør vi se dette 
som et “sunnhetstegn” i en tid da forbrukersamfunnets 
følger blir tydelige for oss alle.  Det finnes verdier som er 
større enn dem man kan kjøpe for penger.

Videreutviklingen av et godt samfunn er helt avhengig 
av alt det ulønnete arbeidet som utføres, og av enkelt-
menneskers vilje til å bruke fritiden sin på slike ting som 
frivillige organisasjoner, barneidrett, kunst og kultur, 
bare for å nevne noe.  Til dette trenger mennesker tid 
og overskudd!  Derfor blir det så viktig å kunne velge 
løsninger som passer for hver enkelt av oss og som passer 

for våre individuelle livssituasjoner. Derfor blir det også 
så viktig at forholdene legges til rette for at slike valg er 
mulige. 

Fleksible løsninger på arbeidsmarkedet, kontantstøtte 
for de aller minste barna,  ektefelledeling av pensjons-
poeng, - dette er noen av de virkemidlene som må tas i 
bruk når vi vil skape et samfunn der virkelige og uerstat-
telige verdier har sin sentrale og verdsatte plass.  I et slikt 
samfunn kan vi kanskje bli kvitt den følelsen av util-
strekkelighet som ofte følger “tidsklemme-spøkelset”.  
Kanskje kan vi erstatte den med  nytelsen ved å være i 
stand til å leve i “nuet”,  uten evig bekymring for alt vi 
“skulle ha gjort”.  At dette sikkert vil gi mange mennes-
ker helsegevinst, gjør jo slett ikke noe.   At det er gratis 
passer også godt i disse tider.

Livskvaliteten vår er avhengig av at vi har tid til oss selv 
og til hverandre.  Tid er mer enn penger! 

————————————————————————
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Pressemeldinger
NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND ØNSKER 
STATLIG ELDREOMBUD

Norges Kvinne- og Familieforbund har under et møte i 
Helse- og omsorgsdepartementet i dag bedt om oppret-
telse av et statlig eldreombud.

Ombudet skal være et uavhengig, selvstendig og parti-
politisk nøytralt organ. Dets oppgave skal være å arbeide 
for ivaretakelse av eldre menneskers rettigheter og behov 
på alle samfunnsområder.  Ombudet er tenkt å skulle 
fungere som klageinstans, samtidig som det skal ha til 
oppgave å gi informasjon om eldres rettsstilling og å 
påse at lover og regler blir fulgt. 

Barna har sitt eget ombud. Norges Kvinne- og Famili-
eforbund mener at tiden nå er moden for å gi eldre det 
samme tilbudet.  En verdig alderdom må være en men-
neskerett. Vi vet at eldrebølgen kommer. Den vil berøre 
oss alle. Med godt forarbeid og god planlegging kan vi 
forhindre at den blir til en overraskende og uhåndterlig 
tsunami.  

————————————————————————

RETTEN TIL EN VERDIG ALDERDOM

Norges Kvinne- og Familieforbund støtter eldre-opprø-
ret i Oslo.  

En verdig alderdom er avhengig av trygghet i hverdagen.                                                                                               
Det er en selvfølge at det legges til rette for at gamle 
mennesker kan bo hjemme så lenge de ønsker og føler 
det forsvarlig.  Det er imidlertid en like stor selvfølge at 
vi, når behovet melder seg, gis den tryggheten som ligger 
i daglig tilsyn, omsorg og pleie.

Det er uverdig når terskelen for å få sykehjemsplass 
er så høy at det kun er de aller sykeste som blir båret 
over den.  Og det er uverdig når syke og pårørende må 
kjempe og sloss for noe som burde være en rettighet for 
oss alle.

Det må settes fortgang utbyggingen av sykehjemsplas-
ser! Eldrebølgen kommer, og vi har ingen tid å miste!

————————————————————————

DREKTIGE DYR HAR BEDRE VERN ENN GRAVIDE 
KVINNER

Det er forbudt ved norsk lov å frakte storfe de siste fire 
ukene før forventet kalving.  Gravide kvinner, derimot, 
må belage seg på reisevirksomhet helt fram til fødselen 
er i gang.

I distriktene trues fødestuer av nedleggelser. Sommer-
stenging under ferieavvikling ser ut til å ha blitt en regel, 
noe som sender høygravide kvinner ut på reiser i bil, 
skyssbåt og ferger. 

I de store byene medfører kapasitetsproblemer at kvin-
ner blir avvist ved det sykehuset de hører til, eller ønsker 
å føde ved. Slik oppstår situasjoner som er uverdige for 
den fødende, og som i verste fall kan sette liv og helse i 
fare.

Vi ønsker kyr de beste forhold, og ser fram til at de sam-
me rettigheter også tilkommer kvinner.

Norges Kvinne- og Familieforbund krever anstendige for-
hold for alle fødende!

————————————————————————

ER FULLTIDS BARNEHAGE DET BESTE FOR 
BARNA VÅRE? 

Norges Kvinne- og Familieforbund var, under navnet 
Norges Husmorforbund, blant de første som startet opp 
barnehager her i landet. Vi er overbevist om at barne-
hage er bra. 

Men må barnas dager i barnehagen være så lange? Og 
kan det hende at mange av de minste barna faktisk har 
det bedre hjemme? Livet er ikke et maratonløp, det er 
en væren i forskjellige faser. Det å være småbarnsforeldre 
er en slik fase.  Foreldreskapet må gis mer rom i hverda-
gen enn noen korte timer mellom barnehage og leggetid.   

Norges Kvinne- og Familieforbund ønsker at kontant-
støtten skal videreføres og forbedres.  Den kan, kom-
binert med redusert barnehageplass eller andre gode 
omsorgsordninger, gi barna en hverdag tilpasset indivi-
duelle behov.   

La kontantstøtten leve!

————————————————————————

SELVSTENDIG OPPTJENINGSRETT FOR FAR

Norge er på mange områder et foregangsland når de 
gjelder likestilling mellom kjønnene. Dersom likestil-
lingspolitikken skal forbli troverdig må forholdene leg-
ges til rette for begge  foreldres likeverdige rett til  betalt 
fødselspermisjon. At det er mors inntekt som skal være 
avgjørende for størrelsen på fars  utbetalinger, har ingen 
logisk forankring i dagens samfunn. 

For mange medfører mangelen på selvstendig opptje-
ningsrett for far et økonomisk tap, noe som i særlig  grad 
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rammer  familier  der  mor jobber deltid og der mor er 
under rehabilitering eller attføring.  Dersom ønsket om  
fedres delaktighet i omsorgen for barn skal oppfattes 
som oppriktig, må alle familier gis en reell mulighet til å 
benytte de permisjonsordningene som finnes.   

Vi kan ikke akseptere den uretten som forårsakes av 
den nåværende ordningen. Norges Kvinne- og famili-
eforbund forventer derfor at regjeringen snarest innfrir 
løftene om selvstendig opptjeningsrett for far. 

————————————————————————

I EN USIKKER HVERDAG SAVNES POLITISK 
HANDLEKRAFT TILTAK MÅ TIL FOR Å STYRKE 
KVINNENE OG DERES FAMILIER 
Hele verden er preget av den økonomiske krisen, en situa-
sjon som også rammer Norge. I alle deler av verden er det-
te en situasjon som skaper en utrygg hverdag for familien. 
Dette krever kortsiktige tiltak – men det krever også mer 
langsiktige tiltak. Her savner Norges Kvinne- og Famili-
eforbund politisk handlekraft.

Vår bekymring dreier seg blant annet om situasjonen 
for gravide og fødende kvinner. Vi sender derfor i dag 
følgende krav til regjeringen:

• Gravide skal ha tilbud om svangerskapskontroll hos 
jordmor i egen kommune.

 Det må ansettes flere jordmødre inne kommunehel-
setjenesten slik at alle sikres et godt tilbud. Dette kan 
bety at vi trenger flere jordmødre og da må tiltak i 
gang for å utdanne flere jordmødre. Kommuner som 
trenger bedre økonomiske vilkår for å klare dette, må 
få dette som en del av krisepakken.

• Kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i forbin-
delse med sin kommende fødesituasjon.

 Lokale fødestuer/fødeavdelinger må opprettholdes – 
det må bli slutt på langtransport av fødende kvinner.

• Forholdene må legges godt til rette for fødende kvin-
ner med annet språk og kultur

Familien er den minste og grunnleggende enheten i et 
demokrati. For enkeltmennesket er familien som hoved-
regel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhø-
righet, omsorg og personlig og sosial utvikling. 
15.mai markeres FNs internasjonale familiedag for 
12.gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997 som en direkte 
oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. 
Sentralt i dette arbeidet med å få en egen FN-dag for 
familien var Norges Kvinne- og Familieforbund. Dagen 
markeres verden over og FN vedtar hvert år et eget tema 
for dagen. Temaet ledsages av et budskap fra FNs gene-
ralsekretær. 

Tema for Familiedagen 2009 er: ”Mødre og deres fami-
lier i en verden i stadig forandring”.

Vi lever i en tid med stadig nye utfordringer og endringer. 
Norges Kvinne- og Familieforbund mener at det i en slik 
hverdag er viktig å ivareta mødrene og deres familier – 
nasjonalt og globalt.

————————————————————————

10. MARS FEIRER VI MARIE MICHELETS 
FØDSELSDAG 

Marie Michelet var en av vår tids fremste kvinneretts-
forkjempere. Hun var også grunnleggeren av   ”Hjem-
menes Vel”, som ble stiftet i 1915, og som i 1933 skiftet 
navn til ”Norges Husmorforbund”. Siden 1997  har 
forbundets navn vært ”Norges Kvinne- og Familiefor-
bund”. 

10. mars i år er det 143 år siden Marie Michelet ble født. 
Norges Kvinne- og Familieforbund feirer hennes fød-
selsdag med en rekke lokale arrangementer.  

”Familiens framtid” er hovedparolen for Norges 
Kvinne- og Familieforbund i inneværende landsmøtepe-
riode.  Dette står i klar samklang med forbundets lange 
tradisjoner i arbeidet for, og ivaretakelsen av, familiens 
interesser.  Forbundets lokallag var blant de første som 
startet opp barnehager og barneparker. De var også tid-
lig ute med å bygge lekeplasser for barn.  Helsestasjoner 
for mor og barn, svangerskaps- og spedbarnskontroller, 
familierådgivning, kostholdsopplysning , heimkunn-
skapsfag  og sosialfag i skolen er bare noen av de tilta-
kene forbundet har arbeidet fram. 

Oppgavene er fremdeles mange. Det arbeides konti-
nuerlig med saker som berører familiens rolle i dagens 
samfunn.  Rettferdig omsorgslønn for familier med tyn-
gende pass og pleie, kontantstøtte og full barnehagedek-
ning,  ektefelledelte pensjonspoeng, tiltak for barn og 
unge, gjeninnføring av husmorvikartjenesten og  verdig 
eldreomsorg er noe av det som kan nevnes.   

Likeverdbegrepet spiller til enhver tid en sentral rolle i 
forbundet, som på denne måten viderefører Marie Mic-
helets ”dronning-tanke” .  

————————————————————————

STYRKING AV KVINNER OG DERES FAMILIER 
BIDRAR I UTVIKLINGEN AV ET GODT SAMFUNN

Hele verden er preget av den økonomiske krisen, en situa-
sjon som også rammer Norge. I alle deler av verden er 
dette en situasjon som skaper en utrygg hverdag for fami-
lien. Norges Kvinne- og Familieforbund mener at norske 
myndigheters må fokusere sterkere på dette både i det 
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nasjonale og internasjonale arbeidet. Dette kan gjøres ved 
støtte og styrking av grasrotprosjekter for kvinner verden 
over. Vi ber regjeringen fortsette å støtte små, grasrotnære 
kvinneprosjekter også i fremtiden.

Vi er bekymret for at viljen til å gjøre dette ikke lenger 
er tilstede.  Vår bekymring er kommet på bakgrunn av 
signalene om at norske myndigheter i fremtiden heller 
vil satse på de store bistandsprosjektene gjennom de 
store norske organisasjonene.

Norske kvinneorganisasjoner har lang tradisjon i bi-
standsarbeid verden over. I mange tilfeller preges dette 
arbeidet av den nære kontakten direkte mellom bi-
standsyter og bistandsmottaker. Dette sikrer en rimelig 
og enkel kontroll av hva midlene benyttes til – et viktig 
tiltak i forhold til korrupsjon. 

Kvinneorganisasjonenes bistandsarbeid har også ringvirk-
ninger i form av utvikling og styrking av kvinnenettverk 
i de landene prosjektene foregår. I sin kontakt med hver-
andre utveksles erfaringer om organisasjonsarbeid, demo-
krati, menneskerettigheter og kvinners situasjon.

Norges Kvinne- og Familieforbund har bistandsprosjek-
ter i Uganda, Kenya og Romania for øyeblikket. Vi har 
tidligere hatt prosjekter i Sri Lanka og Thailand også. 
Videre har vi i mer enn 10 år arbeidet med etablering av 
kvinneorganisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. Mye av 
dette arbeidet skjer via dugnadsarbeid. Medlemmene i 
K&F bidrar med midler til egenandeler og prosjektene 
mottar støtte fra NORAD. Gjennom vårt internasjo-
nale forbund, Associated Country Women of the World 
(ACWW) samarbeider vi verden over i arbeidet med å 
skape en bedre hverdag for morgendagens kvinner og 
deres familier. Dette arbeidet preges av kvinnesolida-
ritet, engasjement og erfaringsutveksling. 28.april er 
ACWW-dagen og denne dagen benytter denne store 
internasjonale kvinneorganisasjonen verden over for 
å synliggjøre kvinners innsats for utviklingen av gode 
samfunn.

Vi lever i en tid med stadig nye utfordringer og endringer. 
I en slik hverdag er det viktig å ivareta kvinnene og deres 
familier – nasjonalt og globalt. Ved å gi støtte til grasrot-
prosjekter i andre land vil Norge ytre mye i utviklingen av 
gode samfunn.

————————————————————————

DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN – 
VERDIGE LIV FOR ALLE KVINNER!
• Barnedødeligheten i verden har aldri vært så lav som 

nå.  Likevel dør fortsatt 26 000 barn under fem år 
hver eneste dag.  Halvparten av disse bor i Afrika sør 
for Sahara, og de dør fordi mødrene deres er fattige, 

syke, underernærte og underprioriterte. Hvis disse 
barna og mødrene deres hadde hatt tilgang til pri-
mære helsetjenester, kunne sannsynligvis mange av 
dem overlevd. 

• Hvert år flytter ca 180 millioner mennesker fra et 
land til et annet.  Mange av dem forlater fattige land 
for å jobbe i den rike delen av verden.  Stadig flere av 
disse migrantene er kvinner, og mange av dem etter-
later seg barn som må tas vare på av andre mens mor 
er borte.  Det er ikke bare de fattige kvinnene som 
drar.  Mange av dem har lang utdannelse og slutter i 
jobber som bedriftsledere, som profesjonelt utdannet 
helsepersonell og som lærere fordi de ikke kan forsør-
ge familiene godt nok gjennom den inntekten dette 
gir dem. Rapporter viser at barn av migranter har 
dårligere skoleresultater,de blir oftere rusmisbrukere, 
de har oftere en kriminell løpebane, og de er oftere 
utsatt for misbruk og menneskehandel.

Den INTERNASJONALE kvinnedagen er alle kvin-
ners dag! 
Den har ikke utspilt sin rolle før alle kvinner har erobret 
verdige liv! 

————————————————————————

8.MARS UTGÅTT PÅ DATO?

Fremdeles har vi langt igjen til full likestilling, både her 
i landet og, ikke minst, globalt.

Selv om Norge regnes som ett av verdens fremste land 
når det gjelder likestilling mellom kjønnene, er det fort-
satt slik at kvinner her i landet tjener langt mindre enn 
menn. Kvinner med inntil fire års høyere utdanning 
tjener kun 80 øre for hver hele krone en mann tjener!                            
Vi mener at dette først og fremst gjenspeiler mangelen 
på likeverd mellom de arbeids-oppgavene som tradisjo-
nelt har vært ivaretatt på forskjellig måte av kjønnene. 

Norges Kvinne- og Familieforbund ønsker å skape en 
framtid med omsorg i fokus. Omsorgsarbeid, tradisjo-
nelt ivaretatt av kvinner, må oppvurderes og verdsettes 
høyere!  Fullt likeverd mellom kjønnene er helt nødven-
dig dersom vi ønsker å skape en god framtid og et bære-
kraftig samfunn! 

8. mars er på ingen måte utgått på dato!                                              

Den internasjonale Kvinnedagen har først utspilt sin 
rolle når likeverd mellom kjønnene er blitt en selvfølge!

————————————————————————
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MENN ER OGSÅ VELKOMMEN HOS OSS!

Tiden er moden for å gå fra kjønnskamp til verdikamp.

Norges Kvinne- og Familieforbund har ”Familiens 
framtid” som hovedparole i inneværende landsmøte-
periode. Vi ser familien som en viktig ramme rundt 
enkeltmennesket, og som  bærebjelken i utviklingen av 
et godt samfunn. Derfor arbeider vi for at familiene skal 
gis tid og mulighet til omsorg for hverandre. 

Livet er mer enn et maratonløp!                                                                                                                      
En smidig og god samordning mellom familieliv og 
arbeidslivstilknytning er nødvendig som virkemiddel 
mot oppløsningstendensene i samfunnet. Både menn og 
kvinner ser i dag behovet for å tenke nytt.                                                                              

Tiden er klar for å skifte retning, og for å sette verdier 
som omsorg og likeverd i hovedfokus! Dette arbeidet må 
menn og kvinner gjøre sammen! 

————————————————————————

BLIR HØSTENS STORTINGSVALG ET VEIVALG?

La det gjerne bli det, men la det også handle om retning 
og verdier, ikke bare om antall km bygget vei.

• Varsellampene lyser for miljøet!

• Eldrebølgen krever handling nå!

• Truslene mot vår livskvalitet er store!

Norges Kvinne- og Familieforbund  ber norske politi-
kere om å være seg sitt ansvar bevisst, og konsentrere seg 
om å finne løsninger på de ekstreme utfordringene vi 
står overfor.  Detaljene kan vi diskutere siden! 

————————————————————————

”KVINNER BEST EGNET HJEMME”

Dette sier skuespilleren Sturla Berg Johannesen til VG 
HELG.

Vi tror han forsøker å si noe vik-
tig, han bare ordlegger seg keitete.                                                                                   
Vi velger å lese hans utsagn om likestilling som en ob-
servasjon av at ”noe” er galt, og vi tror at dette ”noe” som 
er galt handler om mangel på likeverd.  Da snakker vi 
om likeverd mellom de arbeids-oppgavene som tradisjo-
nelt har vært ivaretatt på forskjellig måte av kjønnene.  
Dette gjenspeiler seg tydelig i dagens arbeidsliv.  Alle 
kan i dag se hvordan de tradisjonelle kvinneyrkene un-
dervurderes i lønnsbildet.   Det er den samme undervur-
deringen som i alle år har skjedd i forhold til det uløn-
nede arbeidet, tradisjonelt ivaretatt av kvinner.

Likestilling er et ord som etter hvert mest har handlet 
om kvinners inntreden på mannens tradisjonelle arena. 
Tiden er nå moden for verdikamp i stedet for kjønns-
kamp.  Det bør handle om å gjenreise likeverdet mellom 
alle mennesker.  Og det bør handle om å rette nytt fokus 
på hvordan vi skal skape et samfunn der tid til omsorg 
for hverandre får tilbake sin hedersplass.

Tidsklemma er i ferd med å gå ut på dato. Finanskrise 
og klimakrise bør ses som klare signaler om at tiden er 
klar for å skifte retning. Forbruksveksten kan ikke fort-
sette. Den er rett og slett ikke liv laga. Vi må se etter nye 
løsninger.  De finnes!

En gang sa vi: ”Mor har gått ut i arbeid, men far har 
ikke kommet hjem.”  Vi sa også: ”Aldri har vi hatt så 
flotte hjem,  og aldri har vi brukt dem så lite.”  Mange 
nærmiljøer ligger nærmest øde på dagtid. Mange små-
barnsforeldre er slitne av mangel på tid, og mange små 
barn har lengre arbeidsdager i barnehagen enn mor og 
far. 

La oss slutte med skyttergravspolitikk og begi oss ut i 
dialogen. Bare slik kan vi skape en bærekraftig framtid 
med likeverd og verdighet for alle mennesker.

————————————————————————

GRANSKNING I PARTNERDRAP-SAKER MÅ 
PRIORITERES!

Etter siste ukes dypt tragiske hendelse i Tromsø håper 
vi at granskning i partnerdrapssaker blir prioritert, slik 
justisministeren har lovet.

81 kvinner drept av sine partnere er siste åtte års skrem-
mende tall, som vitner om et stort og udiskutabelt be-
hov for handling.  Denne handlingen må komme NÅ!

Det er sent, og dessverre for sent for mange. Like fullt 
må vi feste vår lit til at framtiden kan bedres.

Norges Kvinne- og Familieforbund forventer  NÅ syn-
liggjøring av justisministerens handlekraft og vilje til å 
holde sitt løfte.  

————————————————————————

VALGLØFTET SOM FORSVANT BAK BERGET DET 
BLÅ

Norges Kvinne- og Familieforbund er skuffet over regje-
ringens løftebrudd!

Alle vet at god tannhelse er av avgjørende betydning for 
menneskers generelle helse, og at høye priser og man-
glende refusjonsordninger fører til at mange mennesker 
unnlater å ta vare på egen tannhelse på en tilfredsstil-
lende måte.
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Mens den nye helsereformen taler store ord om helsefor-
ebyggende arbeid, har løftet om forbedringen av refu-
sjonsordningene for tannlegebehandling i befolkningen 
endt opp som et tannløst forslag om gratis tannundersø-
kelse for alle over 75 år!

Norges Kvinne- og Familieforbund ber regjeringen om å 
revurdere sin  manglende prioritering av tannhelse.

Gode refusjonsordninger for tannbehandling er en vik-
tig del av det helseforebyggende arbeidet! 

————————————————————————

FRIHET TIL Å VELGE

Norges Kvinne- og Familieforbund er glad for at regje-
ringen ønsker å bevare kontantstøtten for barn til fylte 
2 år. 

Vi mener imidlertid fremdeles at det å velge omsorgs-
form for egne barn er en foreldrerett, og at kontantstøt-
ten bør videreføres og forbedres også for barn mellom 2 
og 3 år.

Barnehage er et gode. Det samme er barns tid med forel-
drene.  Derfor sier vi:
 Ja takk, begge deler! 
 La oss beholde friheten til å velge!

————————————————————————

RESPEKTER ”VANNSKILLEPRINSIPPET”

Norges Kvinne- og Familieforbund ber norske TV-
kanaler om å ta ansvar og respektere ”vannskilleprinsip-
pet” når de sender sterke bilder fra krigsområder. 

Det må være mulig å unngå å sende bilder av voldsomme 
krigshandlinger, blodige barn og amputerte legemsdeler 
på TV i tiden før klokken 21.00, samtidig som man iva-
retar nyhetsdekningen av det som skjer. 

Barn skremmes av grusomheter de blir vitne til gjennom 
TV-skjermen, og selv om det er foreldrenes ansvar å 
passe på hva barna får se, er det et godt prinsipp å skåne 
familiene gjennom det vedtatte ”vannskilleprinsippet”, 
som sier at sendetiden mellom kl. 06.00 og kl. 21.00 
skal være trygg for barn. 

————————————————————————
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Kretsens årsmeldinger år 2009
Akershus Krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Liv Holst
Sekretær: Liv Holst
Kasserer: Ritha –Gunn Svensli
Styremedlem: Solvor Larsen
Gruppekontakt Follo: Solvor 
Larsen
Gruppekontakt Romerike: In-
grid Øverby
KFB: Liv Holst
Internasjonalt utvalg: Frøydis Haug
HFBU: Marthe Aastad
Kunstformidling: Kristi Goyer
Miljø- og forbrukerutvalg: Sigrid Stånd Goffeng
Revisorer: Hilde Hagen og Knut Svensli

Virksomhet i kretsen:
Akershus krets hadde 800 betalende medlemmer per 
31.12.2009
I 2009 ble følgende lag lagt ned: Kløfta, Jessheim, Dal 
Nittedal, Lørenskog, Enebakk, Lommedalen, Dønski, 
Valler og Asker.

Møter:
Det er i perioden avholdt et kretstyremøte, telefon-
møte, lagsmøte samt årsmøte. Det ble ikke arrangert 
lagskonferanse i 2009. Kretleder var tilstede på tre land-
styremøter, årsmøte i Rælingen K&F, Ås K&Fs 100 års 
jubileum, årsmøte i Oslo krets, seminar i regi av Oslo 
krets; Diabetes – kognitiv terapi – livsglede. Tre dagers 
seminar på Skaslien Gjestgiveri i regi av Oslo Krets, 
Temamøte : ”Hvordan sikre hjemmet mot innbrudd” 
arrangert av Jar K&F, møte med Albanske Kvinner, 
hjemme hos Elisabeth Rusdal samt julelunsj på For-
bundskontoret.

Virksomhet i lagene:
I de aktive lag har det vært arrangert: brukttøysalg,  
kakebakekonkurranse, håndarbeidskurs, olabilløp, ake-
dag, matkurs, besøk på museer, hobbyklubb for eldre, 
fest for beboere i nærmiljøet og bowling.

Aktiviteter i forbindelse med K&Fs satsningsområder:
Ja til omsorg – Nei til vold: 1 aktivitet
Organisasjonsutviling: 1 aktivitet
Kvinne- og Familiepolitikk: 1 aktivitet
Forbrukerpolitikk: 9 aktiviteter
Internasjonalt samarbeid: 2 aktiviteter

Aktiviteter for barn:
Heldagsbarnehager: 4
Halvdagsbarnehager: 0
Kortidsbarnehager: 0
Barneparker: 2
Håndverksteder for barn: 2
Andre tiltak for barn og unge: 1

Andre tiltak:
Personer har deltatt på helsekontroll: 0
Personer tilsluttet teaterringen: 73
Personer tilsluttet kunstringen: 45

Aust – Agder Krets 
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Else Marie Angel-
tveit
Kasserer: Rine Gunnufsen
Sekretær: Esther Haugland
Styremedlem: Anne Marit 
Hovstad
Det er avholdt 2 styremøter, 
årsmøte, internasjonalt møte i 
Lillesand.
Det var 97 medlemmer pr 31.12.2009
Antall lag 9
Årsmøte ble holdt i Rådhuskantina i Lillesand. Godt 
fremmøte.
Det ble bestemt at sommerturen skulle gå til Grimstad. 
Ett besøk i Hula til Mons, rundtur i Grimstad. Vi var 
nødt til å avlyse denne turen pga. for få påmeldte.
Det internasjonale møte i Lillesand ble avholdt. Det var 
liten oppslutning på dette møtet.
Esther Haugland og Rine Gunnufsen deltok på Interna-
sjonalt møte i Oslo.
Else Marie Angeltveit har sittet i KFB styret.

Aktivitet i laga
Hornnes KF: 
Tiltak for eldre, svømming/vanngymnastikk, litteratur-
ring, bunadkurs, loppemarked, matsalg 17.mai, kaffemat 
til dugnad på kirkegården, matservering ved åpning av 
flerbruksanlegg.
Tur til Søgne. Besøk på Søgne gamle prestegård og Høllen
Gitt gave til Otrahallen og treningssenteret.

Risør KF:
Hyggetreff på Risør alderssenter, julemøte på Risør ho-
tell, 4 bunadkurs, deltatt på kretsens årsmøte.
Gitt gave til: Risør musikkorps
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Evje KF:
Grilling, juleavslutning, bøssebærere under TV – aksjo-
nen. 
Evje KF fylte 60 år.

Vegårshei KF:
Studiesirkel, tur, lagsmøter

Grimstad KF:
Deltatt på årsmøte i kretsen, Oikos og treffstedet
Internasjonalt møte i Lillesand. Lagsmøter og jule-
avsluttning
Diverse gaver

Vegusdal KF:
Besøk av feieren, sommertur, lagsmøter, grøtsalg i Fjer-
medalen, julemoro på Engesland, Blåtur til Gautefall, 
organisert fotpleiebehandling,
Deltatt på kretsens årsmøte.
Deltatt på bingo
Gitt gave til: internasjonalt arbeid og Engesland kultur-
forum.

Bergen og Midthordland krets
Kretstyret består av:
Leder: Randi Støre Gjerde
Nestleder/Studieleder: Kari 
Lahn Knudsen
Kasserer: Christine Andreassen
Sekretær: Anne Britt Bø
Austevoll: Kjellaug Risøy
Bergen/Laksevåg:Solveig Tho-
massen
Os: Brita Lund
Åsane: Ingrid Axelsen

Virksomhet i kretsen
Bergen og Midthordland krets hadde 437 medlemmer i 
2009. Vi fikk kontingent for 412 medlemmer på våren, 
og sa fra oss refusjon for 25 stk. på høsten pga. den van-
skelige økonomiske situasjonen i forbundet.
I november ble lagene Nyborg og Hordvik nedlagt etter 
initiativ fra kretsstyret. Lagene hadde ett og to medlem-
mer, og grunnlaget for å opprettholde lagene var ikke 
til stede. Kretsen har med dette 14 aktive lag fordelt på 
5 soner. 4 i Austevoll, 4 i Bergen/Laksevåg, 3 i Fana, 1 i 
Os og 2 i Åsane.
Kretsstyrer har avholdt 9 styremøter i perioden hvorav 
ett hjemme hos Anne Britt Bø før jul.
Vi fikk forespørsel fra Kreftforeningen om å delta på 
årets innsamlingsaksjon, og ble en egen komite. På 
bokkaféen fikk vi inn kr. 2.300,-, kronerulling på høst-
seminaret gav kr.930,-, mens Kjellaug Risøy organiserte 

innsamling på Austevoll som gav kr. 5.100,-
Neste utfordring kom fra TV aksjonen. Kunne vi be-
manne Fridalen skole på aksjonsdagen? Tusen takk til 
Anne Britt Bø og hennes gode venner i Ulriken som 
jobbet sammen med oss om dette prosjektet. En travel, 
men hyggelig søndag. Det var rundt 100 roder som skul-
le dekkes, og vi sto igjen med en som ikke fikk besøk. 
Skikkelig bra jobbet.
Kretsleder har vært på ett landsstyremøte, deltatt i 
Byaksjonskomiteen for TV aksjonen 2009, deltatt på 
innledende møte hos UNICEF Norge sammen med 
Kjellaug Risøy i forbindelse med aksjonen ” Du kan 
være den ene”. samt aksjonsmøte i Grieghallen, vært på 
medietrening kurs i regi av Frivillighet Norge og BIKS.
Kari Lahn Knudsen deltok på landsstyremøte i mars, og 
ble valgt inn i gruppen av personer som skal jobbe med 
forslag til endringer i forbundet fram til landsmøtet i 
2010.
Vi hadde også gleden av å være representert på jubileum 
hos Laksevåg Kvinne- og Familielag. Kretsens eldste 
lag feiret sine 80 år i fin stil med å åpne en flunkende ny 
barnehage. 

Årsmøtet ble avholdt på Dankert Krohn Seniorsenter 
22. april. Viktigste sak til behandling var et forslag om 
å få arrangere Landsmøte i Bergen 2012. Forslaget er 
et samarbeid mellom Hordaland krins og Bergen og 
Midthordland krets. Alle de 21 stemmeberettigede på 
vårt årsmøte gikk inn for forslaget, under forutsetning 
av at Hordaland fattet et positivt vedtak på sitt møte 26. 
april. Saken fikk full støtte også hos dem, og i tiden et-
terpå har kretslederne hatt noen samtaler i Strandebarm 
og ett møte med Bergen Reiselivslag. Vi har fått en cd 
med presentasjon av Bergen og omland til å legge fram 
når søknaden skal behandles i Molde i oktober 2010. 
Bergen Reiselivslag hjelper oss med alt det praktiske 
rundt selve arrangementet vederlagsfritt.

Bokkafé i samarbeid med Bergen Offentlige bibliotek 
ble også dette året arrangert under Kvinnefestivalen i 
Bergen. ”Blomster og Blod anno 2008” var tittelen på 
foredraget denne kvelden. Forfatter Ingri Lønnebotn 
hadde lest alle bøkene med kvinnelige forfattere som 
var kommet med på ”Kulturfondordningen” i 2008. 
Hun presenterte en del mindre synlige bøker fra den 
store samlingen. Vi ble invitert inn i en verden av dikt, 
romaner, noveller og fortellinger med veldig forskjellige 
uttrykk og språkform. Kretsstyret stilte med hjemme-
bakte kaker, mens biblioteket ordnet med kaffe/te. Inn-
tektene fra kaféen var øremerket innsamlingsaksjonen 
Krafttak mot kreft 2009 og ble altså 2.300,- kr. Det var 
ca 45 deltakere på møtet. Vi vil gjerne takke Karen Ma-
rie Loge ved biblioteket for godt samarbeid.
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FN dagen lørdag 24.oktober deltok vi sammen med 
mange andre organisasjoner på Torgallmenningen. Fra 
tidlig formiddag var det full aktivitet i de store teltene 
som var satt opp. En litt kjølig men fin dag dannet ram-
men rundt årets markering. Positivt med en slik dag 
som favner alle typer organisasjoner, fra ungdommer til 
veteraner, som alle har et internasjonalt engasjement. 
Det som er litt uheldig er at våre internasjonale kontak-
ter ofte er på seminar i forbindelse med denne dagen. Vi 
skulle så gjerne hatt dem med oss på stand. Konklusjo-
nen etter dagen ble at vi må jobbe med å utforme prak-
tisk materiell og informasjon om våre prosjekter rundt 
om i verden. Det er dette arbeidet som skal stå i fokus 
denne dagen, og ikke våre hjertesaker på den hjemlige 
arena.

Høstseminar 27. oktober på Terminus hadde to litt for-
skjellige tema. Siden vi var med på innsamlingsaksjonen 
til Kreftforeningen, var det naturlig å få en foredrags-
holder der i fra.
An-Magritt Lindtner snakket om begrepene helsefrem-
ming og forebygging. Hvordan samfunnet kan legge 
til rette for at innbyggerne skal kunne være aktive i sin 
hverdag, og hva vi som enkeltpersoner kan gjøre med de 
livene vi lever for å redusere risikoen for sykdom.
Jordmor og helsesøster Vibeche Storebø tok oss med 
inn i ungdommens verden i foredraget ”Jenteliv”. Et litt 
skremmende innblikk i hvordan mange av dagens unge 
jenter ser på seg selv og verden rundt. Til alle tider har 
vi sagt at barna er et speilbilde av de voksnes verden på 
godt og vondt. Dette speilbildet var det ikke så hyggelig 
å se inn i. Kroppsfiksering, spekulativ markedsføring 
rettet mot helt unge som ikke klarer å se forskjell på 
realitet og manipulasjon, spiseforstyrrelser i kjølvannet 
av kampen for å se slank og lekker ut. 8 av 10 er ikke 
fornøyd med kroppen sin. Hva er det egentlig vi som 
voksne kvinner signaliserer til våre døtre?

Virksomhet i lagene.
6 av lagene driver heltidsbarnehager. Noen av dem har 
satset på nybygging, eller utvidelse og oppussing av dem 
de siste årene. Det har medført at antallet barn i disse 
barnehagene har økt fra 264 i 2008 til 299, i 2009 selv 
om ett lag har solgt sin barnehage i løpet av året. Lagene 
som kan tilby barnehage er typisk nok også de med flest 
medlemmer. Fortsatt er det noen lag som driver med 
håndarbeidsaktiviteter for barn. I et marked med mange 
muligheter for fritidsaktiviteter er det ikke så lett å ”ka-
pre kunder”. En stor takk til alle dere som ser verdien av 
å føre tradisjoner og teknikker videre til nye generasjo-
ner, og jobber med saken selv om det ser litt mørkt ut til 
tider. 
Kretsstyret oppfordret lagene til å tenke på arkivering 
av sine papirer og lignende på vårparten. Randi Krüger 

sa seg villig til å stille som veileder/kursholder for dem 
som hadde lyst til å gripe fatt i dette. Responsen var ikke 
så veldig stor, men i Fyllingen og Varden har de gjort en 
kjempejobb. De startet arkivkurs med 6 deltakere som 
brukte 27 timer på å rydde opp i sakene etter 5 nedlagte 
lag og en 17. mai komite. Tusen takk for innsatsen! Ar-
kivene skal overleveres Lokalhistorisk arkiv i mai 2010. 
Det er arbeid som dette som er så viktig. Det står kasser 
rundt om i private hjem som rommer viktig lokalhisto-
rie. Vi sender igjen ut en oppfordring til lagene våre om 
å starte arkiveringskurs og få oversikt og orden i lagets 
eiendeler. Det er dessuten en fin anledning til å mimre 
litt over aktiviteter i laget gjennom mange år.
Gjennomgang av temaene for de 42 lagsmøtene som er 
avholdt viser stor kreativitet og fantasi. Også her er det 
tydelig at ting fra gamle dager fascinerer oss. Pjoning, 
en gammel enkel hekleteknikk er det flere lag som har 
syslet med, og Drøna/Rostøy fikk 100 personer med seg 
i løa på julaften for å møte nissen. En godt innarbeid 
tradisjon i laget. Ellers er det foredrag, bakekvelder, be-
søk på kunstutstillinger, teaterbesøk, bokkvelder og som 
nevnt ymse handarbeid. De fleste lagene har faste ting 
som gjøres hvert år. Som basarer og utloddinger, jule-
møter med eldre på besøk og dugnad i nabolaget. En del 
har egne hus som skal stelles og 
vedlikeholdes. Noen har faste dager hver måned hvor 
de har eldretreff, eller de går på besøk i institusjoner og 
lager det trivelig for beboerne der. De fleste har også 
engasjert seg i de nasjonale innsamlingsaksjonene som 
har vært. Fire lag kan tilby svømming til sine medlem-
mer mens tre har annen form for trim.

Finnmark Krets
Årsmelding 2009

Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Hedvig Hansen
Kasserer: Arnhild Hegge
Studieleder: Inger Gjerde
Medlem: Signe Barlien

Virksomhet i kretsen.
Det har ikke vært noen aktivitet 
da vi har hatt et ”sovende styre”. 
Det vil si: ingen møter av noen 
slag, kun telefonisk kontakt mellom Hedvig og Arnhild. 
(Kretsleder og kasserer). Kretsstudieleder har arrangert 
et kurs med deltagere fra Vadsø, Karasjok og Skarsvåg. 
Det var til sammen 14 deltagere.

Virksomhet i lagene:
Kretsen består av 5 lag som fungerer godt med sine 
oppgaver i lokalmiljøet. Blant annet ved forskjellige 
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merkedager, lokale matdager, julefester, kulturdager og 
andre arrangementer. Også spesielle oppdrag fra lokale 
arbeidsgivere. Lagene bidrar med gaver og pengestøtte 
til diverse formål lokalt og til fadderbarn og SOS – bar-
nebyer. Alle lag har lotterier av ymse slag. 

Lagene er flinke/gode til å ta vare på hverandre og det 
sosiale, og reiser sammen på turer. 

Vi er ikke mange, vi er kun 34 betalende medlemmer i 
Finnmark krets, men vi er synlig i lokalmiljøet vårt, og 
vi er gode representanter for forbundet.

Hedmark Krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder Anne Lise Bryhn 2 år
Nestleder Jorunn Thoug. I år
Anne Lise Bryhn sekretær og 
internasjonal kontakt 1år
Jorunn Thoug Studieleder M/
kasse
Kasserer Jorunn Thoug
GreteNordbæk KFB
Valgkomité Anne Langdalen og 
Bitte Solberg
3 lag i Hedmark Krets. Nybergsund, Tørberget og Elverum

Virksomhet i kretsen:
Flere styremøter over telefon.
Januar et ekstraordinært Landsstyremøte i Oslo. Krets-
leder møtte 
Mars Landsstyremøte i Oslo på Perminalen. Kretsleder 
møtte
Oktober Landsstyremøte i Oslo på Best Western. Krets-
leder møtte
 Årsmøte KFB i Husmorlagets Hus v/ Aud Engum 
Kretsleder og nestleder møtte.

25.april. Kretsen fylte 75 år. Vi feiret i Husmorlagets 
Hus sammen med Elverum K&F-lag som feiret 80 år 
samme året.
Årsmøtet var på samme dagen, før alle de andre gjestene 
ankom.
Kretsen solgte lodd til alle gjestene og hadde trekning 
sammen med dem.
Kultursjef Line Rustad var til stede.
Et spennende år for Krets og Forbund 
Stor vervekampanje. For å bestå, må vi ha nye medlemmer 
Noen av oss har meldt inn mannen sin for å få flere 
medlemmer.
Alle lagene i kretsen er i full virksomhet. 
Nybergsund lag og Kjelfrid Gleditsch fra Tørberget lag 
vant premier på Landslotteriet.

Premielista står i det siste bladet før jul.2009.
Grete Nordbæk har rykket opp til fungerende For-
bundsleder, etter at Toril S. Gravdal har trakk seg .
Vi har stått på for omsorgslønn. fødesituasjonen, hvor 
viktig det er med riktig kosthold, kontantstøtten, vi 
følger vårt fine prinsipprogram. Hvor det handler om 
at alle som trenger, har omsorg og en trygg hverdag, og 
muligheten til å utvikle seg til det beste for familien og 
samfunnet i sin helhet.
Som forbruker vil vi ha bort plastposene. Velg bærenett 
etc.
Prøve å redusere strømforbruk, hvilket er vanskelig i en 
kald vinter.

Håper det blir et utviklende år for Forbundet, krets og 
lag 
Parolen dette året er.” Ja til omsorg - Nei til Vold”

Virksomhet i lagene:
Nybergsund kvinne- og familielag
Arbeidsplanen for året ble stort sett gjennomført.
Medlemstallet i laget er 11 damer;
Styret har bestått av;
Lagleder;        Anne Grete Sætre
Nestleder;       Johanne Bergheim
Kasserer;         Jorun Thoug
Sekretær;        Kari Haugen
Styremedlem; Torunn Bovolden

Representasjon; Anne Grete Sætre var utsending fra 
laget til kretsårsmøte i Elverum 25.april 
Jorun Thoug var representant for kretsen. Det var hjem-
melagete gevinster til kretsårsmøtet.
Jorunn Bergheim var representant for laget på Årsmøtet 
i Nybergsund samfunnshus 25.mars.
Møter tilstelninger og andre aktiviteter; 
Laget har hatt 1 styremøte, 1 årsmøte og 9 medlemsmøter
3.mars var 7 spreke damer på sparktur oppi Solskiva 
hytteområde og Knetten
De fortsetter med planting og stell av blomsterkassene 
på ”Sundet”. Grendeutvalget hadde ordnet med nye kas-
ser i år.
12.mai var vi bedt til Tørberget K&f-lag. Det var en 
koselig kveld.
Noen av lagets medl. bakte bløtkaker til 17.mai.tils. 8 stk.
19.sept. var det klart til den store torgdagen. I museums-
bakeriet var det salg av kaker og stomp. Dette har blitt 
en populær tradisjon. Mye folk, og salget gikk unna som 
bare det.
Mammografitur til Volvat på Hamar. 34 spreke damer 
var med fra Søre Trysil Helselag, Østby og Nybergsund.
Noen av lagets medl. hadde også stand på Julemessa i 
Nybergsund samfunnshus 28.nov.
17.des.reiste de til Lyshaven i Heradsbygda. Hvor de 
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fikk en fin mottakelse.
De spiste lunsj på Forstmann i Elverum.
Har også i år gitt kaker til Luciabasaren for utlodning.
Har også gitt julestjerner til de i laget som er over 80 år.
Fortsatt fadderskap i Bangladesh. Gitt gaver og hatt inn-
tekt av utlodningene på møtene.

HORDALAND KRINS
Krinsens styre i 2009:
Krinsleiar: Torill Handal
Nestleiar: Sigrunn Strøm, Grup-
peleiar i Askøygruppa
Kasserer: Berit Sandtorv Nilsen
Studieleiar: Margit Unneland, 
Gruppeleiar i Nordhordland-
gruppa
Nest-studieleiar: Liv Jensen, også 
krinsens   KFB-kontakt
Skriver:  Haldri Karin Engenes, Gruppeleiar i Sunn-
hordlandgrupa, også kasserer for Internasjonalt arb.

Hordaland krins hadde pr. 1/1-2009: 1228 medlemmer. 
Pr. 31/12-2009 var medlemstallet:  1047. Dette er en 
nedgang på 181 medlemmer. 
Ett lag er lagt ned i 2009, så nå består Hordaland krins 
av 61 lag. Hordaland krins har 4 grupper som er aktive, 
og 2 grupper som foreløpig administreres via valgt kon-
taktperson og krinsstyret.

Virksomhet i krinsen:
Det er avholdt 7 styremøter. Ett ble holdt i Strandebarm 
hos krinsleiar, og ett på Voss i forbindelse med årsmøtet.
Årsmøtet ble avholdt på Hotell Jarl, Voss den 25.-26.
april. 
Vi hadde invitert 3 stk fra Frivillighet Norge. Tema for 
gruppeinndeling var basert på:
 «Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organi-
sasjoner:» Dette ble godt mottatt av deltagerne våre.
Vi tenker mye på våre medsøstre i Kegums. I Latvia står 
det ikke så bra til for tiden, og vi hadde en spontan inn-
samling til Solsikkedamene, med resultat på kr. 4.800
Ellers fikk leder i Finnås k&f-lag, Tove Hidle, fortelle 
om sitt besøk i Sibiu, Romania. Når vi er med på et In-
ternasjonalt prosjekt, er det alltid kjekt å få høre og se 
bilder fra en som har fått oppleve dette på nært. Kanskje 
vi blir mere engasjerte når vi får det presentert på en slik 
måte?
En annen sak vi fikk diskutert, var NAV-reformen. Det 
ble nedsatt en redaksjons-komitè som utarbeidet et 
skriv.  Det ble sendt til Arbeids-og inkluderingsdep. Og 
vi fikk rask tilbakemelding med takk for vårt viktige 
engasjement.

Den store saken på årsmøtet i 2009, var endring av 
krinsens adm.form. Skal vi drive videre med eller uten 
gruppeledd? Med 2/3 flertall, gikk årsmøtet inn for 
nedleggelse av gruppeleddet, etter vedtektene må saken 
opp til behandling på et ekstraordinært årsmøte. Dato: 
17.oktober. Møtet ble avholdt på SAS Radisson hotell, 
Norge, Bergen. Det var stor deltagelse til dette møtet, 
hele 87 deltagere, hvorav 81 stemmeberettige. Og med 
2/3 flertall, måtte det være 52 stemmer for nedleggelse. 
Resultat: 49 stemmer for -31 stemmer imot. (1 forkas-
tet.)  Hordaland krins drives videre med gruppeledd.
Siden Vossagruppen har lagt ned sitt arbeid i 2007, og 
Hardangergruppen nå foreløbig ikke har gruppestyre 
fra 2008, har krinsstyret nå funnet en midlertidig ord-
ning hvor vi, i samarbeid med de valgte kontaktperso-
ner, administrerer gruppene via krinsstyret.
I denne forbindelse er der sendt brev til Forbundsledel-
sen, med spørsmål om dispensasjon for å drive krinsen 
på denne måten, fram til neste Landsmøte. (2010)
(- positivt svar er mottatt, vi kan drive slik fram til 
Landsmøtet i oktober)
På dette møtet, hadde vi invitert Sissel Haugen fra He-
rand. Hun er coatch og snakket mye om lederskap i lag 
og organisasjoner.  Et spennende og interessant tema, 
som deltagerne var godt fornøyde med.

Lagkonferanse:   Pågrunn av liten påmelding, ble ikke 
konf. i Skånevik, arrrangert.
Kurs:    Ingen kurs er arrangert av krinsstyret dette året.   
- egen årsm. for studie 

Representasjoner:
24.februar: Kysnesstrand k&f-lag feirit sitt 50 års jubi-
leum,  Krinsleiar var gjest
2.mars: Førde k&f-lag feiret sitt 80 års jubileum.  Krins-
leiar var også gjest her.
10.mars: De 3 lagene i Jondal kommune var samlet til 
Fellesmøte, og feiret samtidig Jondal k&f-lag sitt 70 års 
jubileum.  Krinsleiar var gjest
21.-22.mars: Landsstyremøte i Oslo.  Torill Handal re-
presenterte krinsen
31.mars: FN-sambandet Vest og Tertnes k&f-lag invi-
terte til Internasjonal aften, nest-leiar Sigrunn Strøm 
deltok.
22.april: Vårmøte hos Sotragruppen.  Krinsleiar deltok.  
Tema: Medlemsverving
25.-26.april: Årsmøte Hordaland krins
13.mai: Årsmøte VOFO.  Krinsleiar deltok her.
25.mai: Årsmøte Populus-Hordaland.  Krinsleiar del-
tok. (er også kasserer)
12.-14.juni: Nordens Sommerkonferanse i Stavanger.  
Krinsleiar og Miljø-og forbrukerkontakt Alvhild Tveit-
nes fikk oppleve et kjempeflott møte.
26.-27.sept.: Landsstyremøte i Oslo.  Krinsleiar deltok
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17.oktober: Krinsens ekstraordinært årsmøte.
23.-25.okt.: Internasjonalt seminar i Oslo.  Tove Hidle, 
Finnås k&f-lag representerte både sitt lag og Hordaland 
krins.  -Utgiftene ble delt mellom krins og laget.)
1.november: Møte med Bergen Reiselivslag.  Krinsleiar 
og kretsleder for Bergen & Midthordland, Randi Gjer-
de, hadde et spennende møte i Bergen.

Meldinger fra Hordaland krins:
Brev til forbundsledelsen ang. søknad ang. Arrangør til 
landsmøtet 2012
Til forbundsledelsen: ønske om endringer i årsmeldings-
skjemaene.
Informasjon til Sentralstyret om vår sak: Drift av 
H.krins med eller uten gruppeledd, og at ekstraordinært 
årsmøte ble satt til 17/10-09.
Brev til Arbeids-og Inkluderingsdepartementet. Sak: 
«NAV-reformen må på skinner»  (raskt svar fra Dag 
T.Andersen, takket for vårt engasjement)
Brev til Hordaland Fylkeskommune med forslag til 
miljøprisen for 2008, vi foreslo at prisen skulle tildeles 
Aksjonsgruppen på Fedje, i anledning U-båt saken.   
Egne meldinger fra våre nemnder:
Internasjonalt arbeid: Årsmelding og Regnskap  v/ Hal-
dri Karin Engenes.
Arb.stue for barn og unge: Årsmelding og Regnskap  v/ 
Lill-Anita Stavenes
Miljø- og forbrukerarbeid:  Årsmelding v/ Alvhild 
Tveitnes
Kvinners Frivelige Beredskap (KFB): Årsmelding v/ Liv 
Jensen
Familiepolitisk arbeid: Ingen melding for 2009

Virksomhet i lagene:
Tiltak for barn:
Det har vært drift i 7 barnehager, hvorav 2 er såkalt åpen 
barnehage.  I tillegg har ett lag stått for drift av SFO.
Ellers har det vært drevet ungdomsklubbber, juleverk-
steder, skidager for barn med mye moro, og ett lag har 
arrangert matkurs for barn, med flott resultat.  Flere 
lag har fast tiltak med jonsokfeiring i bygda, spesielt for 
barna, og arrangerer juletrefester. Ett lag har arrangert 
kulturminneåret med fokus på gamle håndverkstradi-
sjoner.  Her ble barna fra både barnehagen og skolen 
inviterte, og de fikk være med å prøve ut ulike håndverk. 
Det er også lag som driver søndagsskolen i bygda.
23 lag har drevet arbeidsstue for barn.

Tema relatert til våre satsningsområder:
Ja, til omsorg- nei, til vold: 16 tiltak  
Organisasjonsutvikl.:   2 tiltak
Kvinner og familie:  19 tiltak  
Miljø-og forbruk:  35 tiltak
Det har vært avholdt 357 lagsmøter.

Lagene har vært svært aktive med tiltak i nærmiljøet.  
3 lag arrangerte i fellesskap noe så spennende som «An-
daslepp» i Bolstadelva.
Der blir drevet vanlig kafèdrift og strikkekafèer, eller 
det blir laget søndagsmiddager som blir solgt til sambyg-
dinger. Det blir også drevet aktiviteter for flyktninge-
kvinner, som å lære dem strikketeknikker.
Også for voksne, blir det arrangert juleverksted og/eller 
arbeidsstue.  Ellers går det i baking av lefse og flatbrød, 
eller andre bakstevarer.
Flere lag var aktivt med i TV-aksjonen også ved andre 
innsamlingsaksjoner.    Mange lag har faste besøksdager 
på alders-og sjukeheimar, og noen driver med kjøring av 
hjemmeboende eldre til sosialt samvær, trim og en god 
middag.
Det blir arrangert bingokvelder og basarer. Gode trim-
turer, stølsturer, også turer til andre steder er veldig po-
pulært. For å nevne noe: Omvisninger på ulike kulturar-
rangement med foredragsholdere, bowlingtur, spa-tur, 
besøk hos glasskunstner, og mye mere.  Et lag har til og 
med vært på fjelltur for å vaske ut en hytte. Utstilling 
av gamle broderi har ett lag hatt.  Og så er det 17.mai 
arrangement, som de fleste lag alltid stiller opp på, med 
f.eks. salg av betasuppe eller rømmegraut. Så drives det 
husmorgymnastikk, demontrasjoner av ulike produkter.
Flere lag er aktive med i Frivillighetssentralen, hvor det 
blir gjort mye godt for innbyggerne.
Vi har også mange lag som tar seg spesielt av invandrer-
kvinner og -barn. Det blir laget til kosekvelder med 
dem, også andre aktiviteter.
De fleste lag gir stor og god støtte til internasjonale sa-
ker. Flere har fadderbarn.  Det blir sendt endel klær og 
utstyr til flere trengende land. Også når det gjelder pen-
geinnsamlinger til disse, er medlemmene flinke å støtte 
opp om.
Her er mye som kunne vært nevnt, for lagene er virkelig 
aktiv med på mange forskjellige aktiviteter. Det er bare 
det å komme på alt.....

Faste tiltak som lagene driver:
Messer, basarer, bingo, kafedrift, bruktmarked, vask og 
pynting av kirken, 17.mai, jonsok -og juletrefester. Dri-
ver vevstove og arbeidsstove, både for barn og voksne. 
Faste besøk på alders-og sjukeheimar, frukt til barneha-
gebarn, ulike turer.
Sansehage er også en fin opplevelse for mange eldre.
Alt arbeidet som lokal lagene våre driver, blir lagt godt 
merke til i nærmiljøet. Dette er en god tradisjon som vi 
håper dere vil fortsette videre med i fremtiden.

Vi ser at noen lag har få medlemmer, men av årsmeldin-
gen kan en lese at jammen er det mye som likevel blir 
utført lokalt fra dem.  
Dessverre har vi mistet noen medlemmer rundt om i 
lagene, men heldigvis kommer det også nye til oss.  Det 
er vi kjempeglade for.  Vi trenger alle som en...

Gruppenes arbeid:
Vi har i 2009 hatt 4 aktive grupper, samt 2 grupper som 
pr. dags dato ikke har eget styre, men har en kontakt-
person som er et bindeledd mellom lagene og kretssty-
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ret.  Dette gjelder Voss og Hardanger.  De 4 andre grup-
pene fungerer fremdeles på en god måte.  Noen er veldig 
aktiv, mens andre driver det moderat.

Tema som gruppene har arrangert :
I forkant av krinsens ekstraordinære årsmøte, med vi-
dere administrasjonsdrift med - eller uten gruppeledd, 
hadde flere grupper møte med lagene.
Der har vært arrangert møter i forbindelse med interna-
sjonalt arbeid.
Orienteringsmøte om eldresituasjonen og om folke-
helsa.
Medlemsverving var tema for et møte som en gruppe 
arrangerte.
En gruppe hadde møte med tema som Fattigdommen i 
Romania, der de hadde invitert foredragsholder.

Veldig viktige og alvorlige tema som blir tatt opp, noe 
som kan gi tanker til videre arbeid i lagene.

Kontaktperson for lagene i Vossadistriktet:  Anny Karin 
Forthun, Bolstadøyri
Kontaktperson for lagene i Hardangerregionen:  Inge-
bjørg Bakke, Øystese

Hålogaland krets
Kretsstyret har bestått av:
Nestleder: Margaret Enger
Kasserer: Marie Åvitsland Tveita
Sekretær: Margaret Enger
Studieleder: Gullveig Haugen
1 styremedlem: Hansine Nystad
2 styremedlem: Myrthild Falch
3 styremedlem: Iren J. Ellingsen
Internasjonal kontakt: Myrthild 
Falch
1. vara: Eva Johannessen
2. vara: Hulda Nilsen

På grunn av at vi ikke fikk valgt kretsleder, valgte vi å 
utvide styret med ett ekstra styremedlem for 1 år.
Nestleder har vært kretsens kontaktperson.

Virksomhet i kretsen:
Hålogaland krets hadde pr. 01.01.09 20 lag med 212 
medlemmer. Det er avholdt 2 styremøter. På grunn av 
lange avstander og dyre reiser har vi heller hatt kontakt 
på e-mail og telefon.
Kretsen sto som arrangør av årsmøtet som ble holdt på 
Skagen hotell, Bodø 23.–24. april med 21 stemmeberi-
ettigede. Kurs i organisasjonsarbeid “Vil – tør – kan” ble 
arrangert i Bodø 26.–28. oktober. Forbundsleder Toril 
Sonja Gravdal ledet kurset. Bra kurs, bare synd at ikke 
flere deltok. Nestleder har deltatt på to landsmøter.

Virksomhet i lagene:
Kretsen har mange aktive lag som i tillegg til over 100 
lagsmøter arbeider med saker i nærmiljøet, og støtter 
tiltak med dugnad og pengegaver.
Av større tiltak i bygdene kan nevnes i fleng: Levert 
kommentarer til kommunens helseplan, bedt om sik-
ring av fotgjengerfelt, deltatt på møte ifm kartlegging 
av folkehelsa i kommunen, temamøte, vedlikehold og 
dekning av strømutgifter til lysløype samt videreføring 
av turløypeprosjekt.
Videre har det vært foretatt rundvasking av grendehus 
og tur for eldre.
Det er gitt bidrag til Kreftsaken, krisesenter, Shirley-
aksjonen, innkjøp av blodtrykksapparat og annet utstyr 
til stedets legekontor. Det har vært servering ifm div 
arrangement og arbeid i bygda, strikket babysokker til 
nyfødte, gaver til alders- og sykehjem og bygdas kirke.
Ett lag har hatt strikkeopplæring for 4-klassinger.
Flere lag har markert Nordens Dag.
Noen lag har egne hus som i tillegg til egne aktiviteter 
som møter, kaféer mm, blir brukt til vevstue, porse-
lensmaling samt utleie. de har også utleie av dekketøy/
bestikk.
Noen lag har aktivitetskvelder, juleverksted, lørdags-
kaféer, torsdagskaféer, førjulskafé, eldretreff, barne-
mannequin-oppvisning med klær fra egen bruktbutikk, 
loppemarked og basarer.
Det er også gjennomført turer og julebord samt besøkt 
andre lag.
Et lag driver barnehage med tilbud til 15 barn og har 5 
ansatte fordelt på 3,6 årsverk.
Et lag er hovedinvestor i et eiendomsselskap som driver 
friluftsbarnehage.
Et lag er medlem i FN-sambandet og medeier i stedets 
grendeutvalg.
Og til sist et lag har en Gjøglertrupp som opptrer ved 
forskjellige arrangement, samt en svømmegruppe.

Internasjonalt arbeid:
Noen lag støtter opp om internasjonalt arbeid. Her kan 
nevnes:  Sendinger av klær til barnehjem i Mongolia, 
SOS-barnebyer, ZULU-fadder, U-landshjelpa, fadder-
barn, samt deltakelse i TV-aksjonen.

Miljø- og forbrukerarbeid:
1 lag driver bruktbutikk (salg av barnetøy). Butikken 
er åpen hele året. Salgsstands om sommeren, basarer/
lotteri og julemesse, samt forskjellige aktiviteter en dag i 
uka hele året.

Studiearbeid:
Det blir også utført en god del studievirksomhet. Her kan 
nevnes: Vevkurs, broderikurs, strikkekurs, lefsekurs, por-
selensmaling, tørrtoving, svingkurs og juleverksted.
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Finansiering:
Lagene finansierer drifta ved kaféer, julesalg, lotterier, 
bingo.

Sluttord:
3 lag har ikke sendt inn årsmelding.

Til tross for at medlemstallet går nedover er det opp-
muntrende å se at lagene er aktive hver på sin måte. 
Honnør til dere for godt arbeid.

Nedre Buskerud Krets
Kretstyret har styret bestått 
av:
Kretsleder: Laila Nordby, Sol-
berg K&F
Nestleder/sekretær:Aud 
Strand,Vikersund K&F
Kasserer: Kari Midtskogen Sol-
berg K&F
Studieleder: Karin Åhlander, 
Solberg K&F
Styremedlem: Jorun Nes Holmen, Hokksund K&F

Buskerud Krets ble stiftet 10. juni 1937.
Kretsen hadde pr. 31.12.09 medlemmer fordelt på 6 lag.

Kontakter for:
Håndverk og barn: Merethe Halstvedt, Solberg K&F
KFB: Mina Loe Elde;Hokksund K&F
2 revisorer: Jorunn Stubberud, Vikersund K&F og
Gerd Helen Klepzig, Vikersund K&F
Valgkomite: Åssiden Kvinne- og familielag

Virksomhet i kretsen:
Kretsen har avholdt 3 styremøter i 2009. Årsmøte for 
2009 ble avholdt på Skauholt i Hokksund en torsdags-
kveld.
Ellers har kretsleder vært på landsstyremøter. 
Kretsstyret har hatt liten aktivitet i 2009.

Virksomhet i lagene:
Aktivitetene i lagene har vært variert, men til sammen 
står lagene bak mange fine og nyttige tiltak i sine nær-
miljøer.

Solberg K&F: Besøk av Drammen Viseklubb m/allsang 
og underholdning.
Salg av smykker, belter, skjerf og vesker, avslutningsmøte 
før sommeren, sommertur til Tøksfors i Sverige med 
båttur på kanalen og handletur etterpå. På tross av regn-
vær en alle tiders dag.
Høstens utlodning gikk bra. Salg av Party Light pro-
dukter. Foredrag og lysbilder om Kina samt avslutning 
med årets julebord. I desember besøker vi Solberglia 

bo- og Servicesenter med utdeling av julegaver til alle 
sammen. Solberg var også med på dugnad i forbindelse 
med pandemi - vaksinering på Samfunnshuset i Mjøn-
dalen.
Arbeidsstuen har hatt 2 kurskvelder pr. uke, vår og høst. 
Ungene står i kø for å være med. Hver onsdag har vi 
strikkekafé på klubbhuset, alle kan møte opp. Solberg 
K&F har fadderbarn i Plan Norge.

Vikersund K&F: Hatt tur til Fjordly Gartneri og Hage-
senter. Sommertur til Oscarsborg Festning. Hatt besøk 
fra forbundet av forbundsleder Toril S. Gravdal.
Møte med teknisk sjef Harald Silseth om planer for 
gang og sykkelveier i Modum.
Gitt gavesjekk på kr. 5.000,- til Junior musikkorps i 
Vikersund. Julemøte hjemme hos Jorunn Stubberud. 
Nestleder Aud Strand deltok på kommunens bered-
skapsråd i juni hvor temaet var i forbindelse med pan-
demi. Har hatt 3 deltagere på psykisk førstehjelp i regi 
av KFB. Den 1.12.2009 deltok 3 medlemmer med å 
servere gløgg på Furumo i forbindelse med arrangemen-
tet ”Modum i bevegelse”. Vikersund K&F betjente også 
kulturkafeen 19 ganger.
Trimpartiet med Mary Fuhre var aktivt 1. halvår og 
trim på Furumo på høsten. Laget støtter også SOS bar-
neby i Nigeria.

Hokksund K&F: Sommeravslutning på hytta til Jorunn 
Næs Holmen. Oktobermøte på Vikersund K&F med 
besøk av forbundsleder Toril S. Gravdal. I september, 
oktober, november og desember stilte hele laget til dug-
nad på Rådhuset for å hjelpe til med vaksinering mot 
svineinfluensa.
Novembermøte med siste nytt av bøker på markedet. 
Julemøte ble teaterforstilling av Hokksund ungdoms-
skole som fikk kr. 5.000 som takk. Åssiden K&F driver 
barnehage. Laget konsentrerer seg om barnehagen. 
Mjøndalen består av 3 medlemmer og driver kun barne-
park.

Nordmøre krets
Kretstyret for 2009 består av:
Kretsleder:Anne – Lise Johnsen
Kasserer: Brynhild Loe Arntsen
Sekretær: Hilde Husby Gule
Studieleder: Liv Halten
Styremedlem: Johanne Lillian 
Kleven Auset
Styremedlem: Mona Angel
Styremedlem: Åshild Mokkel-
bost
Vara: Anne Stormo Mork
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Virksomhet i kretsen:
Det blir mest å gjenta seg selv når man skal melde fra en 
nokså selvgående krets.
Vi gleder oss over forskjellighetene i lagene. Vi gjør 
som vi har gjort før og det våre lokalsamfunn ønsker 
og er vant til at vi gjør. Det er slik at vi tror nesten at vi 
er uunnværlige og det er en ganske morsom følelse det 
også.
Det vi har av fellesskap mellom lagene er vår tradisjon 
for at årsmøtene går på omgang. Både kretsposten vår 
og årsmøtene følger en fast mal hvor vi gjør vår innsats 
på omgang. Når kretsen er så liten som den er går det jo 
greit å reise rundt og oppleve hvert enkelt lags nærmiljø. 
Nå sist var vi på Ekkilsøya i Averøy. Der hadde et av 
medlemmene satt sammen en bildeserie bare for at vi 
skulle ha det som pauseunderholdning. Da fikk vi se fra 
småbarnstreff og strikkekafe og annen felles moro. Jeg 
tror det var noen bilder med grøt også. Det vil si Sankt-
hansaften.

Virksomhet i lagene:
Vi har jo en lang historie i vårt forbund og jeg håper at vi 
klarer å bringe den videre til de kommende generasjoner. 
Vår innsats her er at vi hvert år samler alle årsmeldinger 
og annet vi ønsker å bringe videre, det være seg gamle el-
ler helt nye oppskrifter eller bilder, dikt eller gjenfortel-
linger av gammelt lagsstoff som dukker opp. Dette blir 
samlet i Kretsposten og trykt opp i ønsket antall til alle 
lag. Dagens teknologiske verden kan friste oss til å gjøre 
ting lettvint, men vi må ikke gjøre det så lett at det sklir 
ut av historieboka. Det er viktig å ha noe i papirform 
og ikke bare på en eller annens PC. Oppfordringen er 
derfor: Ta vare på historien, la den ikke forsvinne ut på 
verdensarven for ikke siden å la seg fange. Protokollen 
og det vi skaper er vårt ansvar.

Nord-Trøndelag  krets
Kretstyret har bestått av:
Postkontakt: Anne M. Eggestøl
Nestleder: Liv Beate Elnan 
Garnvik
Kasserer: Gerd Naustvoll
Sekretær: Gunvor Rognes
Studieleder: Jorid Klette Berg
Styremedlemmer: Inger Lise B. 
Røvik
Styremedlemmer: Anne Mari 
Aunehagen
Varamedlem: Anne Marie Thorseth
Postkontakt for håndverksted barn og unge: Gunvor 
Rognes
Kasserer for håndverksted barn og unge: Ragnhild Lerstad

KFB-kontakt: Jorid Klette Berg
KFB-kontakt vara: Inger Johanne B. Vikesland
Revisor: Solveig Løvli
Revisor: Astrid Opedal

Aktiviteter i kretsen:
Nord-Trøndelag krets av Norges Kvinne- og Familiefor-
bund (K&F) ble stiftet 23. mars 1933.
Kretsen hadde pr. 31.12.09 108 medlemmer 10 aktive 
K&F-lag og 3 hvilende K&F-lag.

I 2009 holdt kretsen kurs i ”Den Røde Tråden” i K&F, 
presentasjonsteknikk og selvutvikling ved Aud Steins-
bekk.
Sentralsstyret i Håndverksted for barn og unge 
(HFBU) besøkte oss en lørdag i november med info og 
gode ideer.

Økologisk seminar i Oikos Innherred 30. oktober: 
2 deltakere 

Kretsen utgir hvert år programheftet.

Avisinnlegg: Det gode liv.

Aktiviteter i K&F-lagene i kretsen:  
Eldrefest med tombola. Julegrøt og hyggetreff for de 
eldre.   Kakelotteri.  Medlemsmøter. Deltakelse på Lions 
Røde Fjær aksjon, TV-aksjonen Care.  Servering ved 
kirkegårdspussen.  Blomsteroppheng i sentrum. Dugnad 
på samfunnshus/forsamlingshus. Kjerringrokk.  Stand 
på julemesse. Fadderbarn. Bokring. Gaver til skoler, 
barnehager, forsamlingshus.  Fiskerestaurant.  Jule-
basar. Studiering Foreldrerollen.  Infomøte om hjem-
mekompostering. Juleverksted for barn. Håndverksted 
for barn.   Juletrefest i romjula.  Tilskudd til sansehage. 
Aktivitetstilbud for eldre. Appell 8. mars.

Representant i fylkesaksjonskomiteen årets TV-
aksjon: Care – 1 reprsentant.

Oppland krets 
Styret har bestått av:
Kretsleder/, KFB-kontakt: Wen-
che Rolstad
Nestleder/ sekretær: Laila S. Ha-
raldsen
Kasserer/studieleder:Anne Enger
Soneleder Valdres:Synnøve Rød-
ningen
Vest-Oppland: Berthe Foreman
Vara styremedlem: Ragnhild 
Melbostad, Liv Rykhus og Gerd Brager.

Kretsen, som ble stiftet 1. januar 1998 består nå av 9 lag, 
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4 fra Valdres og 5 fra Vest-Oppland. Det er dessverre 
ingen lag fra Gudbrandsdal.
Det har i løpet av året vært avholdt 3 styremøter, og har 
hatt 27 saker på sakslisten, deriblant 2 saker som har 
vært sendt til høring blant lagene. 
Det var: Forslag til ny administrasjonsplan for Oppland 
krets og tidspunkt og sted for Kretsårsmøte.

Kretsleder har deltatt på de landstyremøtene, i alt 3, 
som har vært dette året, sonemøte Nordens dag/K&F-
dagen, mannekengoppvisning fra Ting og Tøy som Gjø-
vik K&F 
arrangerte og på juleavslutning for Vest-Oppland sone. 

Virksomhet i kretsen:
Dette året var vi på Raufoss 25.4.09. 2. nestleder i for-
bundet Elbjørg Gunnarson var gjest. Dessverre sender 
ikke alle lag delegater til kretsens årsmøte. Noen lag 
sender observatører i tillegg, så til sammen var vi 9 stem-
meberettigede, 2 observatører, 1 fra valgkomiteen og 2. 
nestleder i K&F.

Markedsføring av K&F
Vi har fått inn mange pressemeldinger, både sentrale 
og egenproduserte, på trykk i diverse lokalaviser i Opp-
land også dette året. Så nå tror vi at flere vet hva Norges 
Kvinne- og Familieforbund er og hva vi står for.

Info fra forbundsledelsen
Det er blitt mer lettvint etter at så å si alle lagledere/
kontaktpersoner i kretsen har e-post adresse. Dette fører 
til at er info fra ledelsen har blitt sendt videre til lagene 
så alle skal være orientert. Der lagleder ikke har e-post 
blir det sendt pr post i de fleste tilfeller, men det er alltid 
en i lagets styre som kan ta i mot e-post.

Landslotteriet.
Vi har deltatt med loddsalg. 

Salgsvarer
Vi har også i år solgt av de varene vi fikk laget til Lands-
møte 2008. Lommelyktene har vært mest populære. Det 
vi nå har på lager er post it blokker og penner.

Sonemøter
Det har vært sonemøte i Vest-Oppland. Det ble holdt på 
Raufoss i forbindelse med Nordens Dag/K&F-dagen. 
Vest-Oppland sone har også arrangert juleavslutning

Utfordringene for 2009 var; 
Bli mer synlige i lokalsamfunnet og i pressen, øke med-
lemsmassen og saker der vi bor som vi kan fronte.
Vi har vært synlige i pressen med at K&F’s sentrale 
pressemeldinger er distribuert til alle fylkets aviser og vi 
har også produsert egne. Noen lag har klart å verve nye 
medlemmer. Det er vi glade for.

Utfordringene for 2010
Er det samme som det har vært i flere år. Vi må øke 
medlemsmassen, bli mere synlige i lokalsamfunnet, 
fortsette å sende pressemeldinger og leserbrev, ta opp 
aktuelle saker, i kommuner eller på fylkesnivå, som vi 
kan fronte.

Andre verv blant kretsstyrets medlemmer

Kretskasserer: 
Medlem i sentralstyret og i kontrollkomiteen i Studi-
eforbundet Populus folkeopplysning.

Kretsleder:
KFB kontakt for kretsen, leder i Fylkesforum KFB 
Oppland og har deltatt i diverse møter i KFB sin regi. 
Medlem i Fylkesmannens beredskapsråd. Deltatt som 
flyktning en dag på Øvelse WEM Starum, en øvelse 
der FN’s Flyktningkommissær trener mannskaper fra 
mange land som kan bli kalt ut i tjeneste. Medlem i Fyl-
keskomiteen for årets TV-innsamling til Care.

En stor takk til alle i kretsstyret og lagene for godt sam-
arbeid i året som har gått!

Virksomhet i lagene:
Oppland består av 26 kommuner, men vi er bare repre-
sentert i 6 av disse med til sammen 9 lag Disse fordeler 
seg med 4 lag i Valdres, i samme kommune, nærmere 
bestemt i Øystre Slidre. Disse lagene er Beito, Skattebu, 
Heggenes og Midtre Hegge. I Gjøvik Toten regionene er 
det 2 lag, Gjøvik i Gjøvik kommune og Raufoss i Vestre 
Toten kommune. De resterende 3 lag er i Hadelandsre-
gionen med Vestre Gran i Gran kommune, Grindvoll 
og Lunner i Lunner kommune og Jevnaker i Jevnaker 
kommune.

Lagene er svært aktive og vel ansett i nærmiljøet og 
kommunen de holder til. Mange lag er faste hjelpere på 
diverse tilstelninger på Frivillighetssentralene. De hen-
ter eldre til middag, er hjelpere på Likemanns kafe og 
Formiddagstreff. 
Lagene er med på å arrangere julefester både for barn og 
eldre. Gamlehjem og eldresentra blir besøkt av flere lag. 
Det er både med ”noe å bite ti” og underholdning. 
Det arrangeres salgsmesser og basarer, men de deltar 
også på andre messer med stand og salg. 
Flere lag ordner med kirkekaffe ved forskjellige anled-
ninger både i kirken og ved dugnader på kirkegårder. 
Noen har også pynting av kirken. Loppemarked og 
brukt ”bok salg” er en annen aktivitet.Ett lag har arran-
gert 2 vev kurs. Et av lagene driver barnehage og SFO. 
Et lag deltok på Røde Fjær aksjonen, og det samme laget 
hjalp til med registrering ved Svineinfluensavaksinering
Et av lagene gikk også julebukk på et alders- og sjuke-
heim. Det ble veldig godt tatt i mot av beboerne, en stor 
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suksess. Det samme laget stod for en STOR basar med 
bl.a. kaffe, kringle og rundstykker. Inntekten av denne 
basaren, kr 15 000, ble overrakt Parkinson- foreningen 
i Valdres. Lokalavisen var til stede ved overrekkelse av 
sjekken. 

Ett annet lag har solgt sveler og kaffe samt hatt lotteri 
på Friluftsfestival. Dette innbrakte 
kr 15 000 som ble gitt til reparasjon av kirkens orgel. 
Her var det også presse tilstede ved overrekkelsen. Et lag 
har støttet Sykehjemsbussen ”Festus” med kr 8 000.
Ett av lagene i kretsen ga kr 50 000 til forbundet. Det 
samme laget ga også kr 100 000 til sykehuset. Ett lag 
har gitt kr 5 000 til et prosjekt ved en av skolene i bygda, 
”Nettvett”. 

Gaver
Lag har også gitt gaver til ACWW, Bidrag Albania, Ny 
start i Øst, Frivillighetssentralen, Kirkens SOS, Tv-ak-
sjonen og forbundet vårt. Lagene har også gitt blomster-
gaver til alders og sykehjem og til eldre medlemmer. 

Flere av lagene har sommerturer og Nordens Dag/K&F-
dagen er markert i flere lag. 

På møtene er det variert program. Noe går på Kvinne- 
og Familiepolitikk. 

Oslo krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Elisabeth Stubergh 
Nielsen
Nestleder: Wenche Wangen
Kasserer: Unni Holmsen
Sekretær: Kari Røvang
Styremedlem: Inger J. Johansen
Styremedlem: Marit Warme
Styremedlem: Karen Sørsdahl
Valgkomite: Else-Marie Martin-
sen
Revisor: Ruth Sannæss
Teaterkontakt: Wenche Tveit
Kontakt i kunstringen: Elly B. Thjømøe
Kretsleder og nestleder har tatt seg av studiearbeidet.
KFB og Miljø kontakt: Marit Warme
Internasjonal kontakt: Inger J. Johansen

Virksomhet i kretsen:
Oslo Krets har hatt 1. årsmøte, 2 kretsseminarer og et 
julemøte.
Oslo Krets har pr. 31.12.09 bestått av 7 lag – medlems-
tall 267.
Årsmøte ble holdt på Hauketo/Prinsdal Eldresenter 16. 
april hvor Hauketo/Prinsdal lag sto for bevertningen.

Julemøte ble holdt på Bekkelagshuset den 30 nov. hvor 
Bekkelaget forening sto for bevertningen.  Underhold-
ning v/Oddvar Tobiasson med trekkspill og sang.

Kretsen har hatt to seminarer i 2009. En dags seminar 
på Soria Moria, Holmenkollen og et weekend seminar 
på Skaslien, Kirkenær.

Dag seminar: Soria Moria – 3 foredragholdere:
Professor Jac Jervel: Diabetes (sukkersyke)
Mette Hjelmark: ”Hva er kognitiv terapi”, og hvordan 
kan det hjelpe mot depresjon og angst? Kognisjon = 
fornuft
Cand. Mag. Polaritetsterapeut Herdis Dyvik – Den 
sunde depresjonen.

Tre dagers seminar på Skaslien.

Ankomstdagen med buss fra Oslo: Litt informasjon 
om hva forbund, krets og lag holdt på med. Orientering 
v/forbundsleder Toril S. Gravdal, Elisabeth/Wenche og 
5 ulike lagledere i Oslo krets.

Dag 2. Den første del av dagen ble viet til foredragshol-
der Merete Hansen-Møller, klinisk ernæringsfysiolog: 
”Det du ikke visste om kosthold”.
Etter lunch:”Orientering” med poster.  Vi skulle svare 
skriftlig på ulike temaer.
Det ble en fin variasjon og mulighet for frisk luft og  
”fysisk fostring” i nydelig høstvær.
Om kvelden hadde vi underholdning v/Einar Korbøl 
som ga os en levende innføring i Finnskogens historie 
frem til våre dager. Hans fortellerevne trollbandt oss fra 
første sekund.

Dag. 3: Dagen startet med en oppsummering og eva-
luering av seminaret. Liv Holst som var med som gjest 
fortalte litt fra Akershus krets.

På hjemveien ble det besøk på Kvinnemuseet på Kongs-
vinger med et kort foredrag om museet. Utstillingen der 
var nå viet 125 års jubileet for kvinnesaksforeningen.

Virksomhet i lagene:
Lagene har hatt til sammen 41 lagmøter i 2009.

Tema i lagene har vært:
Ved siden av årsmøtene og julemøtene har alle de 7 
lagene i Oslo Krets hatt aktiviteter. Alunsjø: Rolf Nii-
cloaisen kåserte om sangglede og jobben på Ammerud-
hjemmet., Rosenterapi, Stemningsbilder fra Lillomarka 
v/Skogsjef Håvard Pedersen, Sommertur – Bjerkebæk, 
Sigrid Undset v/Sigrun Slapgard. Urter/planter v/Anne 
Finanger, Gamle Grorud v/Guri E. Bramness
Bekkelaget: Lysbilder fra intern. K&F prosjekter v/
Anne Marit Hovstad, prosjektleder. ”Miljø og ungdom 
i vårt distrikt og hverdagskriminalitet” v/Gunnar Aas-
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gaard fra Manglerud politidistrikt. ”Sommerfest med 
hatter”.
”Lymfedrenasje og alternativ behandling” v/Ruth Knai 
og ”strikketeknikker” 
v/Torild Rugaas og ”Julekoret”.
Hauketo/Prinsdal: Feiret 60 års jubileum og Bokmøte 
på Deichmann, Bjørnholt skole.
Holmen: Arbeider med et nærmiljøprosjekt.
Nordstrand:  Driver Eplekneika Barnehage;
Røa: På besøk i Ibsenmuseet, lørdagskafè m/jazz, mote-
oppvising, bokmøte, Foredrag om en reise i Israel.
Simensbråten/Ekeberg: Organisasjonsutvikling v/For-
bundsleder Toril Gravdal.
Mannequingoppvisning, Kvinner og Frivillig Beredskap 

Andre aktiviteter og deltagelse i lagene har vært:
Alunsjø: tre studieringer i litteratur og en i engelsk, 
strikkekafè for 4. klasse og oppover. Medlem av Lands-
forbundet Mot Stoffmisbruk, lokal forening. Støttet 
Delta Intern., KFUK – KFUMs arbeid i Kenya. SOS 
barnebyfadder i Davao, Filipinene. Svømming på Am-
merudhjemmet. Formiddagstreff i Cafè 19. Ryddet 
søppel for å pynte til 17.mai. Bekkelaget; Mannequ-
ingoppvisning og Kvinners Frivillig Beredskap hos 
Simenbråten/Ekeberg. Hauketo/Prinsdal: Strikkekafè 
på lørdager. Sommeravslutning på Skullerudstua og 
Adventsmøte med pinnekjøtt. Simensbråten/Ekeberg: 
Bokring og Nyttårsfest. Lagene har også deltatt i Oslo 
Krets seminarer.

Rogaland krets
Leder: Ingebjørg Rasmussen
Nestleder:Gunnvor Saue
Sekretær: Elly Due-Olsen
Kasserer: Edith Dvergsnes
Studieleder: Liv Valgjerd Svendsen
Sonekontakt Jærsonen: Sigrun 
Kleven
Sonekontakt Stavangersonen 
:Jorunn Pedersen
Sonekontakt Haugalandssonen: 
Sylvia Stoknes Larsen
Vara for Haugalandssonen: Marit Bakke
Vara for Jærsonen: Magne Kleven
Vara for Stavangersonen: Ingunn Thorsen

I kretsen er det pr. 31/12-09 186 medlemmer, fordelt på 
11 lag. Ganddal K&F ble aktivt i 2009. 

Virksomhet i kretsen
Det har i 2009 vært avholdt 1 kretsårsmøte og 6 styremøter.

Kretsårsmøte
Kretsårsmøtet var i regi av Jærsonen og ble avholdt på 
Bryne Kro og Motell helgen 27. – 29. mars. Gjest på 
møtet var 1. Nestleder i forbundet, Grete Nordbæk.
Det var 19 delegater og 5 observatører med oss i tillegg 
til flere inviterte foredragsholdere.
Tema for årsmøtet Familiens fremtid – helse og trivsel.

Årsmøtet startet med foredrag av Johannes Hausken, 
leder for innsamlingsaksjonen for ”Sykehuset i våre 
hender” og da-Vinchi roboten. Denne roboten ble tatt i 
bruk i 2009 og brukes i forbindelse med operasjoner.

Leder for LHL på Nærbø, Eva Fagerheim gav oss en 
interessant innføring i arbeidet som blir gjort med 
hjerte og lungesyke som gjennomgår rehabilitering ved 
Nærlandsheimen.

Det ble også tid til en studietur i Jærens nærområder 
med buss og Magne Kleven som guide.

Til årsmøtet vårt hadde vi invitert to inspiratorer, Ruth 
og Reidar Thu. De fortalte om sitt langvarige arbeid 
med samfunnsengasjerende arbeid, noe begge to har fått 
Kongens fortjenestemedalje for.
Til festmiddagen om kvelden hadde vi besøk av Vigre-
stad seniordans som tok oss med i dansens verden. En 
entusiastisk gjeng pensjonister som opptrer på forskjel-
lige arrangementer.

Rogaland krets har avviklet 1 kretsårsmøte på Bryne 
og hatt 6 styremøter i 2009. Møtested har vært hos Liv 
Svendsen i Erica Nissensvei i Stavanger. Styret har be-
handlet mange saker i 2009 og planlegging av årsmøte 
er en viktig del.

Det har også vært flere ekstraordinære møter i forbin-
delse med Nordens sommerkonferanse. Her har flere av 
kretsstyrets medlemmer vært meget aktive. Konferansen 
fant sted i Stavanger i juni 2009. Her hadde kretsen an-
svar for ca 70 gjester fra Island, Finland, Norge og Sveri-
ge. Arrangementet var meget krevende for de ansvarlige, 
men nøye planlegging gjorde at det ble meget vellykket 
og vi har i ettertid fått mange positive tilbakemeldinger 
fra de forskjellige deltakerlandene. Det islandske kvin-
neforbundet hadde en flott reportasje fra Stavanger og 
fin omtale av konferansen.

Sonene
Aktiviteten i sonene er forskjellig og samarbeidet mel-
lom lagene i sonene varierer. 
Noen lag arrangerer studieringer samme, drar på felles 
utflykter, inviterer hverandre 
til spesielle foredrag eller feirer 10. mars sammen.

Virksomhet i lagene
Lagene hadde 62 lagsmøter og rundt 30 styremøter i 2009.
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De fleste lagene har sendt inn årsmeldinger. Jeg vil her 
nevne de viktigste aktivitetene.

Grinde og Årek Kvinne og Familielag
Dette laget driver et håndverksted for barn med kurs vår 
og høst. I tillegg har de juleverksted. Det har deltatt 30 
barn på disse aktivitene. Studieaktiviteter har vært gam-
le og nye strikketeknikker med 12 deltakere. Bunadkurs 
har vært arrangert vår og høst, der også med 12 delta-
kere. Styret består av lagleder Randi Aursland, nestleder 
Syvia Stoknes Larssen, kasserer Erna Svee, sekretær Lilly 
Krunenes, studieleder Edith Dvergsnes, styremedlem 
Aslaug Stokkenes og varamedlemmene Ingrid Grinde 
og Ingelev Andersson. Edel Mikkelsen sitter i sentral-
styret. Laget har 22 aktive medlemmer.

I 2009 hadde laget 10 lagsmøter. Tema for møtene har 
blant annet vært ”Kvinne for sin hatt”, kåseri med Eva 
Fagerheim fra Rehabiliteringssenteret på Nærland, be-
søk hos beboere på Tysværtunet og julemøte med bebo-
ere og pårørende på samme sted. Noen medlemmer har 
vært med i Aksdal kirke i forbindelse med utdeling av 
barnebibler til 4 åringer. Laget har gitt pengegaver til 
Tysværtunet for at det skal kunne arrangeres turer og 
kaffekos. I forbindelse med høstens svineinfluensa var 
noen av medlemmene med på vaksineringen.

Kopervik Kvinne og Familielag
I 2009 hadde laget 8 lagsmøter og 8 styremøter. Laget 
har i 2009 bestått av et arbeidsstyre med Gunnvor Saue 
som kontaktperson, Reidun Grude Anthonsen som 
kasserer, styremedlemmene Else Dordi Simonsen, Liv 
Jorunn Welde, Reidun Håland, Aud Vikane i tillegg 
til varamedlemmene Anne Grethe Hansen og Evelyn 
Arnesen. Laget har fått mange nye medlemmer og er nå 
oppe i ca 50. Det har blitt arrangert mannekengoppvis-
ning med basar, møtene har også omhandlet alternativ 
medisin og behandling, sykurs og omsying av tekstiler, 
Grønn hverdag, Kreftomsorg Rogaland, en brannmann 
har fortalt om brannforebyggende tiltak. Ellers har laget 
vært på busstur til Bømlo for å overvære en musikal, i 
Haugesund for filmframvisning og julemøte med hele 
46 damer tilstede. Gunnvor Saue har vært gjest i Radio 
Haugaland hvor hun informerte om lagets aktiviteter. 
På Reiselivsmessen Liv og Reiselyst deltok Else Dordi 
Simonsen og Reidun Grude Anthonsen. 4 stk fra laget 
var på kretsens årsmøte.

Nærbø Kvinne og Familielag
I 2009 hadde laget 8 lagsmøter og 8 styremøter. Laget 
har hatt 9 medlemmer.
Laget har i 2009 bestått av et arbeidsstyre med Ellaug  
Heskestad, Gudrun Ånestad, Ellinor Mellemstrand, Gun-
vor Evy Kloster, Gunvor Bø og Bente Tafjord Haaland.
Laget har hatt liten aktivitet, men på årsmøtet i februar 

ble det avgjort at de skal legge ned. Laget har i løpet av 
året hatt basar og aktivitetskurs for eldre. De har også 
gitt kr. 3000,- til brystkreftforskning.

Ogna Kvinne og Familielag
Styret består av lagleder Sigrun Kleven og kasserer Brit 
Kleven.Laget har studieringer som sin hovedaktivitet. 
Det er satt i gang ringer i følgende aktiviteter:Svingkurs, 
billedvev, båtførerkurs, toving, oljemaling, akvarell, 
gitar. Ogna arbeider også med aktiviteter for eldre i 
nærmiljøet, de arrangerer pensjonistfest og turer for 
eldre, bl.annet til Krokeidesenteret på Nærland. Laget 
har hatt flere innsamlinger til gode formål, pengegaver 
til Sykehuset i våre hender, Sjøsprøyt 4-H Ogna, TV til 
Hå sjukeheim, Da Vinchi-roboten på sentralsykehuset. 
De har også hatt ansvar for Care- innsamlingen i Ogna 
kommune og Søra Hå. To medlemmer har vært på 
kretsårsmøte på Bryne og sommerkonferansen i Stavan-
ger. Laget har 2 fjernadopsjoner.

Sand Kvinne og Familielag
Styret består av følgende personer: Lagkontakt Annlaug 
Nerheim, ellers styremedlemmene Eldrid Skjelbreid, 
Marit Ivarsflaten, Siri Larsen. Laget har hatt 7 medlems-
møter og 5 styremøter. Laget har 32 medlemmer og har 
hatt et meget variert og travelt lagsår. 
Jule og nyttårsfest for eldre, juleverksted, Eli Eikeland 
spilte og Lars Olav Fatland kåserte om Sand i gamle da-
ger. Assisterende rådmann i Suldal kommune orienterte 
om beredskapsplanen. Avleggermøte og besøk fra Mat-
tilsynet, loppemarked under Ryfylkedagene, innsamling 
av klær til Romania, kåseri om Sigrid Undseth i samar-
beid med Folkeuniversitetet, Saniteten, Bygdekvinnela-
get, kyrkjekoret, biblioteket og Folkeakademiet.
Laget har vært på tur til Energihotellet på Nesflaten, 
fått orienterning om barnevernstjenestens arbeid, hørt 
kåseri om likestilling og fått innføring om forliksrådets 
arbeid.

Stavanger Kvinne og Familelag
Styret har bestått av følgende: lagleder Ingebjørg Ras-
mussen, nestleder Ingunn Thorsen, sekretær Ingunn 
Kvelland, kasserer Jorunn Pedersen, studieleder Liv 
Valgjerd Svendsen, styremedlemmene Inger Halvorsen 
og Bjørg Høydal. Laget har 14 medlemmer. Det er av-
holdt 10 medlemsmøter og 10 styremøter i 2009. Av 
program dette året nevnes: reisebrev både fra Cuba og 
den Transibirske Jernbanen, besøk på Erga økologiske 
gård med mattilberedning av ville urter og påfølgende 
studiering om samme. Feiring av Nordens Dag sammen 
med andre medlemmer i sonen, laget sto som arrangør 
av Nordens Sommerkonferanse i Stavanger med besøk 
av ca 70 kvinner fra de nordiske land. I den forbindelse 
ble det avholdt studieringer både i organisasjonsteknikk 
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og håndarbeidsmetoder. Laget har vært på studietur til 
Bergen med besøk og omvisning på strikkefabrikken 
OLEANA. Det ble startet en lesering i laget for å få opp 
leselysten hos våre medlemmer. 

Tananger Kvinne og Familelag
Styret har i 2009 bestått av lagleder Torbjørg Djup, 
nestleder Reidun Håland, kasserer Elly Due-Olsen, se-
kretær Anne Sofie Nilsen, studieleder Astri Andersen 
og styremedlem Synnøve Myklebust. Laget har avholdt 
9 medlemsmøter og 2 styremøter. Medlemmene har del-
tatt på Nordens Sommerkonferanse, både som vertinner 
og tilhørere. I tillegg har et medlem vært på Interna-
sjonalt Seminar i Oslo. Møtene har inneholdt følgende 
tema: kåseri, fastelavensmøte, høytlesningsmøter, vår og 
juleavslutning.

Torvastad Kvinne og Familielag
Laget har 13 medlemmer og lagleder er Aud Wold og 
kasserer Gunhild Grønning. Laget har hatt 2 medlems-
møter og 2 styremøter. Laget har solgt barnehagen de 
drev og leier nå ut huset til en privat barnehage. Eller 
har laget studiearbeid med veving som viktigste aktivi-
tet.

Vedavåg Kvinne og Familielag
Dette laget på Karmøy har Ragnhild Jakobsen som 
lagleder og Bjørg Sund som kasserer. Laget har besøkt 
omsorgsboligene i nærområdet og gitt pengegave til ny 
kirke i Vedavågen.
Det har vært 6 lagsmøter i 2009.

Sogn og Fjordane Krins
Krinsstyret har bestått av:
Krinsleiar: Sonja Kjørlaug, 
Nestleiar/ Internasjonal kontakt: 
Aina Alfredsen Førde
Kasserar/ sekretær: Anne-Marie 
Berge
Styremedlem Sunnfjord: Bjørg 
Meek, Naustdal
Styremedlem Sogn/ KFB kon-
takt: Oddbjørg Veum
Styremedlem Nordfjord / Miljø- forbrukarkontakt: 
Anny Hilde
Vara Sogn: Reidun Øygard Sørensen
Vara Sunnfjord: Rønnaug Haugen
Vara Nordfjord: Ragnhild  Vambeset
Revisorar:  Kristin Bueie og Kårhild Melheim Rinde

Valnemnd 2009:Kjelkenes k&f-lag, Innvik  k&f-lag og 
Kyrkjebø k&f-lag.

Verksemd i krinsen.
I krinsen har det i 2009 vært  329 registrerte medlem-
mer fordelt på 24 lag.+ 1 nystarta lag.

09.09.09.vart ein stor dag. Det vart meldt inn eit nytt 
lag i krinsen vår: Hagefjorden k&f-lag med 9 medlem-
mer. Krinsstyret feira med marsipankake og kaffi .

Måløy k&f-lag har lagt ned laget i 2009. 

Skei k&f-lag var vertskap for eit vellukka krinsårsmøte 
på Skei Hotell. Utflukta til Senter for Livsmeistring - 
foredraget til leiar Inger Helene Nordeide – lærerikt, 
og til ettertanke for oss alle. Under middagen laurdags-
kveld fekk alle lagsleiarane som var tilstades utdelt lag-
leiarnåla med den nye logoen på av krinsstyret.

Vi har hatt 5 krinsstyremøtar, behandla 27 saker.

Krinsleiar, kasserar og styremedlem i Sunnfjord var til 
Solund på ”oppklaringsmøte” med Solund k&f-lag. Det 
vart nedlagt i 2002,men vil no starte oppatt. Dessverre 
så har dei ikkje meldt seg inn i forbundet dette året.

10 lag tok imot loddbøker frå K&F sitt landslotteri. 
Loddbøkene vart returnert utselde, det var fleire som 
hadde vinnarlukke, og eg håper alle har fått gevinstane 
sine i år!

Krinsleiar har delteke på 3 landsstyremøtar,( 1 ekstra-
ordinært 2 vanlege) 1 styremøte i Nordens, 1møte i 
internasjonalt utval, og Nordens Kvinneforbund sin 
sommarkonferansen i Stavanger i juni.
Krinsleiar har ”rykka opp” frå vara til 2.Nordens repre-
sentant. Det medførte at hun måtte stille på komitémø-
te i Kristiansand for å få innføring i kva oppgåvene var 
under sommarkonferansen. Reiserekninga vart så stor 
at det vart berre med det eine møte. Så i frustrasjon over 
det ble ei fane applikerte til Nordens Kvinneforbund 
som ble overrekt på styremøte i Stavanger.-- Alt gjekk 
bra, med god hjelp.

Representasjon:
Krinsleiar: Kumle k&f - lag 50 års jubileumsfest samt 
adventsmøte med Fjærland k&f-lag. Oddbjørg Veum 
representerte krinsen: Aurland k&f-lag 60 års jubileum

Krinsen har støtta forbundet med pengegåve til innkjøp 
av ny server. Vi støtta også forespørsel frå Elisabeth Rus-
dal om pengegåve til Albanske familiar så dei kunne kjø-
pe inn matkassar til jul. Vår gåve gav 10 familiar julemat. 

Miljø- og forbrukararbeid og KFB vert det ikkje skreve 
årsmelding på i år, Det har vore liten aktivitet. Eit lag 
har meldt om møter med tema – matlaging, norskopp-
læring, dans. 10 møtekveldar for 12-20 deltakarar. Del-
teke på møter om inkluderande lokalsamfunn.
Eit lag har 12 timer med strikkearbeid.
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Verksemd i laga:
Har motteke årsmeldingar frå 20 lag.

Alle lag gjer ein framifrå innsats i nærmiljøet. Skape 
trivsel for eldre. Gi blomster til dåpsbarna. Gi konfir-
mantane nystrokne kappar. Skulefrukost Adventsbasa-
rar Juletrefestar. Bålturar. Blomsterauksjonar. Interna-
sjonal buffèt. Omvisning på Slottet og Operabesøk både 
i Oslo og på Nordfjordeid. Førebyggande arbeid for barn 
og unge. Feira jubileumsår for laget med Bergenstur. 
Fleire lag har besøkt kvarandre. Det er viktig å riktig at 
vi tek vare på fellesskapet. Mange av kommunane må 
vera takksame for pengegåvene som vert samla inn.

Sunnmøre og Romsdal krets
Kretsstyre har bestått av:
Kretsleder: Vigdis Løseth
Nestleder: Randi A. Rønning
Kasserer: Aud Marit Davik
Sekretær: Oddlaug Hovdenak
Styremedlemmer: Aase Tøndel 
(Gruppekontakt)
Styremedlem: Unni Klokk
Styremedlem: Gjertrud Vik

Virksomhet i kretsen:
Kretsstyret har hatt 3 styremøter i 2009, det er blitt be-
handlet saker meldt fra lag og grupper samt planlegging av 
landsmøtet som blir i Molde oktober 2010. Arbeidprogam-
met for året har vært forberedelser og planer til landsmøte.
Kretsen har støttet forbundet med økonomiske midler, 
kr 1000.- til kjøp av ny dataserver, etter initiativ fra 
Oslo krets som hadde gjort kjøpet.
Kretsleder har deltatt på to landstyremøter, vore gjest på 
Molde lag av K&F sitt julemøte og snakket K&F saker, 
lagene i kretsen deltok i K&F sitt landslotteri.
Kretsårmøte vedtok å legge studielederoppgavene i kret-
sen på nestleder, den økonomiske biten lagt til kasserer i 
kretsen.

Medlemsutviklingen.
Medlemstallene er fortsatt synkende, ingen lag utenom 
Ørskog K&F har lagt ned,  pr 01.01.08 hadde kretsen 29 
lag og 276 medlemmer pr 01.01.2010 har kretsen 28 lag 
og 271 medlemmer.Vi ser en liten nedgang i medlemstal-
let, velger å se det som et positivt tegn for vår krets.

Gruppene.
Søre Sunnmøre gruppe har feira 70 års jubileum med 
mange innbudter gjester, de fikk presentert et resyme av 
hva og hvordan gruppen har arbeidd med oppover årene. 
Det var underholdning av lokale krefter. Alle gjennle-
vende gruppeledere var invitert og de som var tilstede 

fikk overrakt blomsterhilsen og takk. Haugsbygda K&F, 
sammen med gruppestyret stod som arrangør. Gruppen 
har pr 01.01.2010 11 lag,131 medlemmer (+5)
Nordre Sunnmøre gruppe har hatt et styremøte og 
årsmøte. Arrangert tur for lagene til Valderøy og Vigra 
med omvisning på kringkastningssenderen på Vigra og 
Søndagsskolehuset. Mat og omvisning på Johansbuda, 
videre Sagabu og Vigrastova. Gruppen har pr 1. januar 
2010 8 lag, 67 medlemmer
Romsdal gruppe.
Har avholt 1 styremøte og årsmøte i tillegg til telefon-
kontakt med styret. Molde lag av K&F inviterte hele 
gruppe til julemøte på Gildehallen i desember. Det vart 
ikke arrangert gruppestevne i 2009. Gruppen har pr 
01.01.2010 9 lag,72 medlemmer.
Virksomhet i lagene.
Lag driv studieringer med ulike tema som litteratur, 
hekling, baking, juledekorasjoner, lefse- og flatbrøba-
king, akvarellmalingskurs, Moltustranda K&F har 
feira 70 års jubileum og feira jubileet sammen med 100 
innbudte gjester.  Medlemsmøtene har inneholdt tema 
som Ja til omsorg, nei til vold, organisasjonsutvikling, 
kvinne- og familie politikk. Forbrukerpolitikk, interna-
sjonalt samarbeid. Mye av det lagene gjør og er opptatt 
av, er i tråd med prinsipprogrammet til forbundet.

Barn og unge 
Mange tiltak for barn og unge, det vert drive ungdoms-
klubber, aktivitetskvelder, julefest, stell av konfirma-
sjonskapper, utleie av bilsete og dåpskjoler. Fire lag i 
kretsen driv håndverksteder for barn og unge, to kurs i 
året hvor det har deltatt 82 barn. I tillegg har flere fad-
derbarn og gir økonomisk støtte til barnehjelpsorgani-
sasjoner. Molde K&F driver heldags barnehage med 20 
barn. Kleive K&F driv et juniortiltak, praktiske aktivi-
teter med undervisning for 14 barn, 2 tiltak i 2009.

Eldre.
Mange får blomsterhilsener til jul og påske, det blir feira 
eldre dag, lag kjøper  gaver og utstyr til eldre og syke-
hjem, det blir stelt i stand til hyggemøter på institusjo-
ner og andre arrangement tilrettelagt for eldre. 

Miljøtiltak.
Laga legg ned en stor innsats for miljøet rundt om i 
bygdene, det blir arrangert basarer, balldag, nyttårsfest, 
julemesser, høsttakkefest med kirkekaffe. Flere lag fei-
rer Nordens dag med underholdning og det Nordiske 
brevet blir lest. Noen lag leier ut duker og dekketøy, 
kompostkvern, ett lag driv dametrimm med instruktør 
for voksne mellom 18 -70 år, to ganger i uken. Lag har 
deltatt på dugnader i bygda, gitt kunst til sykehjemmet, 
velkomstpakke til nyfødte. Ellers kan enn lese ut i fra 
årsmeldingene om stor aktivitet rundt arrangement i 
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nærmiljøa sine noe som er med på å styrke samholdet og 
trivselen rundt om i bygdene.

Økonomiske gaver.
Laga har støtta med økonomiske midler både lokalt 
og internasjonalt. Mellom annet Kirkens SOS, Frel-
sesarmeen, Strømmestiftelsen, Sunnmøre krisesenter, 
kirketekstiler og kirketårn, barnekor, krisesenter og 
varmestue, gave til TV- aksjonen. Gaver er gitt til helse-
stasjoner og andre institusjoner, idrettslag, velforeninger 
til krybbedødforsking.
Som enn ser, skjer det mye rundt om i lagene til glede 
for sambygdinger og mennesker i nød. Fortsett med det 
og lykke til videre i arbeidet dere gjør stort eller smått.

Telemark krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Svanhild Haugen
Sekretær: Karin Nerli
Kasserer: Turid Larsen
Studieleder: Birgit Amundsen
Styremedlem: Aud Sivertsen
Styremedlem: Synnøve Rein-
holdt
Valgkomitè: Torgunn Bolstad og 
Wenche Ingulstad
Kontakt for internasjonalt arbeid: Birgit Amundsen

Virksomhet i kretsen:
Kretsstyret har hatt tre møter i 2009.

Kretsmøtet ble holdt i Ungdommens hus i Skien onsdag 
1. april, med Skien K&F-lag som vertskap. Årsmøtesaker, 
årsmeldinger og regnskap. Det ble vedtatt at inntekten av 
loddsalget kroner 390 skulle gå til kretsen. Tidligere leder 
av Diktets Venner, Gunhild Valen fortalte om ”retten til 
verdig alderdom” og Bærekraft og likeverd” til avisene.

Representasjoner:
Svanhild Haugen deltok på to landsstyremøter.
Turid Larsen deltok på ett landsstyremøte.

Studieaktiviteten:
Samlet tall på studietimer i kretsen i 2009 var 242 ti-
mer. Telemark krets har ikke mottatt noen penger fra 
Populus i 2009.

Høsttreff:
Onsdag 7. oktober ble det arrangert høsttreff i Ungdom-
mens hus i Skien. Vi hadde invitert Vestfold krets til 
møtet, og det kom åtte damer derfra. Anne Marit Hov-
stad orienterte om K&Fs internasjonale prosjekter, og 
orienterte om prosjektreiser til Kenya og Uganda.

Virksomhet i lagene:
Arbeidsstue for barn ble drevet i Skien. De hadde fire kurs 
med til sammen femti elever. Av andre aktiviteter kan 
nevnes: Litteraturringer, kurs i stor vev og billedvev og en-
gelskkurs. Tema på langsmøtene har vært: Besøk fra bibli-
oteket med årets bøker, feiring av Nordens Dag og vårtur 
med Ibsenvandring og besøk på museet i  Brekkeparken.

Vest – Agder Krets
Kretstyrer har bestått av:
Kretskontakt: Eva Ousbey
Kasserer: Monica Martinsen
Internasjonal kontakt: Bjørg 
Håland
KFB representant:Vera Ringdal 
Folkvord
Kretsens kontakt i Folk og For-
svar: Elin Fjermeros

Virksomhet i kretsen:
Styret i Vest-Agder krets 2009 har bestått av en repre-
sentant fra hvert lag.
Bjørg Håland og Torhild Tobiassen har vært vertskap 
for styremøtene i Mandal. Wenche Johnsen har vært 
valgt landsstyrerepresentant og Eva Ousbey redaktør av 
Kontakt.
Det er gitt ut 2 nummer av Kontakt i beretningsåret.

Kretsen har pr. 31.12.2009 103 medlemmer fordelt på 
7 lag, Flekkerøy, Lyngdal, Mandal, Spangereid, Spind, 
Vennesla og Vågsbygd. Det har vært holdt to styremøter 
i Mandal. Årsmøtet ble holdt i Mandal 21. april med 10 
stemmeberettigede tilstede fra fem lag.

Virksomhet i lagene:
Vennesla skilter med 28 medlemmer og er aktive i lokal-
miljøet med bl.a. møter og gaveutdeling til jul.

17 medlemmer i Flekkerøy gleder seg over flotte turer 
fra Sokndalsstrand i vest og østover til kunsttur i byen, 
til hyggelige lagsmøter med demonstrasjoner, og vellyk-
ket arbeid for å bevare biblioteket på øya.

Vågsbygd har lite aktivitet, men fremdeles 8 trofaste 
medlemmer, men vevstua er populær med 7 deltakere på 
vår - og høst - kurser.

I Mandal trimmes det i varmtvannsbasseng.

I Lyngdal er 16 medlemmer aktive med å arrangere pen-
sjonisttreff, allsangsmøte, servering på konfirmanttreff, 
servering på åpning av Sentrumsparken, jordbærserve-
ring for Lyngdal markedsforening, grøtservering for 
nattåpne butikker i desember foruten turer og møter!
Dette har de nå holdt på med i 75 år!
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Spangereid melder om fullt opp med 30 barn i lagets 
naturbarnehage. Vevstua samler også medlemmene en 
gang i uka til arbeid og hygge.

Spind har 7 aktive damer som fortsatt sørger for bygdas 
17.mai feiring med fullt hus på grendehuset og besøk fra 
fjernt og nært – så populært at det blir reprise i september!

Vestfold krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder/kontakt: Else-Bjørg 
Andersen
Sekretær: Anne – Lene J. Spanthus
Kasserer: Else Andersen
Styremedlem: Marvel Gundersen 
Styremedlem: Frøydis Bjørnskau Edh
Vara til styret: Eva Sæther og Kari 
Hvalby
Representant for Internasjonalt 
utvalg: Else-Bjørg Andersen
Revisorer: Astrid Thoresen og Reidun Sundal

Virksomhet i kretsen:
Vestfold krets ble stiftet 11. juni 1926 og hadde 31 
desember 2009 122 medlemmer fordelt på fem lag 
Vestskogen og Teie, Søndre Slagen, Bergan, Torød og 
Sandar.

Kretsen er representert i stiftelsen Fosnes – Solbø. 
Kretsmøter har blitt lagt til vanlige lagsmøter også i 
2009. På årsmøtet i april var Vestskogen og Teie Kvinne 
og Familielag vertskap. 

Representasjon:
Kretsleder har deltatt på landstyremøter.

Virksomhet i lagene:
Bergan K&F: 13 medlemmer. Juleverksted for 23 barn, 
julemøte og gjester fra Søndre Slagen, Vestskogen, Teie 
og Torød. Laget har fadderbarn i SOS – barnebyer og en 
gang i måneden har de en kaffestund.

Torød K&F: 35 medlemmer.

Vestskogen og Teie K&F: 15 medlemmer. Førjulsmøte for 
pensjonister, hjelp på Teie Kirkes julemesse, styrerepresen-
tant i Frivillighetssentralen, støtter SOS – barnebyer og 
lokale institusjoner. To medlemmer går med middag til 
eldre og ett medlem lager mat til rusmisbrukere. 

Søndre Slagene K&F 29 medlemmer. Studiering om 
”Mors bok”

Østfold Krets
Kretsstyret i 2009 har bestått av:
Kretsleder: Sølvi Skram Vedø
Nestleder: Anne Mette Johan-
sen
Kasserer: Kristin Pauss-Jønsson
Sekretær: Lisbeth Hagen 
Studieleder: Tone Holene
KFB-kontakter: Synøve Knold 
KFB- kontakt: Berit Julsen ( ½ 
år ) 
Internasjonal kontakt: Grete Frogn Brænd

Virksomhet i kretsen:
Østfold krets ble stiftet 10.oktober 1946. Medlemstallet 
pr. 31.12.09 var på ca.140 stk. fordelt på 5 aktive lag og 3 
passive lag. Kretsen har hatt 3 styremøter, årsmøte samt 
et seminar.

Kretsens årsmøte ble holdt i Spydeberg 23.04.09 i regi 
av Spydeberg Kvinne og Familielag. 
Her var det 26 fremmøtte hvorav 14 var stemmeberet-
tigede. I tillegg til vanlige årsmøtesaker drøftet vi også 
denne gang kretsens videre arbeid og fremtid.. I 2009 
gikk kretsen fra arbeidsstyre over til et fullverdig styre.  
Alle verv er besatt og det er vi veldig glad for. Tillits-
kvinner er viktig for vårt forbund.

25. juni og 27. august hadde vi styremøter der vi i hoved-
sak planla og forberedte et seminar i oktober. Alle frem-
møtte på årsmøtet var enige om at dette ville være et bra 
tiltak. Det er bare så synd at ikke så mange deltar som vi 
skulle ønsket. 

23. og 24. oktober ble så dette seminaret holdt på Quality 
Hotell i Sarpsborg. der 14 stk. deltok begge dager. Fre-
dagskvelden hadde vi en representant fra NAV, Elin Bor-
ling, som holdt et foredrag om den nye pensjonsreformen 
og hva som er viktig i den forbindelsen.  Hun fikk mange 
spørsmål fra deltakerne og det var både interessant og læ-
rerikt. Anne Enger fra Sentralstyret var vår gjest gjennom 
hele helgen og hun holdt et foredrag om ”Nytt og nyttig 
om K&F” og ga oss også mange tanker om fremtiden til 
forbundet. Vi brukte mye av lørdagen til gruppearbeid og 
det var K&F som var tema der.

Representasjon :
Kretsleder Sølvi Skram Vedø har deltatt på alle lands-
styremøter i 2009.

KFB - kontaktene, Synøve Knold og Berit Julsen har 
deltatt på KFB-møter gjennom året. De er begge er i 
styret for KFB-komiteen i Østfold fylke. 
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Internasjonalt utvalg
Kontakt Grete Frogn Brænd har deltatt på utvalgsmøter 
og internasjonalt seminar i Oslo.
Hun er også med i det sentrale internasjonale utvalget.
Østfold krets, internasjonalt utvalg har i år gitt kr. 
3.000,- til Nest, Sri Lanka.
Gjennom Marys Venner støttes også et pikehjem på Sri 
Lanka med kr. 1.750,- pr. år.

Anne Sophie W.Bondeson har vært leder av det sentrale 
Beredskapsutvalget.
Tone Holene har vært representant i utvalget som har 
hatt mandat til å legge frem en innstilling om forbun-
dets fremtid og som skal opp på Landsmøtet i 2010.

Aktiviteter i lagene:
Lagene har svært forskjellige aktivitetsnivå, noen er mer 
aktive enn andre og det er stor spredning på type aktivi-
teter. Tre lag er passive.

Eidsberg: Driver barnepark. De har få medlemmer og har 
ikke hatt lagsmøter dette året. De er et ellers passivt lag.

Grålum Aktivt lag med 74 medlemmer og en meget 
aktiv leder.De har hatt 6 styremøter og 5 medlemsmøter 
i 2009.Laget arrangerer også mange populære turer og 
man må melde seg på fort for å få plass for å være med.  
Tema på møtene er mange og varierte. I år har det vært: 
Foredrag om Opplev Østfold, Besøk fra Sykehuset i 
Østfold og informasjon om det nye sykehuset som skal 
bygges i fylket, tannhelse og besøk i Bystyresalen med 
foredrag fra ordfører. De har også arrangert eldretreff og 
mannequingoppvisning. De har to meget aktive studi-
eringer. Laget har et fadderbarn på Sri Lanka.

Larkollen De har kun ni aktive medlemmer nå, men 
fungerer bra ved å ha mye telefonkontakt utover de to 
styremøtene som er avholdt i 2009. De arrangerer bingo 
og deltar aktivt på markedsdagen i Larkolluka som ar-
rangeres hvert år i juli mnd. Adventsfest for de eldre er 
også en årlig foreteelse. Laget har også en teaterring.  De 
driver også aktivitetshuset Nasle sammen med andre 
foreninger i bygda. Dette huset skulle selges, men K&F 
Larkollen protesterte sammen med flere andre forenin-
ger og de fikk avverget salget.

Rakkestad Laget har hatt liten aktivitet i 2009. De har 
hatt 3 lagsmøter og årsmøte. Laget har også hatt  
flere fine turer der de også inviterer med seg familie-
medlemmene sine. I år gikk turen til Romsås-gruvene i 
Askim, en tur til Oslo med teatertur og middag. To av 
medlemmene  har også deltatt på sommerkonferansen 
i Rogaland. Laget har også et adoptivbarn. 

Råde Laget har ikke hatt medlemsmøter i 2009. De 
har drevet en barnehage sammen med Råde Bygdekvin-

nelag. De har også arrangert 30 årsjubileum og der var 
Knut Jørgen Røed Ødegaard og foreleste. Laget er be-
sluttet nedlagt i 2010.

Spydeberg Laget har hatt 4 styremøter og 6 lagsmøter  
og har rundt 30 medlemmer.I samarbeid med Røde 
Kors, Sanitetsforeningen og Bygdekvinnelaget har de 
hatt 5 kulturtreff. Ansvaret for treffene går på omgang 
mellom foreningene. På disse treffene prøver de å få 
flyktningene i kommunen til å komme for å bli bedre 
kjent med de andre innbyggerne. 
Laget er også medlem av Frivillighetssentralen der flere 
av medlemmene fra K&F er meget aktive.På møtene i år 
har de hatt forskjellige tema som årets bøker, folkehelse, 
om sentrumsplanen for Spydeberg , grillkveld og jule-
møte. De har også en stor teaterring. Laget har hatt to 
studieringer i 2009, hvorav den ene er en Hobbyklubb 
som er meget populær.

Trolldalen Laget har 28 medlemmer og de har hatt 6 
lagsmøter og 4 styremøter.
Laget har arbeidsstyre.
På møtene har de hatt besøk fra ”Barnas stasjon”, fore-
drag om trafikkopplæring ”Hva er nytt”, Yoga, slekts-
forskning og et kåseri om Edvard Munch. De arrangerer 
også en advenstfest for de eldre. De har også hatt en tur 
med Skibladner.

Vestre Hvaler: Dette laget har vært et passivt lag i 2009 
og blir nedlagt i 2010.
Alle lag gir også støtte til mange gode formål i egen 
kommune og flere lag har fadderbarn.
Tema på lagsmøtene er varierende, men er aktuelle i 
tiden og mange er relatert til våre satsningsområder i 
landsmøteperioden 2008 – 2010. Alle lag er med i dis-
kusjonen om forbundets fremtid og ser på dette som en 
meget viktig sak fremover sammen med å prøve å få opp 
medlemstallet. 

Øvre Buskerud krets
Øvre Buskerud krets har bestått 
av 5 lag.
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Bente Kaugerud,  
Eggedal K&F
Kasserer: Astrid G Medgard, 
Nesbyen K&F
Sekretær: Lise Sveinsson, Nes-
byen K&F
Studieleder: Gudrun Kristian-
sen, Geilo K&F
Styresmedlem: Bjørg Mari Klinge, Flå K&F
Styresmedlem: Gunhild Lien, Geilo K&F
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Kretsen har internasjonalt utvalg. Miljø- og forbruker-
utvalg og KFB kontakt. Vi har bare hatt 1 styremøte, 
men vi har hatt god kontakt pr. brev, e-post og telefon. 
Kretsårsmøte var i Flå hvor alle lag var representert. 
Vi hadde ikke besøk fra forbundet på årets møte. Et-
ter vanlige årsmøtesaker, refererte kretsleder fra vårens 
landsstyremøte og vi diskuterte hvordan vi kunne få 
flere medlemmer. Salg av handlenett gikk bra. Vi tok 
også opp saker som laga hadde spørsmål om og vi hadde 
en flott tur til Vassfaret Bjørnepark hvor vi traff Berte 
Skrukkefilhaugen. Hun kom også på besøk til vårt so-
siale samvær etter at vi fikk servert en deilig middag. Vi 
spanderte kaffe og kaker på vår gjest som fortalte om 
hvordan det var å leve i Vassfaret i gamle dager. Vi samla 
inn penger til ACWW og hadde utlodding med mange 
fine gevinster. Forbundsleder Toril S. Gravdalkom til 
Nesbyen i august og var med 1 dag på kjerringtorget.

Aktiviteter i laga
Dugnad på museum og salg av vafler, kaker og mat ved 
forskjellige arrangement. Besøkt aldershjem med kaffe, 
kaker og blomster. Pyntet kirken med blomster ved 
gudstjenester. Solgt fastelavnsris. Hyttetur. Tur til Kjøl-
len. Grillkveld. Vaffelsalg på Hallingmarken. Bokkveld. 
Teatertur. Avleggermøte. Julemiddag. I fobindelse Ber-
gensbanen sitt 100 års jubileum, ble det vaffelsteking og 
kaffe på Nesbyen stasjon. Et lag har bistått helsestasjon 
i forbindelse med svineinfluensavaksinering. Et lag har 

jobba for å få gang/sykkelvei og et fint nærmiljø rundt 
sentrum.

Laga har støttet
Lag har støttet skoleturer til Polen og konsentrasjonslei-
re. Fadderbarn i Gambia og Thailand, gatebarn i Roma-
nia. Alle lag har solgt lodd til inntekt for vårt forbund. 
Støttet skolemusikk v/kjøp av julekalendere. Et lag har 
gitt blomster til sine medlemmer over 67 år. Sansehagen 
ved Elverhøy helsetun har fått gave. Bidrag til lekestue i 
Høva barnehage. Gitt penger til redd Barna, årets TV-
aksjon, “Svalene”, Leger uten grenser, frivillighetssentra-
len og busstur til Sølvguttene under Festspill.

Inntekter
Fått kulturmidler fra kommuner og pengegave fra Nes 
Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank. Loddsalg på 
medlemsmøtene.

Kurs
Geilo K&F har hatt stakkekurs.

Reprentasjon
Samfunnshus, Møllas venner. Alle lag er medlemmer 
av ACWW og KFB. Kretsleder har vært på 1 lands-
styremøte, besøkt 3 lag i kretsen. Hun var også tilstede i 
Oslo på K&F’s kontor på julelunsj i forbindelse med at 
vår forbundsleder Toril S. Gravdal gikk av til nyttår. På 
kjerringtorget, Nesbyen, var alle laga representert.
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Statistikker

 Oversikt pr 31.12.09 Heldags-
barnehage

Halvdags-
barnehage

Korttids-
barnehage Barnepark Tiltak for b/u

under 26 år
Akershus 4   2 6
Aust Agder          
Bergen Midthordland 7 1   3
Finnmark        
Hedmark          
Hordaland 7   2   23
Hålogaland 1        
Nedre Buskerud 1     1 2
Nordland          
Nordmøre          
Nord-Trøndelag 1       3
Oppland 1       1
Oslo 1       2
Rogaland         3 
Sogn og Fjordane  1       3
Sunnmøre og Romsdal 1       10
Sør-Trøndelag          
Telemark         4
Vest Agder       45  
Vestfold         2 
Østfold 1         
Øvre Buskerud          
Sum 26  1 2  48 62

  Antall 
medlemmer Antall grupper Gruppemøter Antall lag Antall  

lagsmøter
Akershus 766     28 36
Aust Agder 92     9 80
Bergen Midthordland 457     14 42
Finnmark 38     5
Hedmark 50     3 28
Hordaland 1047 6 19 61 357
Hålogaland 223     20 110
Nedre Buskerud 77     5 15
Nordland ;Hålogaland 47     4  
Nordmøre 69     5  
Nord-Trøndelag 106     10 25
Oppland 101     9 55
Oslo 270     7 41
Rogaland 183  3 6 11 62
Sogn og Fjordane 336     25 114
Sunnmøre og Romsdal 277 3 6 29 187
Sør-Trøndelag 77     5 28
Telemark 20     2 6
Vest Agder 97     7 32
Vestfold 129     5  27
Østfold 144     8 20
Øvre Buskerud 58     5 27
Direktemedlemmer 159        
Sum 4823 9 31 277 1265 

I tillegg kommer juniormedlemmer.
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Populus – studieforbundet folkeopplysning
Fylkesoversikt for år 2009
Gjennomførte kurs i Norges Kvinne- og Familieforbund.

Fylke
Planlagte Gjennomførte

Kurs Timer Kurs Timer Deltakere Tilskudd
01 Østfold 0 0   8   153   50  7 810
02 Akershus 0 0   21   480   251  28 420
03 Oslo 0 0   10   156   86  8 460
04 Hedmark 0 0   8   158   50  10 300
05 Oppland 0 0   2   179   11  8 450
06 Buskerud 0 0   2   68   15  2 640
07 Vestfold 0 0   3   138   18  7 660
08 Telemark 0 0   4   192   22  10 360
09 Aust-Agder 0 0   6   264   46  15 000
11 Rogaland 0 0   30   776   237  44 620
12 Hordaland 0 0   50   952   344  55 480
14 Sogn og Fjordane 0 0   7   113   76  6 810
15 Møre og Romsdal 0 0   13   203   84  12 310
17 Nord-Trøndelag 0 0   11   651   128  35 610
18 Nordland 0 0   10  467   58  19 180
20 Finnmark 0 0   1   15   13  950
  SUM 0 0   186  4 974  1 489  274 060

Mest brukte studieplaner
Fylkesoversikt for år 2009
Gjennomførte kurs i Norges Kvinne- og Familieforbund.

Studieplan
Planlagte Gjennomførte 

Kurs Timer Kurs Timer Deltakere Tilskudd
1. 0210012025 Vev-nybegynner/videregående   0   0   12  929   64  40 370
2. 0219012097 Formingsaktiviteter   0   0   19  908   149  49 340
3. 0303003043 Litteratur-generell   0   0   26   474   155  22 760
4. 0210012008 Bunad   0   0   11   402   88  23 500
5. 0232004010 Musikkgruppe   0   0   6   171   62  10 430
6. 0210012056 Strikketeknikker   0   0   11   151   72  10 510
7. 0210012059 Billedvev   0   0   4   136   25  8 000
8. 0701012028 Matretter   0   0   4   144   26  7 100
9. 0701012041 Lefse og flatbrødbaking   0   0   7   93   51  6 910
10. 0206012017 Folkedans   0   0   5   91   132  5 950
11. 0408005001 Bli kjent med lokalmiljø   0   0   4   90   38  5 340
12. 0210012036 Hardangersøm   0   0   4   90   27  5 460
13. 0102002006 Fransk   0   0   4   78   12  5 100
14. 0101002005 Engelsk, videregående   0   0   4   76   30  4 760
15. 0610010004 Datakurs, program   0   0   4   70   37  4 300
16. 0233040202 Vi lærer sangteknikk, kor   0   0   2   65   57  3 850
17. 0210012003 Lappeteknikk   0   0   5   64   29  3 880
18. 1020011015 Livet langs kysten   0   0   2   60   19  3 600
19. 0702007065 Foreldreringen   0   0   2   60   19  3 600
20. 0209012023 Porselensmaling   0   0   1   50   5  1 700
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Tillitsvalgte 2009
Sentralstyret:
Forbundsleder  Toril S. Gravdal
1. nestleder Grete Nordbæk
2. nestleder Eldbjørg Gunnarson
Medlemmer Anne Enger
 Gunn Evjen
 Wenche Hoel
 Wenche Berg Stuenes
Varamedlemmer Trine Bertram Hagen
 Else Marie Angeltveit

Kretsledere/kontakter:
Akershus Liv Holst
Aust-Agder Else Marie Angeltveit
Bergen/Midthordland Randi Gjerde
Finnmark Hedvig Hansen
Hedmark Anne Lise Bryhn
Hordaland Torill Handal
Hålogaland Margaret Enger
Nedre Buskerud Laila Nordby
Nordmøre Anne-Lise Johnsen
Nord-Trøndelag Anne M. Eggestøl
Oppland Wenche Rolstad
Oslo Elisabeth Stubergh Nielsen
Rogaland Ingebjørg Rasmussen
Sogn- og Fjordane Sonja Kjørlaug
Sunnmøre og Romsdal Vigdis Løseth
Sør-Trøndelag Arbeidsstyrekontakt: Berit Fossum
Telemark Svanhild Haugen
Vest-Agder Kontakt: Eva Ousbey
Vestfold Else Bjørg Andersen
Østfold Sølvi Skram Vedø
Øvre Buskerud Bente Kaugerud

Ledere av komiteer og utvalg:
Finanskomiteen Brynhild Loe Arntsen
Vedtektskomiteen Haldri Karin Engenes
Valgkomiteen  Edel Mikkelsen
Prinsipprogramkomiteen Elisabeth Rusdal
Miljø- og forbrukerutvalget Vigdis Løseth
Internasjonalt utvalg Kristin Hansen
Beredskapsutvalget Anne Sophie Wingaard Bondeson

K&Fs representanter i:
ACWW Elisabeth Rusdal
Nordens Kvinneforbund Toril Sonja Gravdal og Sonja Kjørlaug

Ansatte: 2,3 årsverk
Administrativ leder Kirstin Neerbye Hagen, ansatt mai 1995
Styresekretær Sissel Frelsøy, ansatt 1. april 2006
Regnskapsansvarlig Sissel Frelsøy, fra mai 2007
Resepsjonsansvarlig  May-Britt Havnsund, ansatt oktober 1997
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Norges Kvinne- og Familieforbund har vært tilsluttet følgende 
organisasjoner, komiteer, institusjoner og råd i 2009

The Associated Country Women of the  
World (ACWW) Ingunn Birkeland, leder av FN-komiteen
 Anne Marit Hovstad, medlem av prosjektkomiteen 
 (Valgt 2007 i Åbo, juni 2007)
BarneVakten Bjarnhild Hodneland (medlem av fagrådet)
Debio  Wenche Berg Stuenes
 Torill Malmstrøm,( styremedlem)
FN-sambandet Ingunn Birkeland (K&Fs representant ved møter)
FN-sambandet Vest Bjarnhild Hodneland
Fokus Anne Marit Hovstad, medlem i valgkomiteen
 Anna Solberg, styremedlem for 1 år
Folk og Forsvar
Forbrukerpolitisk forum (Forbrukerrådet) Barnhild Hodneland, medlem
Fordelingsutvalget for barn og unge Odlaug Lysø Kleven
Frifond Kirstin Neerbye Hagen, administrativ leder 
 (representerer K&F ved møter)
Frivillighet Norge Kirstin Neerbye Hagen adm. Led
Grønn Hverdag Bjarnhild Hodneland, nestleder i rådet
 Toril S. Gravdal
Håndverkstedet for barn og unge Grete Nordbæk styremedlem, Bjarnhild Hodneland vara
Institutt for etikk og samfunn Ingunn Birkeland
Kvinners Frivillige Beredskap Anne-Lise Johnsen (nestleder) og fra 13.04.2008
 Anne-Sophie Bondeson (hovedstyremedlem) 
 med vara Odlaug Lysø Kleven 
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS) Bjarnhild Hodneland
Likestilling og diskrimineringslovutvalget Grete Nordbæk
MatMerk Bjarnhild Hodneland
Nettverk for mat og miljø Toril S. Gravdal
Nordens Kvinneforbund (NKF) Sonja Kjørlaug og Toril Sonja Gravdal
 Bjarnhild Hodneland, vara
Populus – Studieforbundet Folkeopplysning Gerd Misund (nestleder frem til mai) 
 Ann- Louis Nordstrand (styreleder fra mai)
 Randi Renden valgkomiteen
 Anne Enger kontrollkomiteen
 Bjarnhild Hodneland, vara kontrollkomiteen
Senter for seniorpolitikk Ingunn Birkeland (representerer K&F ved møter)
Unicef Ingunn Birkeland (representerer K&F ved møter)

Norges Kvinne- og Familieforbund er også tilsluttet følgende organisasjoner og komiteer: 
Foreningen Norden – Folk og Forsvar - Norges Vel

58



59



Gode grunner til å velge Norges Kvinne- og Familieforbund
en partipolitisk uavhengig organisasjon med omlag 5000 medlemmer

Barnehager, parker og håndverksteder
Våre 21 kretser og 304 lokallag driver nettverkstiltak over hele landet. Du kan alltid nå oss på telefon,  

faks, e-post og Internett. Visste du at lagene driver over 300 tiltak for barn og unge over hele landet 
i form av barnehager, parker og tiltak for barn og unge?

Nordens Kvinneforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund er tilsluttet Nordens Kvinneforbund med over 150 000 medlemmer.  

Vi er også medlem av Associated Country Women of the World (ACWW)  
som er representert i mer enn 60 land. ACWW er tilknyttet FN.

Internasjonalt prosjektarbeid
Internasjonalt prosjektarbeid for å bedre kvinners levekår over hele verden, er viktige arbeidsoppgaver 
for forbundets tillitsvalgte i Internasjonalt utvalg. Forbundet er tilsluttet FOKUS, et kompetanse- og 

ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål med tilslutning fra 77 kvinneutvalg og kvinneorganisasjoner.

Omsorg for barn og eldre
Vi er opptatt av kvinnepolitikk, familiepolitikk, gode oppvekstvilkår for barn og unge, gode skoler,  

barnehager, skolefritidsordning (SFO) og kontantstøtteordningen  
Vi vil ha et likeverdig skoletilbud i hele landet, et regelverk som sikrer arbeidsmiljølov for  

barn og en minimumsstandard ved skolene.
Vi ønsker varierte omsorgsløsninger for våre eldre og syke med et allsidig velfungerende kommunalt 

helsetilbud til eldre og pleietrengende, gode hjemmebaserte omsorgstjenester, institusjoner og omsorgsboliger.

Forbrukersaker
Norges Kvinne- og Familieforbund er blant landets største private forbrukerorganisasjon.  

Familien som forbruker er i fokus.  
Videre merking av matvarer og matvaresikkerhet.  

Barn og medier, bekjempelse av medievold, ernæringsspørsmål i hjem og skole, er også prioriterte saker.  
Vi vil fortsette å rette søkelyset mot kvaliteten på offentlige tjenester 

og påse at våre medlemmer blir ivaretatt på beste måte.

Besøk oss på www.kvinnerogfamilie.no

Norges Kvinne- og Familieforbund
Øvre Slottsgate 6
0157 Oslo
Tlf: 22 47 83 80
Fax: 22 47 83 99
E-post: post@kvinnerogfamile.no
Webside: www.kvinnerogfamilie.no


