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Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er en par-
tipolitisk interesseorganisasjon som arbeider med 

kvinne- og familiepolitiske spørsmål og som ble stiftet 
i 1915 under navnet Hjemmenes Vels landsforbund. 
Hjemmenes Vels landsforbund var den første husmor-
organisasjonen 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 landsomfatten-
de, partipolitisk uavhengig kvinneorganisasjon som byg-
ger arbeidet på kristne og humanistiske grunnverdier.

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:
• Kvinners helse
 – Fødetilbudet
 – Mammografiscreening
• Ernæringsspørsmål i hjem og skole
• Familien og miljø
 – Matvaresikkerhet
• Flerkulturelt arbeid nasjonalt
• Internasjonalt engasjement
 – Kvinneprosjekter

Prinsesse Astrid fru Ferner, vår høye beskytter, som vi er meget 
stolte av.

3



INNHOLD
Forbundsleder har ordet .......................................................5

Årsmelding fra forbundet .....................................................6

Årsmeldinger fra komitéer og utvalg ...............................11

Årsregnskap .......................................................................... 16

Revisjonsberetning ............................................................. 25

Fonds og legater ................................................................... 23

Henvendelser offentlige myndigheter ............................. 25

Høringer ............................................................................... 32

Pressemeldinger ................................................................... 36

Årsmeldinger fra kretsene ................................................. 43

Representasjon ..................................................................... 60

Statistikker ............................................................................61

Studieforbundet næring og samfunnet .......................... 62

Tillitsvalgte og ansatte ....................................................... 63

4



2012 ble et aktivt og spennende år for forbundet vårt. Vi 
  hadde en bedre økonomisk hverdag og fokus kunne 

rettes mer på å arbeide med saker og synliggjøring. Den økonomiske 
situasjonen kunne vi ikke slippe, men vi kunne senke skuldrene noe. 
Tema for landsmøteperioden 2010 – 2012 har vært «Vi skaper fram-
tiden». Og med våre saker og forslag overfor politikere sentralt, regio-
nalt og lokalt så kan vi trygt si at vi har gitt våre bidrag for å skape en 
bedre hverdag for folk flest.
Kvinner og helse har vært viktige saker. I den forbindelse både arbeid 
for å sikre at ikke mammografiscreeningen skulle legges ned og ikke 
minst kampen for å bevare det lokale fødetilbudet. Det siste har vært 
en hard og vanskelig kamp. Dessverre har vi ikke lykkes alle steder. 
Men våre tiltak har i det minste sørget for å sette saken enda mer på dagsorden og oppslutningen 
fra lokalmiljøene har vært stor og inspirerende.
Ernæringsspørsmål i hjem og skole preget også arbeide i 2012. Grunnlaget er lagt for økt fokus og 
satsning på dette i 2013. Vi ser at dette er arbeid som fenger ute i svært mange av våre lag.
2012 har vært landsmøteår. Landsmøtet i Bergen ga stort engasjement, og en utrolig inspirasjon til 
videre arbeid. Det ble debatt om saker, forbundets fremtid og veien videre. Gruppearbeid med alle 
deltagere og observatører ga tanker om veien videre. Sammen med gruppearbeid fra inspirasjons- 
seminaret i juni 2012 dannet dette grunnlaget for dokumentet som vi kaller «Bergensdokumentet». 
Bruken av dette dokumentet vil skje i 2013 og vi håper det gir inspirasjon og ideer til arbeid i alle 
ledd i organisasjonen vår.
Kontakt og samarbeid over landegrensene har til alle tider vært viktig for vårt forbund. Vi har ikke 
minsket denne aktiviteten. Fortsatt har vi tillitskvinner i verv for vårt internasjonale forbund;  
Associated Country Women of the World (ACWW). Det nordiske samarbeidet går sin gang. 
Ansvaret går på omgang mellom medlemslandene og fra 2012 har vi ansvaret for Nordens Kvinne-
forbund og arbeidet der. Dette krever tid og innsats, men vil gi mye tilbake til oss og medlemmene 
våre.
Det har vært holdt møter med departementer og stortingsrepresentanter om viktige saker en rekke 
ganger i løpet av året. Vi har sendt høringsuttalelser og gitt innspill både til partiprogrammene og 
til statsbudsjett.
Vi gleder oss over de oppslag vi får om sakene og vårt syn gjennom media. I tillegg har vi i økende 
grad benyttet både nettsidene og forbundets Facebookside i synliggjøringen. Når så kretser og lag 
følger opp, så ser vi at samfunnet rundt oss legger merke til sakene og det forbundet står for.
Vi har altså i 2012 bidratt til å skape en framtid – både for forbundet men også for morgendagens 
samfunn.

Elisabeth Rusdal

FORBUNDSLEDER HAR ORDET

Forbundsleder 
Elisabeth Rusdal

VI BIDRO TIL Å SKAPE FRAMTIDEN!
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Årsmelding 2012

Innledning
Året ble et aktivt og krevende år. Fortsatt var det viktig å ha fokus på den økonomiske situasjonen 
og foreta innsparinger. Landsmøtet på høsten krevde sitt med planlegging, saksforberedelser og 
gjennomføring. I tillegg var det utskiftninger i sekretariatet. Men med godt samarbeid så ble året 
sett under ett et år som ga inspirasjon og økt engasjement og tro på fremtiden.

Organisasjon
Medlemmer
Forbundet hadde, 31. desember 2012, 4 384 medlem-
mer. Vi hadde 3 852 hovedmedlemmer, 290 juniormed-
lemmer, 145 direktemedlemmer og 73 familiemedlem-
mer. 24 er registrert som æresmedlemmer, hvorav 1 i 
forbundet. Vi har 243 lokallag og 20 kretser. Telemark 
krets valgte å legge ned i løpet av året. Kretsen har ett 
lokallag og laget står nå tilsluttet forbundet direkte.  2 
kretser har grupper. I løpet av året er det avdekket at vi 
må foreta en opprydding i medlemsregisteret med tanke 
på registrerte lokallag. Vi har fortsatt noen lokallag i 
registeret vårt, som er nedlagt, men som fortsatt har 
medlemmer registrert.

I løpet av 2012 har 6 lag og 3 grupper lagt ned sitt ar-
beid.

Sentralstyret
Sentralstyret har bestått av:
Forbundsleder:  Elisabeth Rusdal
Nestleder:  Sonja Kjørlaug
Styremedlemmer: Anne Enger
    Eldbjørg Gunnarson
    Wenche Hoel
    Liv Holst
    Gjertrud Vik

Varamedlemmer: Wenche Rolstad
    Marit Warme

Det har i løpet av året vært avholdt 5 sentralstyremøter, 
alle over minst 2 dager. Mellom styremøtene har styret 
hatt kontakt via e-post. 
 Styret har i løpet av året behandlet 87 saker, hvor 
økonomi og regnskapsføring har vært noen av de mest 
tidkrevende sakene sammen med tett oppfølging av 
medlemsutviklingen.

Kretser og lag
Aktivitetene i kretsene fremgår av årsmeldingene fra 
den enkelte krets. Vi ser at mange kretser sliter med å 

få tilstrekkelig tillitsvalgte og dette preger naturlig nok 
arbeidet. Dette til tross så har det vært både kurs, møter 
og samlinger av ulikt slag i mange kretser.
 Sentralstyret inviterte seg på besøk med foredrag til 
kretsenes årsmøter. Det var utarbeidet et felles foredrag 
som ble benyttet. Mange kretser tok i mot tilbudet 
enten til årsmøtet eller annen samling i løpet av våren/
sommeren 2012. Utgiftene til besøkene ble dekket av 
kretsene.
 Finnmark krets har slitt med driften de senere år. På 
våren tok sentralstyret initiativ til å få holdt årsmøte i 
kretsen. Alle lag i kretsen deltok, flere med mer enn en 
deltager. Reiseutgiftene ble dekket lokalt. Forbundet 
fikk noe støtte fra Studieforbundet Populus til dekning 
av utgifter. Resten ble dekket av forbundet. I tillegg til 
årsmøte ble det informasjon om arbeidet og sakene til 
forbundet og debatt rundt videre arbeid i kretsen. Re-
sultatet ble at kretsen fortsetter arbeidet og de deltok for 
første gang på flere år på forbundets landsmøte.
 Mange kretser er flinke i arbeidet med å synliggjøre 
forbundets saker i sine områder. Vi registrerer med glede 
at mange kretsårsmøter kommer med uttalelser og reso-
lusjoner i tilknytning til møtet.
 Det er i lagene det viktige arbeidet for å skape gode 
nærmiljøer skjer. Her gjøres det et stort arbeid. Våre 
medlemmer og tillitsvalgte i lagene nedlegger et bety-
delig arbeid med aktiviteter, inntektsbringende tiltak, 
utstillinger, trivselstiltak, møter og annet til beste for 
sine lokalsamfunn. Ikke ubetydelige beløp gis som bi-
drag til andre aktiviteter eller tiltak i lokalsamfunnene.  
Noen lag driver fortsatt barnehagevirksomhet og eller 
andre tiltak for barn. Ett lag driver egen skolerestaurant 
der det tilbys varm lunsj for elevene daglig. Flere lag har 
fremmet forslag om at kommunen skal tilby skolemat. 
Noen lag har hatt forsøk med å servere en lunsj på sko-
len i nærmiljøet for å vise hvordan dette kan gjøres.
Flere lag har aktiviteter for innvandrere som bidrar til 
bedre integrering i lokalsamfunnet.
 Dette skjer tiltross for at også noen lag sliter med re-
kruttering av tillitsvalgte.
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Komiteer og utvalg
Ledelsen har holdt kontakt med Kontrollkomiteen via e-
post. Det har også vært gjennomført ett telefonmøte med 
komiteen samt ett møte i tilknytning til landsmøtet.
 Forbundsleder har hatt ett møte med valgkomiteen.
 Kontakt med utvalgene skjer mye via e-post. For-
bundsleder og nestleder har møtt i internasjonalt ut-
valgs møter når dette har passet. 
 På bakgrunn av den økonomiske situasjonen har det 
ikke vært mulig å gi midler for at utvalgene kan møtes. 
Internasjonalt utvalg har også ansvar for forbundets 
bistandsprosjekter og har dermed tilskudd for å admi-
nistrere disse. Det gjør at dette har kunnet la seg kombi-
nere med møter i utvalget.
 Beredskapsutvalget har ikke hatt midler til å møtes. 
De har likevel avgitt uttalelser og kommet med innspill 
overfor sentralstyret.
 Mer informasjon om komiteer og utvalgs arbeid står i 
disses egne rapporter.

Økonomi
Forbundets økonomiske situasjon er ikke helt friskmeldt 
selv om den er noe bedre. Landsmøtet 2010 vedtok en del 
tiltak for å bedre situasjonen. Sentralstyret har likevel hele 
året fulgt situasjonen svært nøye. I forbindelse med dette 
arbeidet er følgende tiltak gjennomført: 
• Medlemsutviklingen. Her forholder vi oss nå kun til 

betalte medlemmer.
• Medlemsbladet kom også i 2012 ut med 3 nummer.
• Kontorlokaler. Vi flyttet inn i nye og noe mindre lo-

kaler i Stortingsgaten 12 i mars.
 Kostnadene til flytting holdt seg innenfor budsjett-

rammen takket være meget god innsats både fra 
ansatte, sentralstyrets medlemmer og medlemmer av 
Oslo krets.

I tillegg til fokus på kutt i utgiftene ble det gjennomført 
landslotteri. Bidrag til gevinster ble mottatt fra kretser 
og lag. Dette sammen med god innsats fra mange med-
lemmer i form av salg av lodd, medførte et lotteriover-
skudd litt over 119 000 kroner.
	 Statlig tilskudd til forbundets drift 226 000 kroner. 
Videre mottok vi 62 926 kroner i momskompensasjon. 
Dette er en nedgang på rundt 30 000 kroner i forhold 
til 2011.
	 Frifond-midler mottok vi også via Landsrådet for 
Norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Til-
skuddet i 2012 var på kr157 337.  9  lag har fått godkjent 
15 tiltak.
	 Ved årets slutt viser det seg at alt arbeid og vanskelige 
vedtak knyttet til økonomi har gitt resultater. Årsregn-
skap for 2012 viser et overskudd på 120 806 kroner for 
forbundet og  22 387 kroner for forlaget. 

Sekretariatet
Vi hadde ved årets start to ansatte. I tillegg var det et 
firma engasjert for føring av regnskap samt redaktør 
ansatt for medlemsbladet Kvinner&familie. Redaktø-
ren honoreres med fast sum for hver utgave av bladet og 
regnskapsfirma for timer medgått til regnskapsføring.
 Daglig leder sa opp sin stilling og slutten i mars. 
Etter diskusjon i sentralstyret ble stillingen endret til 
organisasjonssekretær. Stillingen ble utlyst og vi fikk 
en del søkere og etter en intervjurunde ble stillingen 
tilbud en av kandidatene. Vedkommende sluttet etter to 
dager. Sentralstyret besluttet da å tilby stillingen som et 
engasjement i 50 % frem til 1. november. Pernille Prøitz 
Jørgensen takket ja til tilbudet. Mot slutten av engasje-
mentstiden vedtok sentralstyret å tilby henne stillingen 
som organisasjonssekretær i 80 % stilling fast. Dette 
takket hun ja til.
 Redaktøren sa opp sin stilling etter utgivelse av blad 
3 i 2012. Stillingen ble da tilbud Lene Gloslie som had-
de vært vikar som redaktør tidligere. Hun har takket ja 
og starter i januar 2013.
Total bemanning i sekretariatet er nå 1,3 årsverk. I til-
legg kommer redaktør for medlemsbladet samt regn-
skapsføring.

Prioriterte oppgaver
Landsmøtet 2010 vedtok de prioriterte oppgavene. 
Dette har vært grunnlaget for sentralstyrets arbeid med 
saker og prioritering av aktiviteter i løpet 2012. I til-
knytning til de prioriterte oppgavene utarbeidet sentral-
styret en handlingsplan. Handlingsplanen inneholder 
tiltak som skal gjennomføres i samhandling med både 
kretser og lag. 
 Med utgangspunkt i de prioriterte oppgavene ble det 
utarbeidet innspill til statsbudsjett for 2013. På samme 
måte ble det utarbeidet innspill til de politiske partienes 
programmer. 

Kvinners helse
På sommeren kom et utspill fra arbeidsministeren om 
at kvinner var mer syke enn menn og at de var late med 
tanke på arbeidsliv. Forbundet reagerte både via media 
og i brev til statsråden. 

Fødesituasjonen ble en viktig sak også i 2012. Hoved-
årsaken til dette var stadige nye forslag om å legge ned 
lokale fødestuer. 
 Forbundet var representert med eget innlegg på den 
Nasjonale føde- og lokalsykehuskonferansen i Lofoten i 
august. Flere av forbundets medlemmer deltok også på 
konferansen.

I november varslet Helse Innlandet at de ville legge 
ned den lokale fødestuen i Valdres. I samarbeid med 
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Oppland krets arrangerte vi fakkeltog og folkemøte for 
å bevare fødestua. Til tross for ganske kort varsel møtte 
rundt 100 personer opp og i tillegg god mediedekning. 
Mange unge hadde klare meninger om betydningen av 
å ha den lokale fødestua. Med Helse Innlandet brukte 
fagmedisinsk forsvarlighet som argument for å legge 
ned. Vi nådde ikke frem med våre argumenter og fra 
nyttår er fødestuen lagt ned.

Mammografi. Debatten om nytte av mammografis-
creening av kvinner blusset opp igjen. Enkelte innen 
fagmiljøet mente at dette var en unødvendig undersø-
kelse. Vi tok opp saken med helse- og omsorgsministe-
ren som deler forbundets syn om at tilbudet om mam-
mografi skal fortsette.

I tillegg til disse nevnte områder har vi tatt for oss helse-
tilbudet rundt i landet og konsekvensene av Samhand-
lingsreformen. Videre har vi i møter med helse- og om-
sorgsdepartementet pekt på problemene med at enkelte 
sykdommer gis behandlingsgarantier. Dette medfører at 
andre sykdommer skyves lenger bak i køen for å få be-
handling. Vi gledet oss derfor stort når vi ved årsskiftet 
mottok forslaget om endringer i pasient- og brukermed-
virkningsforskriftene. Der er vårt syn tatt hensyn til og 
gruppen uten behandlingsgarantier foreslås nå sikret 
med svarfrist og bistand til å finne hvor det er kortest 
ventetid.

Ernæringsspørsmål i hjem og skole
Den offentlige debatten rundt kosthold og overvekt 
preget 2012. Vi har gjennom henvendelser til myndig-
hetene påpekt behovet for økt undervisning i kosthold 
og ernæring. Videre har vi sendt henvendelse om at det 
offentlige tilbyr skolemåltid. Svaret på det siste er ned-
slående. Slike tiltak kan ikke gjennomføres da de koster 
for mye.
	 Det arbeides med en folkehelsemelding. I den forbin-
delse arrangerte Helsedepartementet en folkehelsekon-
feranse. Forbundet ble invitert til å delta og ha innlegg. 
I vårt innlegg var det fokus på betydningen av kosthold 
og ernæring og dette med skolemåltid. Innspill er også 
skriftlig oversendt departementet.

Familien og miljø
Beredskap.
Telenor arbeider med å kutte ut tilbudet om fasttelefon 
og i stedet bruke mobilnettet. Inspirasjonsseminaret i 
juni vedtok en uttalelse om dette der vi uttrykker vår 
bekymring med tanke på beredskap og muligheter for å 
varsle når kritiske situasjoner oppstår. Vi fikk god medi-
edekning av saken, men Telenor står steilt på sitt.

Vold
Også i 2012 har vi hatt fokus på vold. Temaet er belyst i 
medlemsbladet med ulike fagartikler.
 Vi har registrert at nyhetssendinger i NRK og TV 2 
i løpet av sommeren stadig hadde innslag fra voldelige 
situasjoner rundt i verden. Innslagene ble sendt før kl. 
21 – som er grensen for «Vannskilleprinsippet». Saken 
ble tatt opp i brev til de to nyhetsredaksjonene. Noe svar 
på henvendelsen fikk vi aldri, men vi noterer oss at de 
har skjerpet praksisen sin. I tillegg har de i økende grad 
kommet med advarsel om støtende innslag.

Flerkulturelt arbeid nasjonalt
Sentralt utførte vi ikke mye innenfor dette området i 
2011. Vi har imidlertid mange lag som gjør et godt og 
viktig arbeid. Informasjon om dette og tips til videre 
utvikling vil følges opp i 2012.

Andre saker
Kontantstøtte
Dette var i sin tid en viktig sak for forbundet som bi-
dro aktivt for at ordningen ble vedtatt. Med ujevne 
mellomrom har ordningen vært utsatt for angrep. I 
forbindelse med fremlegg av statsbudsjett for 2012 var 
det varslet en justering av ordningen som innebar at 
kontantstøtte skulle gis frem til barnet fylte 2 år. Tidlig 
i 2012 ble det klart at endringen ble gitt tilbakevirkende 
kraft som medførte at de familier som hadde vedtak fra 
NAV om kontantstøtte frem til barnet fylte 3 år, fikk 
dette trukket tilbake. Beskjeden de fikk var at de ville få 
kontantstøtte bare frem til barnet fylte 2 år. Mange hen-
vendelser kom fra fortvilte foreldre som tapte nødvendig 
tilskudd til familiens økonomi. Videre så ble de satt i en 
vanskelig situasjon i og med at beskjeden kom først etter 
at fristen for å søke barnehageplass var gått ut. Tiltross 
for brev, forespørsler om møter og medieoppslag fikk 
vi ikke gehør i regjeringen for at den tilbakevirkende 
kraften skulle oppheves. Fortsatt mottar vi henvendelser 
om dette og noen av de som er rammet vurderer sivilt 
søksmål.
 Kontantstøtte var også tema for en seminardel i for-
bindelse med Nordisk ministerråds møte i Helsinki i 
november. Forbundet var invitert og deltok med innlegg 
i panelet i den påfølgende debatten.

Internasjonalt engasjement
Internasjonalt utvalg har ansvar for oppfølging og drift 
av forbundets prosjekter. Det nedlegges et enormt frivil-
lig arbeid her. Tilskudd til prosjektene mottas fra Norad 
via Fokus.
	 Forbundet er aktive deltagere i det nordiske samar-
beidet som skjer via Nordens Kvinneforbund (NKF). 
Fra januar 2012 har forbundet presidentskapet i NKF. 
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Vi har deltatt på de tre styremøtene som er avholdt i 
NKF i 2012. 
 NKFs konferanse ble arrangert i Reykjavik i juni og 
tema var” Kvinnene og kraften i samfunnet”.  Konferan-
sen vedtok uttalelser i tilknytning til temaet. Disse har 
vi i etterkant av konferansen oversendt regjeringen. Vårt 
forbund hadde en delegasjon på 40 delegater og var der-
med den største delegasjonen. 

Bidrag i form av Pennies for Friendship ble samlet inn 
på inspirasjonsseminaret. Flere lag og kretser har også 
sendt inn ekstra bidrag til denne saken. I tillegg går 1 
krone av medlemskontingenten til dette. Totalt ble det 
sendt kr 9293 til ACWW. 

Arrangementer
Inspirasjonsseminar. Seminaret ble også i år gjen-
nomført i begynnelsen av juni. I forkant av den sentrale 
delen av arrangementet hadde beredskapsutvalget sitt 
seminar og internasjonalt utvalg sitt seminar. Forbun-
dets sentrale seminar hadde tema” Med K&F inn i 
framtiden – fokus på strategi og veivalg”. I tillegg til 
innlegg fra sentralstyrets medlemmer var det gruppear-
beid over temaet. Svar på gruppearbeidet sammen med 
svar på gruppearbeidet i forbindelse med landsmøtet 
danner grunnlag for et dokument som skal utarbeides 
i 2013 om veien videre. Lørdag ettermiddag og søndag 
ble benyttet til kurs for kretsene og erfaringsutveksling. 
Seminaret samlet over 40 deltagere.

Landsmøte. Landsmøtet ble arrangert 19. – 21. oktober 
i Bergen. Hordaland krins og Bergen og Midthordland 
krets var vertskretser. De hadde en grundig planlegging 
og lagt inn rammer som skapte hygge, glede og engasje-
ment. Det var en ikke ubetydelig innsats disse kretsenes 
tillitsvalgte og medlemmer ga for et vellykket arrange-
ment sammen med sekretariatet vårt og sentralstyrets 
ansvarlige.
	 Bergens ordfører, Trude Drevland åpnet landsmø-
tet. I forbindelse med åpningen overrakte hun Konges 
fortjenestemedalje til Anne Marit Hovstad for hennes 
engasjement både nasjonalt og internasjonalt.
	 Tema for landsmøtet var ”Sammen framover – mer 
enn meg og mitt”. 
 I tillegg til behandling av årsmelding og regnskap 
samt budsjett og arbeidsplan behandlet landsmøtet for-
slag om endringer av vedtektene. Følgende ble vedtatt:
• I kretser med 5 eller færre lag, kan kretsen legges ned 

og lagene i kretsen stå direkte tilsluttet forbundet.
• Stemmeberettigede i landsmøte. I tillegg til sentral-

styret samt kretsleder vedtok landsmøtet at en dele-
gat fra hvert lag med under 50 medlemmer har stem-
merett. Lag med 50 medlemmer eller flere kan sende 
to delegater til landsmøtet.

Følgende resolusjoner ble vedtatt:
• Gluten i brød – kan det være skyld i den enorme ut-

viklingen av glutenallergi?
• Lik gravferdsstøtte for alle
• Norge må signere tilleggsprotokollen til FNs barne-

konvensjon
• Pupp til alle
• Den digitale utvikling
• Bolig til ungdom
• Tannhelse til ungdom
• Ta barn og unge i krise på alvor
• Trafficking – menneskehandel

Øvrige saker som ble vedtatt:
• Forbundets landsmøter skal i fremtiden arrangeres i 

området rundt Gardermoen
• Tema for landsmøteperioden 2012 – 2014 – Sammen 

framover – mer enn meg og mitt
• Nytt prinsipprogram
• Prioriterte oppgaver 2013 – 2015
 – Kvinner og helse
 – Mat og helse
 – Et varmere samfunn
 – Flerkulturelt arbeid i Norge
• Ekstra økning av medlemskontingenten på 50 kro-

ner.

Under landsmøtet ble det også gjennomført et grup-
pearbeid med tema om forbundets fremtid, strategi og 
veivalg. I gruppearbeidet deltok både delegater og obser-
vatører.
	 Fredag var det vandring med refleksvester til hyggelig 
middag på Fløien.
 Lørdag var det festmiddag.
	 I forbindelse med avslutningen av landsmøtet fikk 
forbundet overrakt 2 flagg som kan henge utenfor lands-
møtehotellene ved fremtidige landsmøter.
	 Det var mer enn 120 engasjerte og oppglødde delega-
ter og observatører som dro hjem fra landsmøtet. Dette 
lover svært godt for fremtiden.

Kommunikasjon
Medlemsbladet er fortsatt den viktigste kommuni-
kasjonskanalen til det enkelte medlem. Bladet kom ut 
med 3 utgaver i 2012. I tillegg til artikler av redaktøren 
har tillitsvalgte, kretser og lag vært flinke til å sende inn 
artikler til bladet. Redaktør Line Konstali har hatt bar-
selpermisjon og Lene Søgaard Gloslie har vært vikar til 
og med nr. 1/2012.
 Tema for utgavene i 2012 har vært: 
* Flerkulturelt arbeid nasjonalt
* Vår annerledeshet, vår styrke
* Landsmøtet
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Direktebrev til medlemmene. I forbindelse med utsen-
delsen av kontingenten for 2012 skrev forbundsleder et 
brev til medlemmene som lå ved sendingen. Brevet fo-
kuserte på de mål sentralstyret hadde satt for arbeidet i 
2012 og de utfordringer organisasjonen sto overfor samt 
hva som var gjort i 2011. Fra mange medlemmer mottok 
vi positiv respons på brevet.

Lagsutsendelse. I løpet av året har det vært sendt ut 2 
sendinger til lagene. Innholdet har vært både informa-
sjon, tips/ideer og annet organisasjonsstoff.

Kretsene. Informasjon til kretsene har vært sendt fort-
løpende. I tillegg har det vært kontakt direkte med en-
keltkretser og sentralstyrets medlemmer om ulike saker. 
Kretsene har ofte vært flinke til å benytte forbundets 
pressemelding som innlegg i aviser i sitt område. Noen 
kretser har også videresendt denne informasjon til la-
gene sine som igjen har fulgt opp med innlegg.

Nettsidene. Det har vært arbeidet grundig med å holde 
sidene oppdatert og legge ut informasjon her. Noe av in-
formasjonen er lagt på egne sider, som kun er forbeholdt 
medlemmene. Sentralstyremedlem Eldbjørg Gunnarson 
har sammen med sekretariatet gjort en meget god inn-
sats her og bidratt til at informasjon kommer raskt ut.
 I forbindelse med landsmøtet ble nyheter fortløpende 
lagt ut på nettsidene.

Facebook. Forbundets Facebookside ble reaktivisert i 
2012. Korte meldinger har vært lagt ut. I forbindelse 
med landsmøtet ble resolusjoner og uttalelser fra lands-
møtet forløpende lagt ut her. Vi så at aktiviteten på si-
den økte og at flere nå følger oss.

Representasjon
I den grad tiden har tillatt det, har ledelsen, sentralsty-
rets øvrige medlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte 
deltatt på møter, seminarer og andre aktiviteter hvor vi 
har vært invitert. Dette gir unike muligheter til å knytte 
verdifulle kontakter samt å komme med forbundet syn i 
ulike saker. 

Media
Forbundet sentralt har sendt ut en rekke pressemeldin-
ger om aktuelle saker. Vi opplever at enkelte radiokana-
ler raskt tar kontakt og lager innslag. Våre kretser og lag 
som også mottar pressemeldingene, benytter dette som 
grunnlag for innlegg i sine lokalaviser. Dette gir en god 
synliggjøring av forbundet og sakene våre.
 Vi har også sendt leserinnlegg til riksdekkende me-
dier, men opplever at dette er vanskeligere å få på trykk
 Forbundsleder har også vært intervjuet i enkelte me-
dier om sakene våre og arbeidet.
 I forbindelse med landsmøtet ble det sendt pressemel-
dinger fortløpende straks vedtak var fattet.

Høringer og henvendelser til myndigheten
Forbundet mottar en rekke saker og forslag til endringer 
av forskrifter til høring. Vi har i 2012 valgt å velge ut de 
som naturlig har falt innunder prioriterte oppgaver. Alle 
høringsuttaleser er fortløpende også lagt ut på nettside-
ne våre. Uttalelsene har vært utarbeidet av sentralstyret 
og der det har vært naturlig i samarbeid med medlem-
mer/tillitsvalgte med særlig kompetanse innenfor det 
aktuelle temaet.
	 Vi har i tillegg henvendt oss til departementer, di-
rektorater, politiske partier på Stortinget og andre med 
aktuelle og viktige saker for forbundet.
	 Selv om dette arbeidet krever noe tid, er det viktig for 
å kunne få gjennomslag for de sakene forbundet arbei-
der med.

Sluttord
Året 2012 ble et godt år for forbundet. Mye arbeid er 
lagt ned av ansatte, tillitsvalgte sentralt, i kretser og lag 
og dette har hatt betydning for situasjonen. Utfordrin-
ger har det ikke manglet på, men med samarbeid og en 
enorm innsatsvilje fra alle, så har vi lykkes.
	 Det å få tilbakemeldinger om at saker og forslag vi 
kommer med blir lyttet til er verdifullt. Videre å kunne 
lese om den aktivitet og det arbeid som gjøres lokalt er 
signaler om at vi har en fremtid – vi trengs i utviklingen 
av gode nærmiljøer.
	 Takket være alt det arbeid som legges ned – så kan vi 
trygt si at vi også i årene som kommer skal bidra til ut-
viklingen av samfunnet og da med formål å bidra til en 
bedre hverdag for de rundt oss.
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K&Fs komiteer og utvalg

Valgkomiteen
Til valgene på landsmøtet i 2010 var det ikke nok kandidater 
til vervene i valgkomiteen for 2010 – 2012.  Valgkomiteen 
fra 2008 – 2010 skulle da fungere ut året og suppleringsvalg 
foretas av sentralstyret i desember 2010.  Følgende ble da 
valgt/oppnevnt for perioden 2010 - 2012:

Else Angeltveit – Aust Agder
Anne Marit Hovstad – Aust Agder
Edel Mikkelsen – Rogaland.

Anne Marit Hovstad ble utnenvt til leder av valgkomiteen.

Første møte i valgkomiteen i 2012 ble avholdt i forbundets 
lokaler den 21.juni 2012.  Saker til behandling var:
• Innkomne forslag til valgene på forbundsleder og nest-

leder.
• Det ble pekt på utfordringen ved at hele sentralstyret er 

på valg samtidig etter ny ordning i forbundet.  Hvordan 
sikre kontinuitet i styret ?  Vedtektsendringen blir herved 
en utfordring.

• Etter ny organisering utgår orienteringsmøte mellom 
valgkomiteens leder og landsstyret.  For å opprettholde 
rutinen med dialog mellom valgkomiteen og sentralsty-
ret/ledelsen vil det bli arrangert et telefonmøte med leder 
av valgkomiteen om kvelden når ledelsen er samlet.

Frist for bekreftelse/ svar fra kandidatene settes til  7. sep-
tember
Endelig frist for innsending av valglister er 17.september
 Kandidatene presenteres i alfabetisk rekkefølge med inn-
stilling.
	 Andre møte i valgkomiteen ble satt til fredag 24. august 
– på Moi ved Flekkefjord. Sak til behandling var valgkomi-
teens innstillinger til valgene på landsmøtet i Bergen 2012:
 Else Angeltvedt ble foreslått som medlem av sentralstyret 
og fratrådte av den grunn møtet ved innstilling til dette valget.
 Kandidatlister og innstilling ble satt opp. Alle forslag ble 
gjennomgått og godkjent med unntak av ett forslag som ikke 
var riktig utfylt.
 Det var mange gode kandidater å velge mellom. Det har 
vært en utfordring å fordele ressursene slik at en får til gode 
”arbeidslag”. Valgkomiteen har underveis i prosessen hatt 
løpende dialog med ledelsen.
 Manglende rekruttering i forbundet totalt oppleves som 
bekymringsfullt . Antall medlemmer synker og gjennom-
snittsalderen øker. 

Kandidatene  ble anbefalt etter følgende kriterier :
– Det er behov for både kontinuitet og fornyelse både i ko-

miteer og i sentralstyret
– Forbundet er i en sårbar situasjon og det er særlig behov 

for kandidater med handlekraft
– Det er også forsøkt å ha en geografisk fordeling samtidig 

som det skal kunne være mulig å møtes uten for store 
kostnader.

Valg på ACWW-kontakt foretas etter verdenskongressen 
høsten 2013.

Landsmøtet 2012 har valgt følgende medlemmer til valgko-
mite for 2012-2014:
• Kari Lahn Knudsen, Bergen og Midt-Hordland krets
• Edel Karin Mikkelsen, Rogaland krets
• Anna Solberg, Akershus krets
Det var ikke nok kandidater til vervet som vararepresentant, 
blir utnevnt senere.

Grimstad 10.september 2013
Anne Marit Hovstad
Leder av K&F’s valgkomite

Kontrollkomiteen 2012

Komiteen har bestått av:
Leder: Aslaug Sølsnes 
Medlem : Vigdis Løseth   
Medlem: Kristin Hansen 

På landsmøte 2012 ble Gerd Røsberg valgt til nytt medlem 
av komiteen, og den fikk deretter denne sammensetningen:
Leder: Kristin Hansen
Medlem : Vigdis Løseth
Medlem : Gerd Røsberg

Kontrollkomiteens mandat i følge vedtektene er å føre tilsyn 
med K&Fs virksomhet og påse at alle vedtak er i tråd med 
organisasjonens formål, vedtekter og landsmøtevedtak. Det 
skal også legges vekt på de økonomiske forhold og disposisjo-
ner for virksomheten, i tillegg kan komiteen vurdere spesielle 
organisasjonmessige forhold.

I denne perioden har Kontrollkomiteen hatt følgende saker 
til behandling:
1. Godkjenning av saksbehandling vedrørende stilling som 

organisasjonssekretær.
2. Forslag fra Kontrollkomiteen  til endring av § 6 i vedtek-

tene vedr. Antall medlemmer i sentralstyret når medlem-
stallet har sunket så mye.

3. Vedtektene angående utsendinger til Landsmøte fra kret-
sen når kretsen er lagt ned.

4. Tilslutning til behandling av saker på Landsmøte fra 
Sogn og Fjordane krins, kommet inn en dag etter fristen 
pga sykdom. 

5. Forslag fra Kontrollkomiteen angående utvidelse av for-
bundslederstilling fra 50% til 100% stilling.

6. Konsultasjon vedr. øking av lønninger i administrasjo-
nen, sak fra tidligere sentralstyre

Saksbehandlingen er foretatt ved telefonmøte og e-post og 
om nødvendig pr. telefon.
 Komiteen har fått tilsendt alle sakspapirer med regskaps-
oversikt og blitt godt orientert om aktuelle saker i forbundet.
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 Det har vært god kontakt mellom Kontrollkomiteen og 
Forbundsleder.

Kontrollkomiteen finner ikke å utsette noe på sentralstyrets 
saksbehandling, den er i tråd med forbundets formål, vedtek-
ter og landsmøtevedtak og vedtak er blitt fulgt opp.
 Forbundsleder og sentralstyret har god kontroll på økono-
mien og Kontrollkomiteen vil berømme ledelsen for det gode 
resultatet på den økonomiske siden, som stadig er i bedring.
Oslo 1.september 2013

Kristin Hansen

Prinsipprogramkomiteen
Komiteen var fram til Landsmøtet 2012:
Leiar: Eldbjørg Gunnarson (sentralstyret sin repre-
sentant)
Medlemmer:  Liv Jensen og Sigrunn Strøm, vara Randi 
Støre 
  Gjerde; valde av landsmøtet 2010

Ny komite for å utarbeida utkast til Prinsipprogram for 
2014 – 2016 vart samansett av:
Leiar:  Eldbjørg Gunnarson (sentralstyret sin repre-
sentant)
Medlemmer: Randi Støre Gjerde og Anny Forthun. 
  Vara Tove Hidle.

Komiteen sende ut fleire meldingar om arbeidet og oppfor-
dring til kretsar og lag om innspel gjennom bladet og lags-
utsendingar.  Sentralstyret godkjende at fristar for innspel, 
i høve til retningslinene, vart utsett til 1.5.12 for kretsar, og 
innlevering av utkast til 1.6.12.
	 Komiteen har hatt tre arbeidsmøte i 2012, og arbeidt 
mykje via e-post og telefon.  Utkast vart levert til Sentralsty-
ret i slutten av mai, og vart omarbeidd ein del etter innspel 
i styremøtet 1.6. Komiteen fekk også tilbakemeldingar frå 
Internasjonalt utval og Beredskapsutvalet. 
	 Etter vedtaka i landsmøtet vart det gjort ein del redige-
ringsarbeid i samarbeid med administrasjon og forbunds-
leiar. Prinsipprogrammet for 2012 – 14 vart trykt i januar 
2013.  Kortversjon er lagt ut på K&F sine heimesider, og 
fullstendig utgåve på medlemssidene.  Ny studieplan vart 
godkjent i slutten av 2012.

Beredskapsutvalget

Utvalget har i 2012 bestått av : 
Leder: Anne – Sophie Wingaard Bondeson
Medlemmer: Anne – Lise Johnsen, Bjarnhild Hodneland 
Varmedlem: Odlaug Lysø Kleven 
Sentralstyrets kontaktperson: Liv Holst

Oppgaver/ informasjon
Beredskapsutvalget  informerer K&F s̀ medlemmer om 
hvordan de kan forberede seg på og møte kriser av alle slag. 
Vi har gjort følgende i 2012:
– sendt kretsledere og interesserte  informasjon,
– sendt innbydelser til seminarer
– hatt artikler om beredskap i hvert Kvinnerogfamilie, der 

vi har tatt for oss spesielle årstidsutfordringer. I 2012 var 
det spesielt fokus på egenberedskap/matvareberedskap og 
naturkatastrofer som  ras og flom.

– lagt ut artikler om beredskap på nettet/ K&F s̀ hjem-
meside om bl.a. egen-beredskap, sivilt- og offentlig bered-
skap.

– hatt innlegg  i medlemsbladet vårt.
– i juni  sendt ut en pressemelding i forbindelse med Tele-

nors nedleggelse av 
– fasttelefoninettet.
– Informert om beredskap på K&F s̀ landsmøte i Bergen i 

oktober 2012

Generelt har vi
– oppfordret til å følge «vett» reglene for ferding på sjøen, 

fjellet, reiser  i inn- og  utland og utstyr/sikkerhet i bil 
– gitt tips om hvordan en kan unngå mangel på mat og 

vann i en nødsituasjon

Seminar
Vi arrangerte Beredskapsseminar på Quality hotell Garder-
moen lørdag 01.06.12. Beredskapsutvalgets medlemmer had-
de da foredrag om Solstormer, Egenberedskap/matberedskap 
og om Totalforsvaret: Sivilt -og offentlig beredskap. 
 Vi deltok samme dag på fellesmøte/foredrag sammen med 
Internasjonalt utvalg, og søndag 02.06.12 på Inspirasjonsse-
minaret som K&F sentralt arrangerte.
 Ellers har vi deltatt på seminarer og konferanser om be-
redskap, de fleste arrangert av KFB, Kvinners Frivillige Be-
redskap.

Tillitsverv
Medlemmene i Beredskapsutvalget er også representert i 
styret i, 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 vararepresentant.
 I KFB sammenheng har Anne – Lise Johnsen hatt diverse 
oppdrag, ledet møter og informert om K&F og Beredskaps-
utvalget i K&F.
 Anne-Lise Johnsen var K&F s̀ representant/styremedlem 
i Folk og Forsvar.
 Bjarnhild  Hodneland er leder av KFB- Hordaland.

Utvalget har ikke hatt egne møter, men konferert sammen 
på K&F s̀  og KFB s̀ møter og seminarer og hatt mye kon-
takt pr. e-post.

Internasjonalt utvalg 2012

Utvalget har bestått av:
Leder: Kristin Hansen
Sekretær/prosjektmedarbeider: Anna Solberg
Kasserer: Grete Frogn Brænd
Prosjektleder: Anne Marit Hovstad
Forbundsleder og ACWW-representant: Elisabeth Rusdal
2. repr. Nordens Kvinneforbund: Sonja Kjørlaug
Varamedlem utvalget: Eva Vatle Skeie 
Vara til 2.repr. ACWW: Christine Andreassen
Vara til 2.repr. Nordens Kvinneforbund: Bjarnhild Hodne-
land
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Prosjektgruppen har bestått av:
Prosjektleder: Anne Marit Hovstad
Sekretær/prosjektmedarbeider: Anna Solberg
Prosjektmedarbeider: Merethe Brattaule Strømmen 
 Utvalgsleder har hele tiden blitt orientert om arbeidet i 
gruppa og møtt om nødvendig.

Det har vært 4 styremøter og et AUmøte. 52 saker har vært 
til behandling. Styremøtene har vært holdt i forbundets 
lokaler med unntak av ett som ble holdt på Qality Hotell, 
Gardermoen forbindelse med forbundets inspirasjonssemi-
nar og utvalgets interne seminar. Kommunikasjonen mellom 
møtene, om det dukker opp saker, går via e-post og blir pro-
tokollert på første påfølgende styremøte i utvalget. Informa-
sjon fra møter i prosjektkomiteen blir gitt på utvalgsmøtene 
og på e-post hvis noe haster. Uttalelser på spørsmål vedr. 
internasjonalt arbeid, FOKUS, ACWW m.m. blir oversendt 
forbundsledelsen til videre behandling.

Møteprotokollen sendes internasjonale kretskontakter, krets-
ledere, sentralstyret og sekretariatet.
 Utvalget har ikke mottatt støtte fra forbundet for 2012.

Prosjekter
GADECE, likestillingssenter i Kisumu, Kenya
MAFA, Maganjo Farmers Association, kvinner og landbruk, 
Kampala i Uganda
UMWA, Uganda Media Women Association, kvinner og 
media, Kampala i Uganda
 Disse 3 organisasjonene sammen med vår tidligere sam-
arbeidspartner COWA jobber sammen i programmet: The 
East African Program for Empowerment of Grassroots Wo-
men, Kenya og Uganda. 
 Dette samarbeidet EAGWEN, ble eksternt evaluert no-
vember/desember og rapport foreligger januar 2013. 

Bevilgninger
1. Rektor på skolen i Kampala, COWA er blitt frastjålet PC 

og eiendeler og hade et akutt behov for penger til finansi-
ering av nykjøp. Det ble bevilget kr 5.000 fra  regnskaps-
posten «salg av kurver».

2. For å få fullfinansiert bilkjøp for MAFA ble det bevilget  
kr 8.000.- i tillegg til de kr. 2.000 fra 2011. Hele summen 
kr. 10.000 ble overført til MAFA dette året.

3. En paralegal i Kisumu, på GADECE prosjektet, hadde 
ufortjent fått store økonomiske problemer og trengte kr. 
7.000. Det ble bevilget kr. 1.750 fra Hesselbergkontoen 
resten ble dekket av 3 utvalgsmedlemmer. 

Gaver: 
Gaver fra medlemmene:
Til Cowa:     kr.  175.854,-      
Til Romania:  kr.    25.920,- 
Til MAFA: kr.    10.000,- 
Til UMWA:        kr.               0,-           
Unit 2, Sri Lanka: kr.    1.000,-

Fra Cultura Bank til «De glemte kvinnene på Sri 
Lanka»(Unit 2): kr 29.941

Til Unit 2, Nest, Sri Lanka, ble det oversendt kr. 33.323,- 
(inkludert midler fra 2011). Vi har mottatt takk og oversikt 
over hva pengene er brukt til.  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 
Unit 2. 

Pennies for Friendship ved kontingent, innsamlet i kretser, 
lag og på møter sentralt i K&F, beløper seg til kr. 9293 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 ved prosjektbesøk. Vi vet at de er kommet godt til nytte.

Prosjektreise
Kenya-Uganda fra 24. oktober – 10. november ble fore-
tatt av prosjektleder og prosjektmedarbeider Merethe Brat-
taule Strømmen. Det årlige seminaret for The East African 
Program for Empowerment of Grassroots Women, Kenya 
og Uganda ble dette året holdt i Kampala i Uganda, da det 
var vanskelig å få gjennomført det i Kisumu, Kenya. Pro-
sjektleder og sekretær Anna Solberg foretok også en reise til 
Kisumu i begynnelsen av året, for å følge opp GADECE som 
trengte bistand for å komme videre. Alle prosjektene ble be-
søkt begge ganger og rapporter fra reisene foreligger. 

ACWW  
Forbundet er fortsatt meget aktive i ACWW sammenheng. 
Anne Marit Hovstad er nestleder i organisasjonens prosjekt-
komité og i tillegg til at dette gir viktig bidrag for å styrke 
ACWW’s arbeid, gir det vårt forbund verdifull og nyttig 
informasjon om kvinners situasjon verden over. Denne in-
formasjonen benyttes i utvalgets arbeid og i arbeidet generelt 
i forbundet der dette lar seg gjøre. 
 ACWW er tema på hvert utvalgsmøte i tillegg til på ut-
valgets seminar. Her blir det også samlet inn bidrag til Pen-
nies for Friendship. 
 Til verdenskonferansen i Chennai i 2013 har utvalget 
foreslått kandidat til ledervervet i prosjektkomiteen og gitt 
vår støtte til foreslått kandidat til europapresident.
 Det er kommet forespørsel fra ACWW om å arrangere 
Europakonferanse i 2014.

Building and Running an Organization
Gruppen består av Ingunn Birkeland, Ann-Louis Nord-
strand og Elisabeth Rusdal. Det har ikke vært holdt kurs i 
2012.
 Det holdes kontakt med de ulike kursdeltagerne fra tidli-
gere år via e-post. Gjennom denne kontakten utveksles erfa-
ringer og ideer om videre arbeid.

Norden
Se egen årsmelding skrevet av K&F s̀ 2.representant til Nor-
dens Kvinneforbund, Sonja Kjørlaug.

FOKUS
Det ble dette året holdt ekstraordinært Representantskaps-
møte 26.04. på grunn av forslag som kom opp på det ordinæ-
re møtet i 2011. Der møtte forbundsleder og utvalgets sekre-

13



tær. På Representantskapsmøte 22.11. møtte forbundsleder 
Elisabeth Rusdal og Anna Solberg med stemmerett, Anne 
Marit Hovstad som medlem av valgkomiteen. Kristin Han-
sen sto ikke på valg og Anne Marit Hovstad hadde sagt fra 
seg gjenvalg. Hun var også dette året medlem av fagutvalget 
for rettighetsopplæring. Utvalgsleder, prosjektleder og pro-
sjektmedarbeider Merethe Brattaule Strømmen har deltatt 
på obligatorisk kurs i prosjektforvaltning og prosjektleder 
har møtt på kurs i antikorrupsjonsarbeid. På medlemsmøte 
om «Kvinner og klima» møtte sekretæren. FOKUS har nå 
utarbeidet en sikkerhetsplan for sekretariatet og medlemsor-
ganisasjonene som skal gjelde på utenlandsreiser.
 På Kontaktkonferansen 17.-18. januar med tema: Fremti-
dens Likestillingsutfordringer møtte Anne Marit Hovstad 
og Anna Solberg. Kristin Hansen møtte i egenskap av sty-
remedlem. Workshop på konferansens 2. dag munnet ut i 
utarbeidelse av anbefalinger på temaet fra sivilt samfunn til 
myndighetene til Kvinnekonferansen i New York i februar/
mars. Der deltok Anne Marit Hovstad og Edith Tando fra 
vår samarbeidspartner MAFA i Kampala med stipend fra 
FOKUS.

Seminar 01.- 02. juni 
Dette ble holdt på Ouality Hotel, Gardermoen sammen 
med forbudets inspirasjonsseminar med tema: Matvaresik-
kerhet, hvor dette ble belyst gjennom foredrag fra Kristin 
Kjæret (FIAN, organisasjon som arbeider for retten til å 
kunne brødfø seg selv), Kvinneutvalget for Småbrukarlaget 
om matsuverenitet og beredskap ved norsk matvaresikkerhet, 
v/K&Fs beredskapsutvalg. Det var 15 deltakere fra vår orga-
nisasjon på det interne seminaret fredag, også deltakere fra 
FOKUS og Norges Bygdekvinnelag. Et AU møte ble holdt 7. 
mai for å planlegge seminaret.

Landsmøte 2012 i Bergen.
Alle i internasjonalt utvalg deltok på et svært vellykket lands-
møte. Utvalgsleder fungerte som bisitter. Ekstra gledelig var 
det at vår mangeårige prosjektleder, Anne Marit Hovstad, 
ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats i det 
frivillige arbeid, ved denne anledningen. Uttale i denne sam-
menheng var gitt av bl.a. forbundsleder og utvalgsleder.
 Etter Landsmøtet ga 2 av utvalgsmedlemmene, Anna Sol-
berg og Grete Frogn Brænd, beskjed om at de ønsket å gå ut 
av utvalget etter mange års innsats, noe som bare måtte tas til 
etterretning. De har begge lagt ned mye arbeid i internasjonalt 
utvalg. Utvalgsleder tar fatt på sin siste periode som leder, på 
grunn av åremålsbestemmelsen.

Representasjon. 
Utvalgsleder:
Utvalgsmøter og eksterne foredrag/seminar i forbindelse 
med internasjonalt arbeid. Styremøter, medlemsmøter, kon-
taktkonferanse og kurs i FOKUS, Nordens sommerkonfe-
ranse i Reykjavik på Island.

Prosjektleder: 
Utvalgsmøter, prosjektoppfølging i Kenya og Uganda. Møter 
i FOKUS, både i forhold til prosjektene, medlemsmøter, 
kurs og som medlem av valgkomiteen. Foredrag i kretser og 

lag. Mars og oktober møte i ACWW’s prosjektkomité i Lon-
don. Deltatt på FN s̀ Kvinnekommisjons møte i New York

Sekretær/prosjektmedarbeider:
Årsmøte Akerhus krets, utvalgsmøter, div. møter i FOKUS, 
Norad, prosjektoppfølging Kenya og Uganda. 

Kasserer:
Årsmøte Østfold krets, Nordens sommerkonferanse i Rey-
kjavik på Island, Internasjonalt seminar i regi av Norges Byg-
dekvinnelag på Landbrukets hus.

Sammendrag av kretsenes årsmeldinger

18 av 20 kretser har sendt inn skjema med melding om 
internasjonalt arbeid

Kretsene og lagene har et stort internasjonalt engasjement 
og har bidratt med mange pengesummer til ulike formål og 
prosjekter. Det er gledelig at mange også dette året har en-
gasjert seg i å integrere innvandrerkvinner og familier, også i 
samarbeid med andre organisasjoner. 
 Av årsmeldingsskjemaene går det frem at: 
 Det er holdt 46 lagsmøter med bl.a. emner som:
 K&F s̀ internasjonale prosjekter og samarbeid, foredrag 
om kretsenes egne prosjekter, prosjektarbeid, innvandrer-
barn og integrering, internasjonalt arbeid, innvandrerkvin-
ner, internasjonale matretter og info om kultur og skikker 
fra innvandrernes hjemland, slik som bl.a. ramadan og bryl-
lupsskikker. Informasjon om andre organisasjoners prosjekt-
arbeid er også gitt. Møte med flyktningekvinner. 
 Dette viser et stort engasjement blant medlemmene.
 Kretsene/lagene har fjernadoptert 50 barn og betaler 
gjennomsnittlig kr 2.275,- pr barn. Adopsjonslandene er: 
Filippinene, Gambia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Mol-
dova, Etiopia, Nigeria, Romania, Benin, Peru, Guatemala, 
Chile, Israel, Zambia, Honduras, Russland, Somalia, Bul-
garia.
 Det er også fjernadoptert gjennom SOS Barnebyer, 
Strømmestiftelsen, Misjonsalliansen og Redd Barna. 
 Mange kretser og lag velger å ha forbundets prosjekter 
som ”sitt prosjekt” og har gitt pengestøtte til prosjektene:
 COWA Uganda, MAFA Uganda og krisesenteret i Ro-
mania. Dette er pengegaver som er til stor hjelp for prosjek-Dette er pengegaver som er til stor hjelp for prosjek-
tene. Tidligere prosjekt Nest/Unit 2 ”De glemte kvinnene på 
Sri Lanka” er heller ikke glemt og det er mottatt beløp som 
er sendt dit. Beløpene som er gitt til forbundet egne prosjek-
ter er tatt med under posten «Gaver» i utvalgets årsmelding.
 Det er også gitt pengestøtte til andre land og prosjekter:
 Barnehjem i Litauen, Prosjekt i Gambia. Pengegaver for 
øvrig er gitt til:
 Care, Svalene i Lima, ”Håpet” Brasil, Gambia , Albania, 
Latvia, Ukraina, Malawi, Burundi, India, Sierra Leone, Po-
len, Nepal, Søster Florellas, Amnesty og samarbeid og penge-
støtte til FORUT.
 I tillegg til pengestøtte har det vært innsamling og forsen-
delse av klær, leker, sykler, babyluer, kjøkkenartikler, matva-
rer og medisiner til flere land i tidligere Øst Europa. 
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 Det samlede beløp for slike gaver kommer i tillegg til fjer-
nadopsjon av barn og gaver til K&F s̀ egne prosjekt og utgjør 
kr 90.959,-, helt imponerende! Årsmeldingene viser et stort 
nedslagsfelt av gaver fra lag og kretser!
 Beløpet er trolig høyere da ikke alle lag har levert årsmel-
ding til kretsene eller ikke har ført opp de beløp som er gitt i 
de ulike sammenhenger.
 Uansett størrelse; alle pengegaver til internasjonalt arbeid 
betyr like mye og mottas med stor takk både fra de ulike 
organisasjoner og K&F! Det er også gledelig at flere lag og 
kretser støtter forbundets egne prosjekter, det vil være stort 
behov for å skaffe penger til egenandel til prosjektene i de 
kommende årene.

Dette året har flere lag og kretser solgt Care Teddies, små 
bamser strikket i Romania og noen i Norge, til inntekt for 
Krisesenteret i Sibiu. Det er også solgt kurver fra Kenya 
til inntekt for COWA, alt sammen er verdifulle bidrag til 
disse prosjektene som det nå ikke lenger mottas støtte for fra 
FOKUS(Norad)

”Pennies for Friendship” til ACWW kr 3.021,-.

26 lag har deltatt i TV-innsamlingen og gitt støtte på til 
sammen kr. 12.100,-.

12 kretskontakter har deltatt på møter/seminar og noen har 
selv arrangert møte.

Kretsenes støtte til prosjekter utenfor K&F s̀:
Hedmark – Namibia mor/barn prosjekt: kr 500
Østfold – pikeskole Sri Lanka: kr 2.500
Hordaland – ”Solsikkedamene” i Kegums, Latvia: kr 35.500

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

Kristin Hansen
Leder internasjonalt utvalg

Nordens Kvinneforbund (NKF) 
Forbundsleiarane i dei nordiske landa Norge, Sverige, Island, 
Finlands svenske Marthaforbundet, Finlands Marttaliitto, 
og ein representant frå kvart av landa er styret i Nordens 
Kvinneforbund. NKF ble starta i 1919 og har i dag over 70 
000 medlemmar. 
Norge tok over leiarskapet for NKF på styremøtet i Stock-
holm 14. – 15. januar. Den nye NKF s̀ President er Elisabeth 
Rusdal dei neste 4 år. Sekretær i 2012 har vært K&F s̀ 2. 
representant Sonja Kjørlaug. 

 Det har vært avhelde 3 styremøte i 2012. På grunn av 
leiarskifte i organisasjonen vart styremøte i Stockholm ut-
sett frå nov. 2011 til januar 2012. Det andre styremøte vart 
avhelde i forbindelse med NKF s̀ sommarkonferanse i Rey-
kjavik 7. juni. Det siste møtet fant sted i forbundets lokale i 
Oslo 24. – 25. november. Det har vært jobba mykje med å få 
klarlagt den økonomiske situasjonen. Reiserekningar, reise-
fordeling og gjennomgang av Stadgarna har hatt høg priori-
tet. Alle lands forbund må skrive ein rapport om sitt arbeid 
sidan forge møte, den vert diskutert og gjennomgått, dette 
gir inspirasjon til oss alle. 
 Vi deltar på utvalgsmøta til Internasjonalt utval. Referat 
i bladet Kvinner & familie om NKF s̀ sommarkonferanse, 
uttalene som er sendt ut og det Nordiske brev. 
Det har vært sendt ut forespørsel til krinsane om nokon kan tenke 
seg å være arrangørkrins for NKF s̀ sommarkonferanse. Har fått 
positivt svar frå Hålogaland krins som kan arrangere konferansen 
i Bodø. NKF s̀ styre vart orientert i styremøte i Oslo. og det vart 
bestemt at NKF s̀ sommarkonferanse vert i Bodø 14. – 16. juni 
2013. Tema: «Kvinner i vinden». I Reykjavik vart det framlagt 
eit foreløpig program og på konferansen vart så alle invitert til 
Bodø. No var det berre å sette i gang å jobba med forberedelsane til 
NKF s̀ sommarkonferanse. 
 Det Nordiske brev 2012 hadde Marttaliitto Finland an-
svar for. Det vart skreve av Marianne Heikkilä. Tema: «Du 
har alltid älder för at læra». 
 Kvenfèlagasambanda Island stod som arrangør for 
NKF s̀ sommarkonferanse 8. -10. juni i Reykjavik med tema: 
«Kvinnene og kraften i samfunnet». Vi var ein delegasjo-
nen på 40 personar som deltok på konferansen og som fekk 
oppleve det varme fellesskapet som NKF gir oss. Fantastiske 
foredragshaldarar og sosialt samvær hos foreiningskvinnene 
på Island. Vi vart delt i grupper, var på heimebesøk fredags-
kvelden og fekk servert middag. Laurdag var vi i mottakelse 
på Bessastadìr hos den islandske presidenten Hr. Òlafur 
Ragnar Grìmsson. Presidenten med frue handhelste på oss 
alle. Presidenten tok oss med på ein historiereise om Island. 
Elisabeth Rusdal overrekte Presidenten første eksemplar av 
uttalen som gjekk ut frå NKF s̀ konferanse med velvalte ord. 
Uttalen vart seinare sendt til dei nordiske lands regjeringar 
og Nordisk Råd. 
 Ein stor augneblink var det under festmiddagen laurdags-
kveld da Siw Warholm – eks President NKF- offisiellt over-
leverte ordførarkjede til vår egen NKF s̀ President Elisabeth 
Rusdal med ståande applaus. 
Det har vært eit arbeidsamt og godt år for Nordens Kvinne-
forbund. 

Sonja Kjørlaug, K&F’s 2. representant NKF.
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Henvendelser offentlige myndigheter
Oslo 27. januar 2012
Oslo domstoladministrasjon
Oslo politidistrikt

Voldtektssaker opp for retten/ Oppklaring av 
voldtekter i Oslo
Vi viser til den i media omtalte voldtektsbølgen som for en tid 
siden fant sted i Oslo. I den forbindelse har vi et par spørsmål. Vi 
lurer på hvor mange av disse sakene som nå er oppklart og som 
venter på å komme opp for retten?  Videre lurer vi på når de vil 
komme opp til behandling i retten og om de har lengre ventetid 
nå på grunn av andre større og viktigere saker? I så fall hvor mye 
lenger ventetid antar man det vil være?
 Vi er takknemlig for en rask tilbakemelding da vi vil om nød-
vendig arbeide videre med saken.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

Oslo 27. februar 2012
Likelydende brev sendt til:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeiderpartiets stortingsgruppe 
Høyres stortingsgruppe
Fremskrittspartiets stortingsgruppe
Senterpartiets stortingsgruppe
Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe
Venstres stortingsgruppe
————————————————————————

Antall kontantstøttemottagere
Norges Kvinne- og familieforbund var i sin tid en viktig pådriver 
for at kontantstøtten ble vedtatt. Vi er opptatt av denne ordnin-
gens fremtid. I den forbindelse ber vi om å få oversendt tallmate-
riale for mottagere av kontantstøtte i dag. Vi vil gjerne da vite hvor 
mange som har barn i alder 1 – 2 år som mottar kontantstøtte og 
hvor mange som har barn i alderen 2-3 år som mottar kontant-
støtte.
Med bakgrunn i arbeidet vårt, håper jeg det lar seg gjøre å sende 
oss dette snarest mulig. Vi kan også gjerne motta svar til e-post: 
elisabeth@kvinnerogfamilie.no
 Dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter i forbindelse 
med spørsmålet, så ta gjerne direkte kontakt med meg.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder
————————————————————————

Oslo 28.februar 2012
Barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken
Barne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringer i kontantstøtten med tilbakevirkende kraft
Norges Kvinne- og familieforbund er kjent med at det er vedtatt 
at endringene i kontantstøtten gjeldene fra 1.august 2012 skal 
gis tilbakevirkende kraft. Vi må si at vi er sjokkerte over dette. 

Vedtaket rammer mange barnefamilier meget kraftig. For mange 
kommer meldingen fra NAV uker etter at søknadsfristen for 
barnehageplass har gått ut. Vi er kjent med at flere av familiene 
har hatt jevnlig kontakt med sine NAV-kontorer for å høre om de 
rammes. Bakgrunnen for at de har henvendt seg har vært debatten 
og det som kom frem i media i forbindelse med behandlingen av 
forslaget om endringer i ordningen. Familiene melder tilbake til 
oss at NAV-kontorene har informert om at de ikke vil bli rammet. 
Sjokket blir ikke mindre når de i forrige uke mottar brev fra NAV 
om at endringene er gitt tilbakevirkende kraft og dermed rammer 
dem også.
 Vi kjenner familier som taper 70 000 kroner på denne tilbake-
virkningen av endringene. Dette er mye penger for en barnefami-
lie. Familier med små barn er ofte i etableringsfasen. De har valgt i 
tillegg å motta kontantstøtte for å tilbringe mer tid med egne barn 
fremfor lønnet arbeid. Dette kan medføre at økonomien er stram, 
men levelig. Når det blir tap av inntekt på mellom 30 – 70 000 
kroner sier det seg selv at dette kan bli katastrofalt.
 Det er også slik at ikke alle bare kan henvende seg til arbeids-
giver å si at de kommer tidligere tilbake på jobb enn den planlagte 
permisjonen var tenkt. Ikke alle har lønnet arbeid i dag. I dagens 
arbeidsmarked og kanskje uten barnehageplass er det ikke nødven-
digvis enkelt å skaffe seg lønnet arbeid.
 Vi ber om at det snarest vedtas en overgangsordning hvor de 
som frem til 1. august 2012 innvilges kontantstøtte får dette frem 
til barnet fyller 3 år. Alle som innvilges kontantstøtte etter 1.au-
gust 2012 får dette etter nye regler.
 Vi ser på situasjonen som svært alvorlig og ber om at overgangs-
ordning vedtas svært raskt. Vi tar gjerne et møte om saken og stil-
ler på meget kort varsel.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder
————————————————————————

Oslo 29. februar 2012
Helse- og omsorgsdepartementet
Kopi: Avdelingen for nasjonalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet 

Overvekt – barn – kosthold
Norges Kvinne- og familieforbund er opptatt av ernæringsspørs-
mål. Vi har registrert debatten rundt operasjon av overvektige 
barn og har i den forbindelse gjort oss noen tanker og har syns-
punkter/forslag vi ønsker å fremsette.
 Når barn må opereres på grunn av sin overvekt – ja da har vi 
alle sviktet.
 Vi som samfunn (staten) har sviktet ved ikke å ha god nok 
veiledning på helsestasjonene, god nok informasjon eller tydelig-
het med tanke på kostholdsråd og vi som foreldre har sviktet. 
 Riktignok hjelper ikke en slik erkjennelse, men det gir oss 
grunnlag til å lære av våre feil og komme videre slik at vi kan fore-
bygge slike situasjoner i fremtiden.
 Vi har i lang tid talt med to tunger. De siste årene har vi snak-
ket om sukker og fet. Vi har i forsøk på å redusere dette; sagt at til 
skoleavslutninger vil vi ha begrenset med kaker og snop. Samtidig 
har vi tillatt at f.eks 7 klasse, som har ansvar for ”skolekantine” 
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en gang i uken – den eneste dagen skolekantinen er åpen – selger 
kaker og boller. 
 I stedet burde vi satse på sunn mat i skolen ved å etablere skole-
restauranter der elevene kunne få et sunt måltid hver dag.
 Kunnskapsministeren sier at utdanningen starter i barneha-
gen. Hvorfor har vi ikke større fokus på kosthold og ernæring i 
barnehagene og snakker mer med barna om dette? Videre er det 
trolig slik at undervisningen i mat og helse burde styrkes i tillegg 
til gymnastikk. Mange av landets kommuner har kuttet i disse 
timene til fordel for mer teoretiske fag.
 Helsestasjonene er etablert for blant annet å veilede og gi råd til 
foreldrene. Mange kommuner melder i disse dager at de ikke har 
tilstrekkelig bemanning i helsestasjonene. Videre at de ikke har 
økonomi til å øke bemanningen uten at det da må gå ut over andre 
nødvendige velferdstiltak.
 Når det kommer informasjon om mangler av vitaminer eller 
nødvendige mineraler i kostholdet og befolkningen, da har indus-
trien vist seg handlekraftige. Med myndighetenes velsignelse har vi 
fått produkter tilsatt vitaminer, jern eller annet. Dette kan gjøre at 
vi får feil sammensetning i inntaket vårt. For mye av enkelte vita-
miner kan være minst like skadelig som for lite.
 Vi som foreldre har sviktet med tanke på det daglige kosthol-
det. Kanskje har kunnskapen vår vært for liten? Kanskje har vi 
hatt en klokketro på at industrimaten med alle sine tilsetninger er 
god nok? Vet vi egentlig om barnet har spist matpakken sin eller 
kastet den? Ikke alltid har vi tatt oss tid til middag med ro.
 Norges Kvinne- og familieforbund ønsker derfor tiltak i form 
av forebygging:
• Styrket bemanning på helsestasjonene
• Økt helsesøstertilbud i skolen
• Skolerestauranter – tilbud om lunsj – i alle skoler
• Klare og tydelige kostholdsråd
• Redusert pris på sunn mat
• Ikke tillate vitaminisering av maten

Vi har nok tidligere sendt inn noen av disse innspillene, men føler 
behov for å gjenta noen og sette dette inn i en sammenheng.
 Vi må være villige til å bruke kroner på dette – det er en inves-
tering i fremtiden. Debatt er bra nå håper vi det er politisk vilje til 
å sørge for forebygging. Vi mener våre forslag er viktige brikker i 
en slik forebygging. Vi er også klar over at Helse- og omsorgsde-
partementet nødvendigvis ikke er rette instans for alle forslagene. 
Men sett i lys av at dette er forebyggende helsetiltak, har vi valgt å 
sende innspillene samlet til departementet. 
 Vi som organisasjon bidrar mer enn gjerne i dette arbeidet.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder
————————————————————————

Sendt 6.mars 2012 til postmottak@bld.dep.no

Endringer i kontantstøtten
Vi viser til informasjon og oppslagene rundt endringene i kon-
tantstøtten med tilbakevirkende kraft. Slik det har fremkommet i 
media har dette gitt store konsekvenser for en del barnefamilier. 
 Ikke bare det at de faktisk var tilkjent kontantstøtte frem til 
barnet fyller tre år men medlingen om dette kom til flere etter at 
fristen for å søke barnehageplass var gått ut.
 Norges Kvinne- og familieforbund har mottatt en rekke hen-
vendelser i saken. Vi finner situasjonen alvorlig og har juridisk 
vurdering om det er grunnlag for søksmål. Vi håper imidlertid å 

forsøke å se på mulige andre løsninger før dette eventuelt gjøres.
  Vi ber derfor om et hastemøte med politisk ledelse selv om vi 
er klar over at situasjonen er hardt presset i disse dager. 
 Møte kan avtales direkte med undertegnede enten via e-post 
eller via mobiltelefon.
 Vi ser frem til en rask og positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen 
Elisabeth Rusdal 
forbundsleder 
Norges Kvinne- og familieforbund
————————————————————————

Likelydende brev sendt til:
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas 
NRK 
Direktør Nils Ketil Andresen 
TV 2 

Innslag i nyhetssendingene – vannskilleprinsippet 
Norges Kvinne- og familieforbund var i sin tid en av pådriverne 
for å få innført et vannskilleprinsipp i tv. Vi er glade for at dette er 
kommet og har notert oss at det som regel følges. Videre er vi klar 
over at nyhetssendinger er unntatt fra dette prinsippet. Imidlertid 
henstilles til at når det sendes sterke innslag mellom kl. 06.00 og 
kl.21.00 så skal det advares mot dette. Sett fra vårt ståsted er dette 
ikke godt nok. Vi har notert at i hovedsak har de ulike kanaler 
vært ganske flinke til å følge dette. 
 Når vi nå tar opp saken er det med bakgrunn i den senere tids 
hendelser ute i verden (konflikten i Syra og i går også sultkatastro-
fen i Sudan) så registrere vi at billedbruken i NRK Dagsrevyen er 
uheldig og kan oppfattes både som støtende og med sterke bilder. 
De siste dager har dette også vært sendt uten advarsler til seere. 
 NRK som almennkringkaster har et særlig ansvar for hva som 
sendes ut. Vi tror ikke nyhetene i Dagsrevyen blir dårligere uten 
bilder av at døde/og eller hardt sårende mennesker lempes opp på 
lastebiler, barn som er mer eller mindre døende i Sudan vises. Vi 
tror med hell dette er billeder, dersom de stadig skal vises, i så fall 
hører hjemme i Kveldsnytt. 
 Slike kraftige bilder tror vi også kan bidra til at vi alle med 
tiden blir mer likegyldige i forhold til de grusomheter som skjer 
rundt omkring. Vi tror at voksne – som jo nyhetene faktisk lages 
for – fint klarer å danne seg bilder av det som beskrives med ord. 
 Vi ber om at NRK endrer det som nå synes å være en praksis. 
Om ønskelig deltar vi gjerne i en videre debatt rundt dette. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
forbundsleder
————————————————————————

Oslo 4.juni 2012
Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen             
Helse- og omsorgsdepartementet
Kreftregisteret

Mammografiscreening
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har via media registrert 
debatten rundt nytteverdien av mammografiscreening i Norge. 
Det er med bekymring vi ser at enkelte med sterke ord tar til orde 
for at mammografiscreening ikke har noen nytte og at tiltaket bør 
opphøre.
Tale- og skriveføre personer hevder at kvinner behandles uten at 
de har brystkreft og at programmet dermed ”koster langt mer enn 
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det smaker.” Tenker de på hvilke ekstra belastninger de påfører 
kvinnene?
Det topper seg når enkelte bruker at kvinner ikke tar ordet i de-
batten, brukes som argument for å legge ned tiltaket.
 Det var kvinnene selv som kjempet for å få dette tilbudet. Flere 
steder i landet sørget kvinnene selv for å finansiere mammografiap-
paratene. Fremmøtet til mammografiscreeningen, som er et frivillig 
tilbud, viser at kvinnene verdsetter tilbudet og ønsker dette videre.
 I alle år har kvinnene akseptert og betalt en egenandel – en 
utgift som ikke kommer inn under egenandelsordningen!
 I debatten om effekten av mammografiscreeningen blir det 
vanskelig å delta – her er det fagmedisinske grupper som står mot 
hverandre. Den vanlige kvinne kan vanskelig delta i en slik debatt.
 Vi kan mellom linjene lese at det faktisk er økonomiske hensyn 
som spiller inn.

K&F ber vi om følgende skjer i sakens anledning:
• Behold mammografiscreeningen
• Egenandelen skal inngå i egenandelsordningen. Vi har ubekref-

tede meldinger om at egenandelens størrelse varierer fra 218 til 
opp mot 300 kroner.

• Foreta en evaluering av ordningen i regi av Kreftregisteret
• Sett i gang arbeid med å utvikle bedre tiltak for å avdekke 

brystkreft hos kvinner

Vi er videre kjent med at også de kvinner som er operert for bryst-
kreft og som i 5 år følges opp med kontroll må betale egenandel for 
mammografien uten at de får dette innunder egenandelsordningen. 
Vi vil videre gjøre statsråden oppmerksom på at i deler av landet og 
hos enkelte kommuner trekkes kvinnen i lønn når hun tar fri for 
å få utført mammografi. I distriktene er det store avstander og det 
betyr at noen kvinner trekkes for en hel dags lønn. Reiseutgifter 
dekkes ikke av noen. Likevel velger kvinnene å benytte seg av til-
budet.
 På bakgrunn av dette ber vi om at statsråden treffer tiltak slik 
at mammografiscreeningen beholdes.
 Skulle det være behov for ytterligere kommentarer eller infor-
masjon i forbindelse med dette, stiller vi oss selvsagt til disposisjon.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder
————————————————————————

Oslo 4. juni 2012
Likelydende brev sendt til:
Telenor Norge
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kvinners Frivillige Beredskap
Post-og Teletilsynet
Samferdselsdepartementet

Kutting av fasttelefon
Norges Kvinne- familieforbund er gjennom media kjent med at 
Telenor vurderer å kutte fasttelefoner i Norge. Dette er vi sterkt i 
mot og tanken bekymrer oss sterkt. Bakgrunnen for vår bekym-
ring er som følger:
• AMK-sentralen ikke skal kunne finne frem dersom den som 

ringer inn ikke er i stand til å fortelle adressen.
• Sikkerheten for eldre blir svekket. Trygghetsalarm går over 

telefon. Eventuell bruk av GSM-sender vil medføre kostnader 
ved etablering. Mange kommuner har en anstrengt økonomi 
og vil nok derfor at brukeren skal dekke utgiftene. Ikke alle 

eldre har økonomisk mulighet til dette. 
• Eldre i dag er ikke alle vant med å bruke mobiltelefon.
• Ved strømbrudd blir det problemer. Mobiltelefon må lades. 

IP-telefon må også ha elektrisitet.
• I Norge er det fortsatt steder uten noen som helst mobildek-

ning og uten fasttelefon vil de som bor i slike områder være 
uten mulighet for å tilkalle hjelp i nødsituasjoner.

Vi ber derfor om at Telenor opprettholder fasttelefontilbudet.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder
————————————————————————

Oslo 26. juni 2012 
 TV 2 nyheter 

Resolusjon fra årsmøte i Hordaland krets – Forstyrrelser i 
nyhetsopplesing 
Vi har mottatt resolusjon fra årsmøtet i Hordaland krets om ”For-
styrrelser i nyhetsopplesing”. 
 ”Over lengre tid har nyhetssendingene blitt forstyrret av bak-
grunnsmusikk (-støy) og bevegelser. 
 Mange sliter med å få med seg det viktigste av nyhetene. For 
dem med dårlig hørsel er dette svært forstyrrende. Vi ønsker at 
dette blir fjernet” 
 På vegne av kretsen ber vi om at redaksjonen ser på dette og 
mulighetene for å bedre situasjonen. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
forbundsleder
————————————————————————

Oslo 26. juni 2012
Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Kopi: Miljøverndepartementet 
Grønn hverdag 
Forbrukerrådet

Resolusjon fra årsmøte i Sogn og Fjordane krets – 
Forbod av parabenar 
Vi har mottatt resolusjon fra årsmøtet i Sogn og Fjordane krets om 
forbod av parabenar med følgende ordlyd: 
 Vi krev forbod av parabenar 
 Mykje sminke, hudprodukt, såpe og toalettartiklar inneheld 
parabenaer som blir tekne opp i blodet, og påverkar hormonane 
våre. Slik som fruktbarheit, kjønnsutvikling og evne til læring blir 
utsett for negativ påverknad. Det fører og til enkelte former for 
kreft. 
 I Danmark er desse stoffa forbode i produkt for barn under 3 år. 
 Vi i Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og Fjordane krins, 
krev at parabenar blir forbode i Norge. Det er viktig at gravide blir 
gjort mersam på denne faren, og held seg unna desse produkta. 
 Det er alt muleg å laste ned ein APP for smarttelefonar som ved 
scanning av strekkode viser kva produkt som inneheld parabenar.” 
 Vi håper departementet vil følge opp saken. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
Forbundsleder 
————————————————————————
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Oslo 26. juni 2012 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Kopi: Miljøverndepartementet 
Kystdirektoratet

Resolusjon fra årsmøte i Sogn og Fjordane krets – 
Kvikksølv i ubåten utanfor Fedje 
Vi har mottatt resolusjon fra årsmøtet i Sogn og Fjordane krets om 
Kvikksølv i ubåten utanfor Fedje. 
 ”Kvikksølv i ubåten utanfor Fedje må fjernast. 
 Tenk om 65 tonn kvikksølv går ut i havet. En dråpe drep eit 
menneske. Kvikksølvet vil ta livet av folk, ikkje berre fisk. Ikke 
berre i nærområdet, men det vil bli ei katastrofe ein knapt kan 
tenkje seg. Ved å legge ubåten i sarkofag. Altså dekkje den med 
betong, vil ein berre skyve problema ut i tid til generasjonane etter 
oss. Det er gjort utrekning av kostnader som syner at det kostar 
3 gonger så mykje å ta opp kvikksølvet, men det vil på sikt stadig 
dukke opp utgifter om ein ikkje finn ei varig løysing. Den einaste 
måten å bli kvitt problemet er å ta opp kvikksølvet” 
 På vegne av kretsen ber vi om at departementet ser på saken. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
Forbundsleder 
————————————————————————

Oslo 15. juli 2012 
Statsråd Inga Marte Thorkildsen 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Kontantstøtten – endringene – konsekvenser 
Vi viser til tidligere korrespondanse med departementet om saken 
og beklager at det ikke har vært vilje til å ta ett møte om saken. 
Nå er det knappe 2 uker til endringene settes ut i livet. Fortsatt er 
det mange familier som opplever at deres hverdag vil få en kraftig 
økonomisk smell. Ikke har de barnehageplass, ikke jobb og ikke 
konstantstøtte. 
 I vårt arbeid med saken har vi beklageligvis avdekket en del 
ting som vi finner svært beklagelig og lite heldig. Vi hadde håpet å 
kunne legge dette frem i møte, men da våre henvendelser om dette 
er avslått, vil vi nå bringe det opp i dagen skriftlig. 
 Det finnes tallmateriale på antall personer som får utbetalt 
kontantstøtte. Det finnes dog ikke tall på hvor mange barn dette 
dreier seg om, altså barn som ikke vil motta kontantstøtte etter 
1.august. Vi har fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fått bistand til 
å sannsynlighetsberegne antall barn. Anslaget sier at endringen vil 
medføre at 16 500 barn mister kontantstøtte. 
 Foreldre har skriftlig svar fra NAV om vedtak om at konstant-
støtte gjelder frem til barnet fyller 3 år. Noen foreldre har hatt 
skriftlig korrespondanse med sitt lokale NAV-kontor for å få råd 
om hvordan de skal forholde seg, mulighet for anke etc. 
 Vi er dypt rystet når det da blant annet fra et NAV-kontor 
svares som følger: 
 ”Det er dessverre ikke vi som har laget loven, og vi forstår at det 
er urettferdig…..Vi undrer oss også over at en lov kan gis tilbakevir-
kende kraft…. 
 Ja, departementet har vært i hard vær i det siste….. 
 Du kan dessverre ikke klage til oss (flere har prøvd). Vi har 
ikke tatt dette videre til departementet. … Ta heller kontakt med 
Norges Kvinne- og familieforbund…” 
 Vårt forbund har ikke kapasitet til å bistå lokale NAV-kontor i 
denne saken. 

 Videre ser det ut som om enkelte NAV-kontor har tatt i mot 
klager. De har dog ikke besvart klagene annet ved en telefon. Et-
terlysning av skriftlig svar har klager ennå ikke mottatt. Med an-
dre ord – ulik behandling fra de lokale NAV-kontor. 
	 Av de henvendelser vi har mottatt, er det flere foreldre med 
tvillinger. Dette betyr at de blir dobbelt skadelidende. Denne 
gruppen taper faktisk over 6 000 kroner. Dette er store beløp for 
en anstrengt småbarnsfamilie. I vårt materiale finnes det også 
familier som har flyttet for at en av foreldrene skal være i lønnet 
arbeid. De har måttet anskaffe ny bolig og sliter med å få solgt 
tidligere bolig. Vi kan selvsagt bare ane hvilke økonomiske vilkår 
dette medfører i tillegg til den påkjenningen det også er. 
 Etter vårt syn burde det være mulig å kunne gi de som allerede 
har fått skriftlig vedtak om kontantstøtte frem til barnet fyller tre 
år, kontantstøtte som vedtatt. Vi har ikke beregnet dette grundig, 
men våre anslag tilsier at dette dreier seg om i underkant av 1 mil-
lion kroner. Sett i lys av andre bevilgninger som gjøres plutselig, 
burde dette la seg gjøre for denne gruppen. Riktignok har de valgt 
en hverdag for egne barn som flertallet i regjeringen ikke liker, 
men det burde ikke straffes. Ut fra saken og behandlingen er det 
vanskelig for oss å se at noe annet kan være hensikten. Særlig da 
når de fleste faktisk ikke fikk informasjon om dette fra myndighe-
tene som hadde skriftlig gitt tilsagn, først etter at fristen for å søke 
barnehageplass var gått ut. 
 Selv om det er ferietid og kort tid igjen, ber vi om at saken om 
tilbakevirkende kraft gis ny vurdering og at regjeringen fatter 
vedtak om at denne gruppen likevel innvilges kontantstøtte som 
tidligere vedtatt og som skriftlig er bekreftet i vedtak fra NAV. 
 Vi stiller gjerne på meget kort varsel i møte for å drøfte denne 
situasjonen. På grunn av ferietid, ber jeg om at undertegnede da 
kontaktes via mobiltelefon for avtale. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
forbundsleder
————————————————————————

Oslo 16. juli 2012
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 
Kunnskapsdepartementet 
Byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove 
Bergen kommune 
Kopi: Randi Gjerde, kretsleder i Bergen og Midthordland krets

Tilbud om mat i skolen 
Vi er gjennom oppslag i Bergens Tidende kjent med at Kjøkkelvik 
skole fra høsten av skal tilby varm lunsj til sine i elever. Videre at 
skolen også kommer med et tilbud om frokost. Dette finner vi me-
get prisverdig. Det gleder oss selvsagt at Hundsund skole i Bærum 
har vært en inspirasjonskilde til prosjektet. Dette tilbudet drives av 
et av vårt forbunds 250 lokallag; Snarøya kvinne- og familielag. 
 Det å tilby en varm lunsj er vi sikre på vil bidra til enda bedre 
læringsmiljø ved skolen. Frokosttilbudet er trolig et forgangspro-
sjekt i landet vårt. Vi ser med spenning frem til å høre om også 
dette tiltaket vil gi resultater for skolen. 
 Norges Kvinne- og familieforbund er opptatt av å sikre gode 
læringsmiljøer for elevene. Videre er vi opptatt av kosthold og 
ernæringsspørsmål. Vi tror at gjennom god og riktig ernæring 
vil elevenes evne til å ta til seg kunnskap øke. Dette vil bidra til 
økt kompetanse og kunnskap hos den enkelte. Så ved å bruke 
midler på nettopp dette i skolen, kan økt kunnskap hos elevene 
bli gevinsten. Da er det ikke sikkert at det blir nødvendig å øke 
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undervisningsdagen i skolen. Vi er som organisasjon bekymret for 
den allerede lange arbeidsdagen som dagens elever har. Vi er ikke 
overbevist om at økt undervisningstid, vil gi den ønskede effekt 
som kan være grunnlaget for å øke undervisningstimetallet. 
 Vi tror kommunen kanskje vil få mer ut av å tilby varm lunsj i 
flere av kommunens skoler. 
 Vi berømmer kommunen for å ha gitt tilskudd til oppstarten 
av tilbudet ved Kjøkkelvik skole og håper kommunen vil bidra 
også ved andre skoler. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
Forbundsleder 
————————————————————————

Oslo 16. juli 2012 
Statsråd Hanne Bjurstrøm 
Arbeidsdepartementet 

Kvinner svikter velferdsstaten 
Norges Kvinne- og familieforbund er kjent med oppslag i media 
der statsråden gir uttrykk for at kvinner svikter velferdsstaten. Vi 
er klar over at det er noen dager siden oppslaget og at det vakte 
reaksjoner og at det var debatt rundt saken. Vi finner imidlertid 
saken såpass alvorlig at vi likevel vil komme med våre synspunkter. 
 Innledningsvis vil vi si at vi deler statsrådens bekymring for 
økende antall sykemeldte kvinner. Vi ser også at det er kvinner 
som ønsker mer enn deltidsstilling som ikke får anledning til 
dette. Men det blir vanskelig å debattere dette dersom motparten 
har bestemt seg for at årsaken er at kvinnene svikter. 
 Norges Kvinne- og familieforbund er klar over at kvinner har 
mange rettigheter i dagens samfunn. Slik har det ikke alltid vært 
og dermed har nok kvinners liv medført en økt slitasje. I tillegg 
til utdannelse, arbeidsliv, omsorg for barn, hus og hjem og øvrige 
familiemedlemmer deltar kvinner i drift av barnehager og skoler. 
Dette sliter og medfører at slitasjen kan være stor i en periode. Sli-
tasje som kanskje først gir seg utslag senere i livet. I tillegg vet vi at 
sykdom hos kvinner arter seg annerledes i mange tilfeller enn hos 
menn. Enkelte sykdommer opptrer hyppigere hos kvinner enn hos 
menn og har et mer diffust forløp. Dette medfører at det tar tid før 
riktig diagnose kan stilles og behandling starte. Eksempler på slike 
sykdommer er fibromyalgi og stoffskiftesykdommer. Dette er syk-
domsgrupper som heller ikke prioriteres i helsevesenet og dermed 
kan ventetiden bli lang. For en del kvinner er arbeid i denne perio-
den helt eller delvis, vanskelig. Dermed er sykemelding utveien. 
 Statsrådens uttalelser rammer nok dermed kvinnene enda har-
dere. 
 Vi tar gjerne en debatt eller møte og diskuterer saken med 
statsråden, men da under forutsetning av at man stiller med blan-
ke ark og ikke en bestemt oppfatning av at alle kvinner er late. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
Forbundsleder
————————————————————————

Oslo 12. oktober 2012 
Likelydende sendt: 
De politiske partienes stortingsgrupper 

Eldreomsorgen – verdighetsgarantien – statsbudsjett 
2013 
Norges Kvinne- og familieforbund har via NRK blitt kjent med si-
tuasjonen i eldreomsorgen. Vi var klar over at situasjonen ikke var 
som den skulle, men sett opp mot tilstanden for våre innsatte, så 
sjokkeres vi. Det er vedtatt en verdighetsgaranti, men slike vedtak 
har liten betydning når det ikke gis anledning for å kunne oppfylle 
garantiens innhold. 
 Vi er fullstendig klar over at det er et kommunalt ansvar å følge 
opp. Videre kjenner vi til etableringstilskudd for enerom. Men det 
hjelper så lite, når situasjonen er at flere tusen eldre fortsatt har 
dobbeltrom. Det hjelper heller ikke med tanke på mulighetene 
for å komme ut i frisk luft daglig. Kommunene sliter flere steder i 
landet økonomisk med å oppfylle alle statlige krav og pålegg. Selv 
om rammetilskudd økes, synes det ikke som om dette er nok. I 
utgangspunktet er vi ikke for øremerkede tilskudd, men i denne 
saken mener vi det er på sin plass å gi nettopp øremerkede tilskudd 
til kommunene for å oppfylle verdighetsgarantien i eldreomsorgen. 
Vi ber om at dette skjer i forbindelse med behandlingen av stats-
budsjett for 2013. 
 Vi kunne kommet med alle argumenter for retten til både ene-
rom og frisk luft daglig. Vi tror imidlertid stortingsrepresentan-
tene selv kjenner dette godt. Vi tror også at det er vel kjent at noe 
må gjøres. 
 Vår innstendige bønn denne gangen er at det som et unntak tas 
noen raske grep slik at de uverdige forholdene kan bli et avsluttet 
kapitel. De eldre har ikke tid til å vente. 
 Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon eller kom-
mentarer, så ta gjerne kontakt med oss. Vi vil selvsagt gjerne bidra i 
så henseende. 
 Avslutningsvis vil vi informere om at våre tanker rundt det 
fremlagte forslag til statsbudsjett for 2013, vil bli oversendt i neste 
uke. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder
————————————————————————

Oslo 27. november 2012 
Til ledelsen ved Helse Sør-Øst RHF 

Vedr. forslag om nedleggelse av fødestuen i Valdres 
Norges Kvinne- og familieforbund er kjent med at styret ved 
Sykehuset Innlandet skal behandle spørsmålet om nedleggelse 
av fødestuen i Valdres i sitt møte 29. november. Spørsmålet om 
nedleggelse har pågått med ulike mellomrom. Befolkningen har 
hver gang stilt opp og tydelig gitt uttrykk for at de fortsatt ønsker 
fødestuen. Det at saken stadig dukker opp igjen skaper usikker-
het. For unge som bor i området skaper det lite forutsigbarhet med 
tanke på hvor fødsel kan skje. De som ønsker å benytte fødestuen 
er usikre på om det vil være et tilbud når de skal føde. 
 I den forbindelse har vi en del synspunkter som vi har bedt om 
tas med i vurderingen før vedtak fattes. 
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1) Fagmedisinsk forsvarlig. 
Fra Sykehuset Innlandets fagansvarlige fremheves det at man ikke 
lenger vil ta det fagmedisinske ansvaret for videre drift av føde-
stuen. Som legfolk blir dette naturlig nok vanskelig å gå inn i. Vi 
vil likevel komme med noen momenter i saken basert på noen av 
de begrunnelser som fagmiljøet selv trekker frem som årsak. 
 Antall fødsler ved fødestua i Valdres har stadig sunket til i dag 
mellom 20 og 30 fødsler årlig. Vi finner ikke dette underlig. I en 
årrekke har kvinnene som sogner til fødestua opplevd debattene 
og forslag om at fødestua skal legges ned. De kan rett og slett ikke 
stole på at fødestua vil være der når egen fødsel skal skje. 
 Videre er det en streng selektering. I folkemøtet 22. november 
på Fagernes kom det frem at enkelte kvinner hadde opplevd at 
legen deres frarådet fødsel ved fødestua dersom de ville ha et faglig 
forsvarlig medisinsk tilbud. Noen av disse kvinne ga i folkemøtet 
også uttrykk for at de angret på sin beslutning. 
 Vi er klar over retningslinjer og det tidligere kravet til antall 
fødsler. Vi mener at dagens hospiteringsordning og en utvidelse av 
dette vil sikre at fagpersonellet får det antall fødsler som er nød-
vendig for å opprettholde god kompetanse. Det har vært sagt at det 
har vært vanskelig å få til en hospiteringsordning. Vi antar at ved 
å se på hva som er problemet med å kartlegge hva problemet er og 
så løse dette, vil hospiteringsordningen bli god, og dermed styrke 
kompetansen til de ansatte. 
 Videre kan det være mulig å la fagpersoner hospitere ved føde-
stua, holde faglige møter etc. på fødestua i Fagernes for å styrke det 
faglige miljøet. I forslaget som nå skal behandles foreslås det at i 
forbindelse med etableringen av et akuttmedisinsk senter i Fager-
nes skal det være mulig å ta akutte fødsler. Vi stiller spørsmålstegn 
ved den faglige forsvarligheten i dette. Dersom fødestua blir ned-
lagt vil antall fødsler synke enda mer. Da er det vel ikke fagmedi-
sinsk forsvarlig å ta akutt fødsler heller? Vi finner dette underlig og 
vi finner det som et argument med lite troverdighet. 
 Vi har ønske om at det tilbudet som gis skal være fagmedisinsk 
forsvarlig. Da er det vanlig å se på om det er mange avvik og alvor-
lighetsgraden av disse. Vi har fått opplyst at det er svært få avvik 
ved fødestua i Valdres. Vi har også inntrykk av at avvikende som 
har vært ikke har sammenheng med at det er en fødestue og ikke 
en fødeavdeling. 

2) Bemanning 
Legges fødestua ned vil behovet for antall jordmødre være større 
for å dekke kravene til følgetjeneste. Vi er av den oppfatning at 
dette kan bli vanskelig. Jordmødre er utdannet til å håndtere føds-
ler. De ønsker naturlig nok å få utføre det de er utdannet til. Det 
er ikke et mål å ha økende antall transportfødsler og dermed vil de 
som knyttes til fødestua i Valdres få færre fødsler. Deres oppgave 
vil være barselomsorg og følgetjeneste. Vi vet at det i mange deler 
av landet er mangel på jordmødre. Vi stiller oss derfor tvilende til 
at det blir mulig å få den nødvendige bemanning av jordmødre 
dersom fødestua legges ned og stiller derfor spørsmålstegn ved det 
fagmedisinske forsvarligheten i dette. 

3) Avstander – transport 
Dersom fødestuen legges ned vil flere få en lang reisevei. Vær og 
føreforhold gjør ikke situasjonen bedre. Vi er klar over at man kan 
dra innom det akutt-tilbudet som eventuelt skal opprettes. Dette 

oppleves av befolkningen som lite fullverdig tilbud. I dag er dette 
et tilbud for førstegangsfødende. 
 Flere vi har hatt kontakt med melder om den meget ubehage-
lige situasjonen det er å ligge fastspent på båre, med rier på vei til 
sykehus, med ektefelle i bilen bak. 
 Andre melder at det oppleves som utrykt å skulle kjøre selv – 
flere har måttet gjøre dette – og frykter en fødsel over Tonsåsen 
alene i bilen. 
 Befolkningen er også usikker på om ambulansetjenesten mak-
ter å dekke det økende behovet. For det kan vel ikke være slik at 
man satser på at de fleste vil kjøre selv uten å ta turen innom akutt-
tilbudet for vurdering? 

4) Barseltilbudet 
I vårt folkemøte kom det frem at kvinnene vil få sitt barseltilbud 
på Gjøvik eller de kan velge å reise hjem og få barseltilbudet hjem-
me. Planene om barseltilbud ved akutt-tilbudet på Fagernes var 
vage og vårt inntrykk var at dette på ingen måte er planlagt. Det 
virker også som om Sykehuset Innlandets ansatte har en tanke om 
dette. Denne tanken virker ikke fult så kjent for kommunen og 
kommunen i Nord-Aurdal sa klart at de nå hadde hastverk dersom 
det var i hjemmene barseltilbudet skulle være. 
 Det å ha ro og en barseltid er viktig med tanke på amming. 
Særlig viktig er dette for førstegangsfødende. Tilbudet om å ringe 
et sted for å få hjelp, er ingen erstatning. Vi vil nesten kalle dette 
en nødløsning uten særlig rot i virkelighetens verden. I dag velger 
nok langt de fleste av førstegangsfødende å bli på Gjøvik. Det er 
ikke noen god opplevelse å transporteres til Gjøvik for fødsel, for 
så å transporteres tilbake til Fagernes for barseltid. Lett kan man 
få opplevelsen av å sendes som en pakke. Videre blir det et skifte av 
personalet. Ikke alle får da den ønskede kontakt med familie, slekt 
og venner på grunn av reiseavstand. 
 For familien som har flere barn er det viktig med nærhet i bar-
seltiden. Søsken må få bli kjent med det nye familiemedlemmet. 
Behovet for kontakt med familien er stor også for barselkvinnen. 
Vi ser at hun kan få denne nærheten ved å velge å reise hjem. Vi 
finner likevel ikke dette som en god løsning. I barseltiden trenger 
kvinner ro og hvile. Det er ikke alltid lett å få til hjemme. 
 Avslutningsvis vil vi anføre at vi er kjent med at det i juni i år 
var usikkerhet om videre drift av fødeavdelingen ved Gjøvik syke-
hus på grunn av for lite fødsler. Denne debatten er trolig avsluttet 
da man har klart å få 120 fødsler fra fødestua i Valdres over på 
fødeavdelingen på Gjøvik. Vi håper dette er et tilfeldig sammen-
treff og ikke en villet og styrt utvikling. 
 Vi ber om at det vedtas at fødestua i Valdres skal bestå og at det 
arbeides aktivt med å styrke det fagmiljøet som er ved fødestua i 
dag. Vi ber om at helseregionen tar tak i situasjonen før problemer 
oppstår og uheldige episoder inntreffer. 
 Norges Kvinne- og familieforbund bidrar gjerne ytterligere før 
vedtak fattes dersom det skulle være ønskelig.
 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal 
Forbundsleder 
Wenche Rolstad (sign) 
Kretsleder i Oppland krets
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Høringer

Nou 2011:17  Når sant skal sies om 
pårørendeomsorg.
Norges Kvinne-og familieforbund var i sin tid en av pådri-
verne for å få innført omsorgslønn.
 Vi har sett at denne  varierer mye fra kommune til kom-
mune og har i de senere år arbeidet for at dette skal bli en 
stønad i folketrygden slik at den blir lik i hele landet.
 Vi har også arbeidet med Familiepleieavtaler.  I Trond-
heim kommune er det gjort/pågår det et forsøk med dette.
 I  Nou 2011:17 blir en del av dette foreslått kombinert  på 
kommunalt nivå, med standardiserte satser like for hele lan-
det.
K&F støtter prinsippet om at hjelpestønad og omsorgslønn 
slås sammen til en stønad slik at det blir mindre byråkrati..  
Vi er også glad for at det skal bli like satser i hele landet.  Det 
vil fortsatt måtte være en lokal vurdering av omfanget av 
støtten.
 Det er satt opp forslag til en avtale mellom kommunen og 
omsorgsgiver.  Det er 2 ting som mangler her.  At omsorgs-
lønnen utbetales også for den mnd brukeren dør uansett 
dødsdato.
 At  omsorgsgiver har krav på avlastning i minst 21 dager 
– 3 uker – hvert år, og at denne avlastningen skal være gratis.
 Om stønadens størrelse skrives det at det ikke skal være 
en timelønn men 5 satser som er knyttet til G.  Denne til-
knytningen støttes for da øker satsen i takt med G.
 Men så er det beløpets størrelse.  I dag tilkjennes mange 
omsorgsgivere under 10 timer pr uke og de vil da etter det 
nye systemet ikke få noe siden det anbefales at laveste sats gis 
til  mer enn 10 timer pr uke.
 I dag gir mange kommuner omsorgslønn med basis i time-
satsen for hjemmehjelp som er kr 123 pr time.  Med tillegg av 
hjelpestønad på 1113 kr pr mnd blir dette for 10 timer pr uke  
ca 6 440 pr mnd. Det gis også avlastning og hjemmetjenestene 
er også med i bildet.
 Etter det foreslåtte nye systemet vil en få 3307 kr pr mnd.  
Det er nesten en halvering av dagens satser.  Vi krever derfor 
om at stønadens størrelse revurderes .  Den bør være 1 G for  
mer enn 10 timer pr uke.
 Selv om en ikke skal regne timelønn må en forankre sat-
sen og timene på en måte og da bør en ta utgangspunkt i den 
timesatsen mange kommuner bruker.
 Det skrives at  familieomsorg ikke er å regne som ordi-
nært arbeid, men samtidig skal vel betalingen være litt kom-
pensasjon for annet inntektsbortfall og da MÅ stønaden bli 
større.
 I mange omsorgssituasjoner er det ikke alltid arbeidet 
som er det vesentligste men at man er tilstede hele tiden.  Det 
presset en omsorgsgiver leder under kan ingen forstå som 
ikke har vært i samme situasjon selv. Utvalget har hentet 
inn informasjon, men  det virker ikke som noen av utvalgets 
medlemmer har vært i en pleiesituasjon selv.
————————————————————————

Oslo 25. januar 2012
Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse ”Regulering av bruk av offentlige 
tilskudd og foreldrebetaling”
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) støtter hoved-
punktene i forslaget.  Vi oppfatter det som en formalisering 
av punkter som allerede ligger i systemene, og mener derfor 
at det ikke vil medføre økte administrative kostnader for 
kommuner og barnehager.

K&F har følgende kommentarer:
1. Prinsippet om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

skal komme barn i barnehagen til gode.  
 K&F oppfatter at de aller fleste aktører innen barnehage-

drift, både private og offentlige, driver forsvarlig og har 
nettopp dette hovedmålet.  For å kunne gi et godt og trygt 
tilbud til barna, er det viktig at barnehagen drives i øko-
nomisk balanse, med et visst overskudd for å sikre både 
arbeidsplasser og drift.  Samtidig må en ikke renonsere på 
kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre.

2. Når det gjelder økonomisk drift og eierskap, vil K&F 
kommentere at det er viktig å skille mellom de ulike eier-
typer; barnehager etablert og drevet på idealistisk grunn-
lag og private firmaer med ordinær forretningsdrift.  For 
å avklare ansvarsforholdene mellom organisasjon og 
barnehage, har mange organisasjoner opprettet AS eller 
lignende i stedet for lagseide barnehager, noe som delvis 
forklarer nedgangen i denne gruppen. 

3. Ref. § 14.a. første avsnitt pkt c, personalkostnader. 
 K&F ser at kommunale barnehager i senere år i praksis har 

redusert personalkostnader pr. heltidsplass tilsvarende de 
store private firmaene.  Mange kommuner har også redu-
sert kostnader til egen barnehagedrift eller lar noen utgifter 
regnes inn i felles administrative kostnader, slik at det blir 
et lavere grunnlag for den prosent-delen som er basis for 
støtte til private barnehager.   
Det er viktig at reglene sikrer at statens overføring til 
barnehageformål også kommer kommunale barnehager 
til gode.  

4. Til forskrift § 5:  
 K&F ønsker at barnehager skal ha regnskaps- og revisjons-

plikt.  I og med at de drives med offentlige midler, er det 
den beste måten for å sikre at midlene brukes etter formålet 
i § 14.a.  Vi støtter likevel forslaget om enklere krav for de 
minste barnehagene, for at de skal unngå den økonomiske 
belastningen med revisorkravet.  

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal, forbundsleder

Eldbjørg Gunnarson/s/ sentralstyremedlem
————————————————————————
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Oslo 6. februar 2012
Barne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Høringsuttalelse om tydeliggjøring av rettigheter 
ved permisjon
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) støtter departe-
mentets forslag om presisering av rettigheter for arbeidsta-
kere som har vært i foreldrepermisjon, og at dette tas inn i Li-
kestillingsloven.  Rettighetene er ikke nye, men en avklaring 
av gjeldende praksis, som kan hjelpe begge parter i arbeids-
livet til å finne retter og plikter.  K&F kan ikke se behov for 
regulering av andre aktuelle muligheter for diskriminering i 
denne sammenhengen.    
 Iflg. dagens praksis refunderer NAV den lønn som ved-
kommende har ved start av permisjon.  Den enkelte taper 
dermed eventuelle tillegg ved lønnsforhandlinger under per-
misjonen.  Der arbeidsgiver betaler lønn under permisjonen og 
følger vanlige lønnsoppgjør, er det firmaet som taper.  Det er 
viktig at dette blir fulgt opp som konsekvens av lovendringen.
 Dagens regelverk mht arbeidsgivers adgang til omplasse-
ring/omdisponering av ansatte, kan være vanskelig å forstå og 
følge.  Vi håper at nye formuleringer vil tydeliggjøre for begge 
parter hva som kan godtas og under hvilke forutsetninger. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal, forbundsleder

Eldbjørg Gunnarson, sentralstyremedlem
————————————————————————

Oslo 6. februar 2012
Utdanningsdirektoratet

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving 
i grunnskolen og videregående opplæring.
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) fokuserer bl.a. 
på barn, familie og oppvekst. K&F mener at kroppsøving i 
skolen bør økes på alle nivå, og at barn og unges kosthold og 
fysisk aktivitet må få mer plass i hjemmet, barnehagen, sko-
len og samfunnsdebatten.
 Kroppsøving er ikke bare et ”vanlig” fag som kan kompetan-
sevurderes og karaktersettes, men en viktig del av barn og ung-
doms utvikling både fysisk og mentalt.  Det er påvist at fysisk 
aktivitet gir positive konsekvenser for den teoretiske læringen.  
At kroppsøving i videregående skole er redusert til et rent teo-
rifag, har derfor direkte negative konsekvenser for den enkelte 
elevs utvikling. Ref. dagens debatt om eksamensformer i kropps-
øving.Barns fysiske forutsetninger er ulike.  K&F mener derfor 
at det i dette faget er viktig å vurdere barnas innsats i hele skole-
systemet, ikke bare oppnådde resultater.  Det framlagte forslaget 
til foremål for faget gir klare føringer i denne sammenheng, og 
det er viktig at læreplaner for de ulike nivåene og gjennomføring 
av disse har et klart fokus  på dette (”kompetanse til å oppleve 
livslang rørsleglede og meistring ut frå eigne føresetnader”).

Med vennlig  hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal, forbundsleder

Eldbjørg Gunnarson, sentralstyremedlem
————————————————————————

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Samlivs- og likestillingsavdelingen
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Oslo 8. mars 2012
Deres ref.: 201104529

HØRING NOU 2011:18  Struktur for likestilling
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har med interesse 
lest ovennevnte utredning.
 Dagens lovverk gir et godt grunnlag for likestillingsar-
beidet, men den daglige og praktiske gjennomføring er ikke 
tilfredsstillende.  Det er også relativt ”ugjennomtrengelig” 
fordi  reglene er fordelt på ulike lover. Det er derfor svært 
viktig med holdningsskapende arbeid, samordning av lovene, 
og tydeliggjøring av de plikter arbeidsgivere og offentlige 
myndigheter har. 
 K&F støtter forslaget av tydeliggjøring av aktivitetsplik-
ten.  
 K&F støtter forslaget om forbud mot sammensatt diskri-
minering.
 Likestillings- og diskrimineringsombudet sine oppgaver 
må primært være informasjon og kontroll av aktivitetsplikten.  
Det er viktig at LDO fortsatt skal være et kontaktpunkt for 
alle som har behov for å få vurdert egen situasjon og få råd og 
hjelp.  Likestillings- og diskrimineringsnemnda må ha hoved-
ansvar for håndheving. 
 K&F mener at nemnda må få utvidete fullmakter til å 
treffe vedtak med nødvendig oppfølging, som for eksempel 
tilkjenning av oppreisning eller omgjøring av enkeltvedtak 
fra andre offentlige arbeidsgivere.
 K&F støtter ikke utvalgets forslag om opprettelse av et 
eget likestillingsdirektorat med regionkontorer.  Likestil-
lingsarbeidet, med informasjon, dokumentasjon og aktivi-
tetsplikt er alt plassert hos LDO og LD-nemnda.  Departe-
mentet bør følge opp kontrollarbeidet, og regionalt bør dette 
arbeidet legges under fylkesmannen.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal, Forbundsleder
Eldbjørg Gunnarson, sentralstyremedlem
————————————————————————

Oslo, 4.mai 2012 
Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse NOU 2012: 1 Til barnas beste – Ny 
lovgivning for barnehagene
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har med interesse 
lest ovennevnte utredning. Barna er grunnlaget for framti-
den vår, og K&F arbeider for familiens framtid.  De fleste 
norske barn går nå i barnehage, og det er viktig at lov- og 
rammeverk oppdateres slik at tilbudet er best mulig både 
for barn og foreldre. K&F har opp gjennom årene vært en 
betydelig driver av barnehager og har fortsatt i dag en rekke 
barnehager. Vårt utgangspunkt for barnehagedrift har vært 
og er at dette er et tilbud for barn og til barns beste. Videre er 
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vi opptatt av at det skal være en valgfrihet for foreldrene med 
tanke på omsorg for egne barn. Det er derfor viktig at det 
finnes varierte omsorgsordninger; heldags- og korttidstilbud 
i barnehagene, familiebarnehager, åpne barnehager og regis-
trerte dagmammaer.
 K&F vil først kommentere endringene mht krav til bar-
nas alder, personaltetthet og de ansattes utdanning.  Dette er 
områder der kravene i hovedsak har vært basert på sedvane, 
og de har etter hvert blitt salderingsposter på grunn av øko-
nomien i barnehagen.
• Vi ser det som positivt at overgangen fra ”liten til stor” 

presiseres.
• Det er positivt at det settes klare krav til antall voksne pr. 

barn i de ulike aldersgrupper.  
• Større pedagogtetthet og bedre faglig utdanning er også 

bra.

Det vil ta tid å skaffe personale med ønsket utdanning. Disse 
kravene må derfor gis en relativt lang overgangsperiode, og 
adgang til dispensasjon i perioden må innvilges greit.
 Det foreslås at barnehagene skal ha ansvar for at de har 
nødvendig kompetanse blant de ansatte.  Det er viktig at 
den store gruppen formelt ufaglærte med lang barnefaglig 
erfaring og kompetanse får tilbud om å ta videre- og etterut-
danning der de bor, til en rimelig kostnad og uten at de må 
ta full permisjon fra arbeidet.  Det må derfor gis mulighet til 
stipendordninger, og desentralisert utdanning for å kunne ta 
fagbrev.  Praksisopplegget må tilpasses.  Private barnehager, 
spesielt enkeltbarnehager utenfor kjeder, må få anledning til 
å delta i kommunale kursopplegg.
 Alle disse punktene krever stor økonomisk innsats, som 
barnehagene ikke har mulighet til å skaffe til veie. Barneha-
gene har fullt økonomisk ansvar for driften, men har ikke 
styring over inntektene. Etter hvert som full barnehagedek-
ning oppnås, vil barnetallet variere mer, og dermed inntek-
tene. Det er vanskelig å endre bemanningen tilsvarende.  
 For å ha en barnehage med god kvalitet for barn og for-
eldre, og en trygg arbeidsplass, vil det være nødvendig med 
vesentlig økte tilskudd fra det offentlige. Disse tilskuddene 
må ikke være avhengige av den kommunale økonomien til 
enhver tid.
 Det var K&F som i sin tid fikk gjeninnført statlig støtte 
til barnehagedrift i slutten av 1960-årene/ begynnelsen av 
70-tallet. Vi er fortsatt opptatt av at offentlige tilskudd til 
barnehagedrift må følge kostnadsutviklingen for driften av 
barnehagen og at det må være en forutsigbarhet i denne.
 Noen familier velger dagmamma en periode av barnets 
liv. Det er derfor viktig at de som driver privat dagmamma-
virksomhet lett kan registrere seg og den virksomheten de 
driver.
 Private dagmammaer må gis økt tilbud om å ha familie-
barnehage som en base for sin virksomhet.

 Åpen barnehage er et lavterskeltilbud der foreldre med 
barn kan komme og gå som de selv ønsker. Åpne barnehager 
drives mange steder i landet, noen steder organisert som en 
del av en vanlig barnehage og i kommunal regi, andre steder 
av frivillige, ideelle organisasjoner. Her er det ikke snakk om 
barnehageeiere som er opptatt av økonomisk utbytte, men 
eiere som ønsker å gi et godt tilbud i sitt nærområde. Erfa-
ringer fra dette arbeidet viser at en åpen barnehage kan bidra 
til økt integrering både av barn og voksne. Den gir et sosialt 
fellesskap og åpner for muligheter for unge foreldre til å ut-
veksle erfaring og i et mer uformelt miljø kunne søke råd og 
hjelp i omsorgen for barnet. Med utvidet foreldrepermisjon 
kan åpen barnehage være et godt tilbud til denne gruppen, 
og en myk overgang til annen barnehage senere. For innvan-
drere representerer tilbud om åpen barnehage et sted der de 
får høre, blir kjent med og får øve på det norske språk. Dette 
gjelder barn så vel som voksne.  Det er et tilbud for alle bar-
nefamilier som ønsker å treffe andre i samme situasjon, det 
oppstår nye vennskap og dannes nettverk der ulike kulturer 
og trossamfunn møtes.
 Åpen barnehage sikrer et pedagogisk tilbud til de barna 
som ikke går i ordinær barnehage. Med de foresatte tilstede 
sammen med barna, har disse barnehagene en unik mulighet 
til å observere, gi veiledning og svare på spørsmål i forhold til 
hvert enkelt barn der og da. Etter vårt syn gir de åpne barne-
hagene et viktig tilbud til barnefamiliene i sine nærområder 
og kan utvikles til å bli et godt integreringstiltak. Det er 
derfor av betydning å skape vilkår for driften av denne type 
barnehage i form av rammevilkår som gjør det mulig å drive 
slike tilbud over hele landet og ikke bare som et tilbud i sen-
trum av større byer eller i utkanten av disse.
 Åpen barnehage heter barnehage, omtales som barnehage 
og må etterleve kravene til barnehager. Likevel mottar vi 
signaler om og ser at de faller utenfor Lov om barnehager sitt 
saklige virkeområde. Vi ber om at denne manglende logik-
ken rettes opp ved at åpen barnehage defineres i eget punkt i 
lovens § 4 ”Saklig virkeområde”, eller at det vises til en defi-
nisjon et annet sted i loven.
 Det må også gis klare signaler om hvordan denne barne-
hagetypen skal telle antall barn som bruker åpen barnehage 
og komme frem til barnetallet som danner grunnlaget for 
beregning av tilskudd. I og med at dette er et lavterskeltilbud 
kan antall barn daglig variere sterkt. Det må være en lik telle-
måte over hele landet og ikke slik som i dag, at dette varierer 
fra kommune til kommune.

Med hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal, Forbundsleder
Eldbjørg Gunnarson /s/  sentralstyremedlem
————————————————————————

34



Oslo 15. juli 2012
Kvinners Frivillige Beredskap 
Postboks 796 Sentrum 
0106 OSLO 

Høringssvar forslag til endringer av vedtekter og 
retningslinjer for KFB 
Vi viser til tilsendt høring om endringene av vedtektene og 
retningslinjene. Vi beklager at vi på grunn av ulike omsten-
digheter ikke har maktet å overholde høringsfristen i denne 
saken. 
 Vi har sendt høringen ut til våre kretser samt vårt bered-
skapsutvalg. En av våre kretsledere er også fylkeskontakt for 
KFB. Hun har på eget initiativ sendt inn sine synspunkter. 
 Vi har vært engasjert i arbeidet med endringene av KFB 
og har som sådan kunnet påvirke arbeidet hele veien. Likevel 
har vi denne gangen noen synspunkter. 
 I vårt forbund går det i perioder diskusjoner rundt gra-
den av synliggjøring av totalforsvaret gjennom KFB. Vi som 
deltar aktivt sentralt ser at dette henger sammen med det 
tilskudd KFB mottar fra myndighetene. Tilskudd som KFB 
er avhengig av dersom arbeidet skal kunne fortsette. Av den 
grunn, ser vi at det må være slik inntil man eventuelt har 
funnet andre muligheter til å finansiere arbeidet på. Likevel 

vil vi at KFB skal være kjent med at dette er en diskusjon 
som ligger i en startgrop i vår organisasjon. 
 Vi antar at det i vedtektene 1.9 er en trykkfeil når det står 
at leder og organisasjonssekretær har signaturrett. Vi tror 
dette skal være leder og daglig leder. Dersom det skal stå or-
ganisasjonssekretær, så må dette da endres alle steder der det 
ellers står daglig leder. 
 Videre tror vi at det under Retningslinjer for kontaktper-
soner i kommunene under økonomi det første nye kulepunkt 
skal stå kontaktperson i kommunen og ikke fylkeskontakt. 
 Vi ser at vedtekter fortsatt tikl en viss grad er ganske de-
taljerte, men tror ikke tiden er riktig for å foreta endringer 
her nå. Det som må være hovedfokus er å få til de organisa-
sjonsmessige endringene. Så får andre endringer tas ved en 
senere anledning. 
 Vi vil anbefale at forslaget når det skal behandles neste 
gang også følges av et nytt organisasjonskart. Dette vil trolig 
lette forståelsen av endringene. Videre blir det viktig at det 
lages en plan for gjennomføringen av endringene slik at vi 
sikrer at endringene virkelig skjer. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Elisabeth Rusdal, forbundsleder
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20. februar 2012

————————————————————————
23.februar 2012

OVERVEKT – BARN – KOSTHOLD
VI HAR ALLE SVIKTET BARNA

”Når barn må opereres på grunn av sin overvekt – ja da 
har vi alle sviktet”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i 
Norges Kvinne- og familieforbund.

Vi som samfunn (staten) har sviktet ved ikke å ha god nok 
veiledning på helsestasjonene, god nok informasjon eller 
tydelighet med tanke på kostholdsråd og vi som foreldre har 
sviktet. 
 Riktignok hjelper ikke en slik erkjennelse, men det gir oss 
grunnlag til å lære av våre feil og komme videre slik at vi kan 
forebygge slike situasjoner i fremtiden.
 Vi har i lang tid talt med to tunger. De siste årene har vi 
snakket om sukker og fet. Vi har i forsøk på å redusere dette 
sagt at til skoleavslutninger vil vi ha begrenset med kaker og 
snop. Samtidig har vi tillatt av f.eks 7 klasse har hatt ansvar 
for ”skolekantine” en gang i uken – den eneste dagen skole-
kantinen er åpen – selger kaker og boller. 
 I stedet burde vi satse på sunn mat i skolen ved å etablere 
skolerestauranter der elevene kunne få et sunt måltid hver 
dag.
 Kunnskapsministeren sier at utdanningen starter i bar-
nehagen. Hvorfor har vi ikke større fokus på kosthold og 
ernæring i barnehagene og snakker mer med barna om dette? 

Pressemeldinger

Videre er det trolig slik at undervisningen i mat og helse bur-
de styrkes i tillegg til gymnastikk. Mange av landets kommu-
ner har kutte i disse timene til fordel for mer teoretiske fag.
 Helsestasjonene er etablert for blant annet å veilede og gi 
råd til foreldrene. Mange kommuner melder i disse dager at 
de ikke har tilstrekkelig bemanning i helsestasjonene. Videre 
at de ikke har økonomi til å øke bemanningen uten at det da 
må gå ut over andre nødvendige velferdstiltak.
 Når det kommer informasjon om mangler av vitaminer 
eller nødvendige mineraler i kostholdet og befolkningen, da 
har industrien vist seg handlekraftige. Med myndighetenes 
velsignelse har vi fått produkter tilsatt vitaminer, jern eller 
annet. Dette kan gjøre at vi får feil sammensetning i inntaket 
vårt. For mye av enkelte vitaminer kan være minst like skade-
lig som for lite.
 Vi som foreldre har sviktet med tanke på det daglige kost-
holdet. Kanskje har kunnskapen vår vært for liten? Kanskje 
har vi hatt en klokketro på at industrimaten med alle sine 
tilsetninger er god nok? Vet vi egentlig om barnet har spist 
matpakken sin eller kastet den? Ikke alltid har vi tatt oss tid 
til middag med ro.
 La oss derfor nå samle oss og gi bidrag i form av forebyg-
ging:
• Styrket bemanning på helsestasjonene
• Økt helsesøstertilbud i skolen
• Skolerestauranter – tilbud om lunsj – i alle skoler
• Klare og tydelige kostholdsråd
• Redusert pris på sunn mat
• Ikke tillate vitaminisering av maten

”Så må vi heller ikke glemme at noen kroniske sykdommer 
kan medføre vektøkning. Tidligere diagnostisering av disse 
vil også hjelpe. Så helt til slutt – debatten rundt dette må 
ikke stigmatisere og bidra til økt belastning for de barna 
dette nå gjelder. Men når vi vet de komplikasjoner slike ope-
rasjoner kan medføre for voksne, så må vi gjøre alt vi kan for 
å sørge for at dette ikke skal bli et varig tilbud for barn. Vi 
må være villige til å bruke kroner på dette – det er en investe-
ring i fremtiden. Debatt er bra – så gjenstår det å se om det er 
politisk vilje til å sørge for forebygging”, avslutter Elisabeth 
Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.
————————————————————————

24.februar 2012

Mammografiscreening
Behold tilbudet – utvikle bedre metoder

”Først skapes det denne uken usikkerhet rundt testing 
for livmorhalskreft og nå skapes det usikkerhet rundt 
mammografiscreeningen. Dette er en ekstra belastning 
for de kvinnene som testes og undersøkes med tanke på 
livmorhalskreft eller brystkreft. Vi sier ikke nei til bedre 
og sikrere testing. Vi ber om trygghet og forutsigbarhet. 
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Slik disse sakene fremstår i dag er utrygghet det vi føler 
i tillegg til at det sniker seg inn en tanke om at her skal 
tilbud kuttes slik at vi sparer penger. Nå er det nok.”, sier 
forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og fa-
milieforbund.

Vi ber nå om at ingenting endres før man har et klart tilbud 
om en forbedring og et tilbud som ikke skaper grunnlag for 
tvil. Inntil så er på plass MÅ mammografiscreeningen fort-
sette. Tross alt oppdages det flere hundre tilfeller av bryst-
kreft årlig gjennom dette programmet. Vi vet ingenting om 
disse hadde vært avdekket uten screeningprogrammet. 
 Det virker som om Folkehelseinstituttet vil overføre an-
svaret for oppdagelse av brystkreft til den enkelte kvinne og 
dermed spare det offentlige for både utgifter og ansvar. Når 
forebygging er mantra innen dagens helsepolitikk, ja da bør 
man også se at mammografiscreening – kanskje ikke fore-
bygger – men det oppdager brystkreft og kan dermed fore-
bygge alvorlige tilfeller der brystkreften oppdages for sent.
”Iveren og argumentasjonen for å stanse mammogra-
fiscreeningen er av en slik art at det nesten kan danne 
grunnlaget for å stille spørsmål om kravet om kortere 
ventetid før behandling settes i gang samt rekonstruksjon 
av bryst blir såpass kostbart at man heller vil kutte i diag-
nostiseringstilbudet.  
 Uansett – vi ber om at man ikke kutter, men heller 
bruker tid og krefter og energi på å etablere enda bedre 
metoder for diagnostisering”, avslutter Elisabeth Rusdal, 
forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.
————————————————————————

25. februar 2012

VI VURDERER JURIDISK SØKSMÅL MOT 
REGJERINGEN
”Informasjonen i dag om at endringene i kontantstøtte-
loven skal gis tilbakevirkende kraft er svært sjokkerende. 
Tilbakevirkningen må være meget utydelig publisert når 
selv ikke fagkomiteen på stortinget har fått det med seg ei 
heller NAV. Det får være grenser for hva regjeringen kan 
tillate seg å skalte og valte med familienes økonomi, utta-
ler Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og 
familieforbund ”

Bakgrunnen for vår reaksjon er ikke kontantstøtten denne 
gangen. Det er snarere det at man gjør endringer i en ord-
ning med tilbakevirkende kraft. 
 Da særlig ille er dette når det dreier seg om penger for 
barnefamilier. Denne gruppen er ofte i etableringsfasen og 
har kanskje fra før en anstrengt økonomi. Da betyr beløpene 
i kontantstøtten mye. 
 I denne saken dreier det seg ikke så mye om kontantstøt-
te, men faktisk om prinsippet om tilbakevirkende kraft av 
en ytelse og som mottaker har fått bekreftelse på at man skal 
motta.
”I og med at endringen ikke trer i kraft før 1.august, så 
har man tid til å endre dette slik at de som mottar kon-
tantstøtte etter dagens regelverk, skal få dette som forven-
tet. Så trer endringene i kraft for nye mottakere. Spørs-

målet er om det er politisk vilje. Mandag tar vi kontakt 
med advokat og setter i gang arbeidet med juridisk vur-
dering. Synd at det kan bli aktuelt. Vi burde ha økonomi 
i landet vårt til akkurat dette”, avslutter forbundsleder 
Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.
————————————————————————

Kvinnedagen 8.mars 2012

”I dag på Kvinnedagen appellerer vi til politikerne om å 
rette opp en stor urett. Vi har en gruppe kvinner som er 
glemt – de skilte bestemødrene. Det er kvinnene som i 60 
og 70-årene tok ansvaret for hus, barn og familie mens 
mannen var i lønnet arbeid og tjente sine pensjonspoeng. 
Disse kvinnene gjorde som de fleste andre og som samfun-
net ventet av dem – var hjemmearbeidende. Senere i livet 
ble de skilt og mannen tok med sine pensjonspoeng og 
etablerte seg på nytt. Ekskona endte opp som minstepen-
sjonist. Rettferdig – nei.”

Mannen hadde ikke kunnet jobbe så mye og opparbeidet så 
mange pensjonspoeng dersom ikke kona hadde tatt ansvar 
for barn, hus og familie.
 All innsats i samfunnet er like viktig, uansett hvilket 
arbeid det er og om det er kvinner eller menn som utfører 
det. Likestillingspolitikken skal ikke hindre kvinner/menn 
å bruke tid på foreldrerollen. Familiens behov må ivaretas på 
en god måte, og familien er den beste til å vurdere hvordan 
det skal gjøres.
 Norges Kvinne- og familieforbund vil motvirke en ensret-
tet kvinnepolitikk der kvinners selvstendighet og egenverd 
bare måles gjennom lønnsarbeid. Det må være legitimt å 
velge omsorg for barn, eldre og syke familiemedlemmer. 
Ulønnet omsorgsarbeid må verdsettes.
”Det er mulig å rette opp situasjonen for de skilte beste-
mødre – gi de et pensjonsløft. I tillegg må ekteskapsloven 
endres slik at opptjente pensjonsrettigheter skal være en 
del av ekteparets fellesbo og deles mellom ektefellene. Vi-
dere er det viktig at vi som kvinner respekterer hverandre 
og de verdivalg den enkelte kvinne gjør. Da får vi et like-
stilt og likeverdig samfunn.”
————————————————————————

Kvinnedagen 8.mars 2012

”Dersom vi skal få likestillingen videre er det viktig at vi 
som kvinner respekterer hverandre og de verdivalg den 
enkelte kvinne gjør.”

All innsats i samfunnet er like viktig, uansett hvilket arbeid 
det er og om det er kvinner eller menn som utfører det. Like-
stillingspolitikken skal ikke hindre
 Kvinner/menn å bruke tid på foreldrerollen. Familiens 
behov må ivaretas på en god måte, og familien er den beste til 
å vurdere hvordan det skal gjøres.
 Norges Kvinne- og familieforbund vil motvirke en ensret-
tet kvinnepolitikk der kvinners selvstendighet og egenverd 
bare måles gjennom lønnsarbeid. Det må være legitimt å 
velge omsorg for barn, eldre og syke familiemedlemmer. 
Ulønnet omsorgsarbeid må verdsettes.
————————————————————————
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4. mai 2012

BER REGJERINGEN SATSE MER PÅ ÅPNE 
BARNEHAGER

”Åpne barnehager er et lavterskeltilbud der foreldre og barn 
kan komme og gå som de selv ønsker. Erfaringer fra dette ar-
beidet viser at åpne barnehager kan bidra til integrering av 
både barn og voksne. Det er derfor litt underlig at det ikke til 
nå har vært satset mer på denne barnehagetypen, sier Elisabeth 
Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund 
(K&F)”

I dag går høringsfristen ut på NOU 2012:1 Til barns beste – 
Ny lovgivning for barnehagene. I utredningen omtales åpne 
barnehager som positivt tiltak, men det er ingen forslag om 
åpne barnehagers situasjon i fremtiden. Da hjelper det lite 
med positiv omtale.
 Mange av de åpne barnehagene drives av frivillige organi-
sasjoner som ikke er opptatt av økonomisk utbytte, men eiere 
som ønsker å gi bidrag til gode oppvekstvilkår for barn og 
skape møteplasser i nærmiljøet.
 Åpne barnehager sikrer et pedagogisk tilbud til de barna 
som ikke går i vanlig barnehage. I og med at de foresatte er 
sammen med barna i barnehagen, gir dette unike muligheter 
for veiledning og svare på spørsmål i forhold til det enkelte 
barns der og da. Åpen barnehage gir et sosialt fellesskap og 
åpner for muligheter for unge foreldre til å utveksle erfaring 
og i et mer uformelt miljø kunne søke råd og hjelp i omsor-
gen for barnet. Med utvidelse av foreldrepermisjon kan åpen 
barnehage være et godt tilbud og en myk overgang til annen 
barnehage senere.
 Vilkårene for drift av åpen barnehage er vanskelig øko-
nomisk. Regelverket om hvordan en skal telle antall barn 
varierer fra kommune til kommune og gir usikre økonomiske 
vilkår. Norges Kvinne- og familieforbund ber derfor om at 
det må komme klare regler om dette. Åpen barnehage er 
barnehage og kommer innunder de krav som stilles til bar-
nehagedrift. Da må også deres muligheter for tilskudd følge 
samme regler som barnehagene.
”I og med at dette lavterskeltilbudet viser seg å være viktig 
som et integreringstiltak håper vi at regjeringen nå vil 
satse på å bedre vilkårene for drift av åpen barnehage og 
satse mer på denne barnehageformen, avslutter forbunds-
leder Elisabeth Rusdal.”
————————————————————————

15. mai 2012

FNs Internasjonale Familiedag

Regjeringen må arbeide enda mer for å sikre familiene 
balanse mellom arbeid og familieliv

”Selv om Norge igjen er kåret til det beste landet for mødre, 
vi er kommet langt med likestilling og det stadig er bedre 
vilkår for fedre, så ber vi regjeringen satse enda mer, sier 
Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og fa-
milieforbund (K&F)”

For enkeltmennesket er familien som hovedregel den vik-
tigste arenaen for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg 

og personlig og sosial utvikling. For samfunnet er familien 
den viktigste ”byggesteinen”, fordi familien ivaretar enkelt-
mennesker grunnleggende behov. Ved å ha hovedansvar for 
oppdragelse av nye generasjoner, utføre omsorgsoppgaver og 
annet ulønnet omsorgsarbeid, er familien en av de viktigste 
bidragsyterne til samfunnsutviklingen.  Familiepolitikk 
dreier seg om samfunnsmessige tiltak som har til hensikt å 
sikre familien gode levekår. Ingen familier eller familiemed-
lemmer er like eller har samme behov. Det er derfor viktig å 
legge tilrette for valgfrihet. På den måten kan familien selv 
velge det som passer best for seg og de behov familiens med-
lemmer har.
Vi mener derfor at:
• Foreldre må sikres nødvendig tid og, mulighet til å være 

foreldre slik de selv ønsker
• Foreldre gis tilbud om skolering i det å være foreldre
• Begge foreldre godskrives inntil 5 pensjonspoeng årlig, 

hvis de arbeider deltid for å være mer sammen med egne 
barn

• Mulighet for videreutdanning/oppdatering av kompe-
tanse for de som utfører omsorg på lik linje med de som 
ikke velger omsorgsarbeid i en periode

• Personer som vender tilbake til arbeidslivet etter omsorgs-
avbrekk, skal få tilbud om oppdatering av sin kompetanse

• Arbeidslivet må vektlegge den reelle kompetanse som 
omsorgsarbeid i hjemmet gir

”I anledning FNs Internasjonale Familiedag utfordrer vi 
Regjeringen på disse områdene, avslutter forbundsleder 
Elisabeth Rusdal.”
————————————————————————

4.juni 2012

Mammografiscreening 

VI SIER NEI TIL AT KVINNERS HELSETILBUD 
SKAL VÆRE SALDERINGSPOST

I ulike forslag blir forebyggende helsetiltak og/eller be-
handlingstilbud til kvinner foreslått fjernet eller redusert. 
Nå i disse dager er det spørsmål om nytten av mammogra-
fiscreeningen som enkelte i fagmiljøet vil legge ned .

Tale- og skriveføre personer hevder at kvinner behandles 
uten at de har brystkreft og at programmet dermed ”koster 
langt mer enn det smaker.” Tenker de på hvilke ekstra belast-
ninger de påfører kvinnene?
 Det topper seg når enkelte bruker at kvinner ikke tar or-
det i debatten, brukes som argument for å legge ned tiltaket.
 Det var kvinnene selv som kjempet for å få dette tilbudet. 
Flere steder i landet sørget kvinnene selv for å finansiere 
mammografiapparatene. Fremmøtet til mammografiscree-
ningen, som er et frivillig tilbud, viser at kvinnene verdsetter 
tilbudet og ønsker dette videre.
 I alle år har kvinnene akseptert å betalt en egenandel – en 
utgift som ikke kommer inn under egenandelsordningen!
 I debatten om effekten av mammografiscreeningen blir 
det vanskelig å delta – her er det fagmedisinske grupper som 
står mot hverandre. Den vanlige kvinne kan vanskelig delta i 
en slik debatt.
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 Vi kan mellom linjene lese at det faktisk er økonomiske 
hensyn som spiller inn.

NÅ ER NOK NOK!

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) stiller følgende 
krav på vegne av flere tusen kvinner:
• Behold mammografiscreeningen
• Egenandelen skal inngå i egenandelsordningen
• Foreta en evaluering av ordningen i regi av Kreftregisteret
• Sett i gang arbeid med å utvikle bedre tiltak for å avdekke 

brystkreft hos kvinner.

Kvinners helse skal ikke være salderingspost!
————————————————————————

4. juni 2012

TELENOR OG FASTTELEFONER
Telenor vil kutte fasttelefoner i Norge. Norges Kvinne- og 
familieforbund (K&F) vil ikke dette. Årsaken til at vi pro-
testerer er:
• AMK-sentralen ikke finner frem hvis den som ringer inn 

ikke er i stand til å fortelle adressen
• Sikkerheten for eldre blir svekket
 Trygghetsalarm går over telefonen.
• Eldre er ikke vant til å bruke mobiltelefon.
• Ved strømbrudd blir det problemer. Mobiltelefon trenger 

lading. IP-telefon må også ha elektrisitet.
• Mobbing. Det er en utstrakt mobbing via mobiltelefon. 

Det lar seg ikke gjøre via fasttelefon.
• Mobilnettet. I Norge er dette ikke bra nok utbygget. Det 

er fortsatt steder i landet uten mobildekning.

Så lenge disse punktene ikke er løst, må fasttelefonen opp-
rettholdes!

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth 
Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 eller nestleder Sonja 
Kjørlaug på mobil: 975 15 971
————————————————————————

4. juli 2012

STATSRÅD HAR GITT BEGREPET «KVINNER ER 
KVINNER VERST AKTUELT IGJEN»

”Det er tragisk at en kvinnelig statsråd via media går ut og 
stigmatiserer, sykeliggjør og beskylder kvinner for å være 
late. Det har gjort at begrepet kvinne er kvinne verst er ak-
tuelt igjen. Som kvinne burde statsråden vite hvordan livet 
har vært for mange kvinner opp gjennom årene, tiltross 
for likestilling og bedrede rettigheter. Statsråd Bjurstrøms 
utspill er tragisk og hun bør snarest gå ut å beklage sine 
uttalelser, tordner forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges 
Kvinne- og familieforbund ”.
Kvinner har mange rettigheter i dagens samfunn. Likevel 
har nok kvinners liv medført en økt slitasje. I tillegg til ut-
dannelse, arbeidsliv, omsorg for barn, hus og hjem og øvrige 
familiemedlemmer deltar kvinner i drift av barnehager og 
skoler. Dette sliter og medfører at slitasjen kan være stor i en 
periode. Slitasje som kanskje først gir seg utslag senere i livet. 
I tillegg vet vi at sykdom hos kvinner arter seg annerledes i 

mange tilfeller enn hos menn. Enkelte sykdommer opptrer 
hyppigere hos kvinner enn hos menn og har et mer diffust 
forløp. Dette medfører at det tar tid før riktig diagnose kan 
stilles og behandling starte. Eksempler på slike sykdommer 
er fibromyalgi og stoffskiftesykdommer. Dette er sykdoms-
grupper som heller ikke prioriteres i helsevesenet og dermed 
kan ventetiden bli lang. For en del kvinner er arbeid i denne 
perioden helt eller delvis, vanskelig. Dermed er sykemelding 
utveien.
 Statsrådens uttalelser rammer nok dermed kvinnene enda 
hardere.
 Norges Kvinne- og familieforbund deler også statsrådens 
bekymring over økende antall sykemeldte kvinner. Vi deler 
også hennesbekymring at det ikke alltid er mulig for kvinner 
som ønsker mer enn deltidsstilling, å få det. Vi tar gjerne en 
debatt eller møte og diskuterer saken med statsråden, men da 
under forutsetning av at man stiller med blanke ark og ikke 
en bestemt oppfatning av at alle kvinner er late.
 Norges Kvinne- og familieforbund har over 4 000 med-
lemmer fordelt på mer enn 250 lokallag. Det er kvinner i ulik 
alder og med ulik tilknytning til arbeidslivet.
”Dersom vi skal få likestillingen videre er det viktig at vi 
som kvinner respekterer hverandre og den livssituasjon 
enkelte kvinne befinner seg i.”
————————————————————————

4. juli 2012

GRATULERER KJØKKELVIK SKOLE OG BERGEN 
KOMMUNE

Når det til høsten blir tilbud om varm lunsj til elevene i 
Kjøkkelvik skole er det all grunn til å gratulere både skolen 
og kommunen med et flott tiltak. Vi i Norges Kvinne- og 
familieforbund er imponert over at det i tillegg skal gis til-
bud om frokost i skolen. Da tar skolen ansvar og gir signaler 
til elevene om at ernæring er viktig. Vi vet at dette vil bedre 
læringsmiljøet ved skolen. Flott at Bergen kommune gir til-
skudd. Ingenting av dette hadde blitt en realitet hadde ikke 
skolen hatt en rektor som så mulighetene da skolen skulle 
rehabiliteres. La oss håpe at kommunen vet å verdsette dette 
og at kommunen vil benytte erfaringene slik at også enda 
flere skoler i kommunen kan gi et slikt tilbud.
 Det var i sin tid Snarøya kvinne- og familielag, ett av 
Norges Kvinne- og familieforbunds mer enn 250 lokallag, 
som startet opp med varm lunsj i skolen etter modell fra 
Sverige. Laget driver i dag sin skolerestaurant på Hundsund 
ungdomsskole på dugnad. I tillegg til å levere mat til elevene 
ved skolen, leveres også lunsj til barnehage i nærområdet. To 
dager i uken er det tilbud til alle om rimelig middag ved sko-
len.
 Varm lunsj i skolen er et tiltak som også vil passe godt der 
elevene har lang reisevei til og fra skolen. Men det må ikke 
brukes som et argument for å utvide skoledagen med antall 
timer. Slik undervisningsdirektøren i Hordaland uttaler 
viser det seg at lunsjtilbudet gir bedre læringsmiljø. Dette vil 
igjen kunne medføre økt kunnskap hos den enkelte elev.
————————————————————————
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8. oktober 2012

Statsbudsjettet

FAMILIEN – BUDSJETTETS STORE TAPER
”Vi ser igjen at familien er budsjettets store taper, tordner 
forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og fa-
milieforbund ”.

Barnetrygden har i mange år stått uten justering med tanke 
på pris- og kostnadsutviklingen. Dette gjør at tiden var mer 
en overmoden for en økning av satsene. Det er beklagelig 
dersom dette ikke skjer nå.
 Barnefamilienes valgfrihet med tanke på barnas hverdag 
reduseres. Tidligere har man redusert antall år som en familie 
kan motta kontantstøtte. Videre har man endret slik at kom-
binasjon barnehage og kontantstøtte vanskeliggjøres. Så har 
man endret i regler for foreldrepermisjon. Norges Kvinne- og 
familieforbund er glad for at fedre sikres rettigheter til permi-
sjon ved fødsel. Men familien selv må kunne få velge hvordan 
permisjonen skal deles mellom mor og far. Vi tror ikke, slik 
regjeringen gjør, at noen få sentrale politikere vet hva som er 
best for alle landets barnefamilier.
 Vi har notert oss at flere barnehager sliter og at kom-
munene ikke har samme økonomi til å gi driftstilskudd til 
barnehagene. Vi er bekymret for den fremtidige barnehage-
dekningen – og da særlig med tanke på de private – da disse 
fortsatt står for rundt 50 % av barnehageplassene i landet 
vårt. Vi savner også mer fokus på åpne barnehager, som kun-
ne vært et viktig tiltak for integrering i lokalsamfunnet.
 Meldingene om at det mangler sykepleiere i kommunene 
gjøres oss bekymret med tanke på de eldres hverdag. Vi tror 
at mange familier i enda sterkere grad enn i dag må ta ansvar 
for omsorg og pleie av sine eldre. Dette er ikke nødvendigvis 
lett for alle familier. Selv om tilskudd økes til kommunene 
for å opprette stillinger til dette og i forbindelse med sam-
handlingsreformen, sikrer ikke dette økonomi til å dekke 
driftsutgiftene.
 Vi gleder oss over at alle over 75 år får gratis tannbehand-
ling. Det tragiske er at regjeringen ikke ser at tennene er 
en del av kroppen og at utgifter til tannbehandling kunne 
komme med under egenandelsordningen. 

«På bakgrunn av dette mener vi familiene er de store 
taperne i årets statsbudsjett. Det er uverdig særlig med 
tanke på at man ikke benytter mer enn 3,3 % i forhold til 
handlingsregelen. Da hadde det vært midler til å styrke 
familiene – ikke redusere deres levekår», avslutter for-
bundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og famili-
eforbund.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rus-
dal kontaktes på 
mobil: 913 28 164 eller på 22 47 83 80. Nestleder Sonja  Kjør-
laug treffes på 22 47 83 70 eller mobil: 97 51 59 71
————————————————————————

12.oktober 2012

RETTEN TIL ETT VERDI LIV – OGSÅ I 
ALDERDOMMEN. NÅ HASTER DET MED HANDLING

”Vi trenger ikke all verdens garantier når de ikke håndheves, 
tordner forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og 
familieforbund. Bakgrunnen for utbruddet er gårsdagens 
avsløringer av alle eldre som fortsatt har dobbeltrom, som 
ikke får mulighet til å komme ut i frisk luft og helseministe-
rens understreking av at verdighetsgarantien var en garanti 
– ikke en rettighet. ”.

Norges Kvinne- og familieforbund er rystet. I brev til stor-
tingsrepresentantene i dag, ber forbundet om at det settes av 
mer tilskudd til kommunene. Vi tror nemlig ikke at kommu-
nene ikke har vilje til å oppfylle verdighetsgarantien, men de 
mangler økonomi til dette. All verdens etableringstilskudd 
gir ikke økonomi til drift. Derfor må enten rammetilskud-
det til kommunene økes eller så må det settes av øremerkede 
tilskudd til å sikre drift innenfor eldreomsorgen slik at ver-
dighetsgarantien oppfylles. 
 Vi skal ikke ta fra innsatte i norske fengsler noe, men vi 
finner det svært kritikkverdig at ikke alle eldre har samme 
goder og tilbud. Ut fra meldinger fra våre lokale tillitsvalgte 
vet vi at våre lokallag flere steder har betalt kostnadene til 
kabeltv og utgiftene til tv for sykehjem. 
 Men eldreomsorgen i kommunene kan ikke baseres på 
innsamlinger og bidrag fra frivillige. 
«Vi utfordrer særlig stortingsrepresentantene fra regje-
ringspartiene til å foreta det nødvendige grepet. De eldre 
har ikke all verdens tid – de kan ikke vente. De sitter tål-
modig og håper og venter. Nå må det aktiv politisk hand-
ling til og det må skje nå – ikke over tid. Når det virker 
som vår heleminister ikke forstår, så får vi sette vår lit til 
større forståelse og handlekraft blant våre stortingsrepre-
sentanter», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i 
Norges Kvinne- og familieforbund.

Uttalelser  fra Landsmøtet 

20.oktober 2012

Norge vil stå i første rekke når det gjelder å sikre 
barns rettigheter

Norges Kvinne- og familieforbunds Landsmøte krever at re-
gjeringen åpner for signering av Tilleggsprotokollen til FN ś 
barnekonvensjon snarest.
 Et klageorgan vil øke respekten for barns rettigheter.  
Over 20 land har til nå åpnet protokollen for signering.  Da 
er det på tide at også vårt land signerer denne!

Forbundsleder
Elisabeth Rusdal

Internasjonalt utvalg
v/Prosjektleder Anne Marit Hovstad
————————————————————————
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20.oktober 2012

Anne Marit Hovstad, Aust-Agder tildelt Kongens 
fortjenestemedalje

Under åpningen av Norges Kvinne- og familieforbunds 
landsmøte i Bergen 19. oktober, ble Anne Marit Hovstad fra 
Grimstad kommune i Aust-Agder tildelt Kongens fortjenes-
temedalje.
 Medaljen ble overrakt av ordfører i Bergen Trude Drevland.

I begrunnelsen for tildelingen nevnes:
Norges Kvinne- og familieforbund har vært Hovstads fokus 
i en årrekke. Hun var forbundsleder da tidligere Norges 
Husmorforbund gjennomgikk en betydelig modernisering 
og ble til det vi i dag kjenner som Norges Kvinne- og famili-
eforbund. 
 Fra 2001 og til dags dato er hun prosjektleder for forbun-
dets bistandsprosjekter, og det er ikke småtterier. Prosjektene 
har funnet sted i Sri Lanka, Romania, Kenya og Uganda. 
Altså veldig forskjellige styresett og veldig forskjellige kul-
turer. Dette krever kunnskap: kunnskap om økonomi, om 
bistand, om kvinners situasjon i de ulike landene, og ikke 
minst kunnskap om det viktige arbeidet med å sørge for at 
prosjektene holder seg innenfor de regler og forskrifter som 
til enhver tid gjelder.  
 Hovstad høster store og gode ord for ditt arbeid med dette. 
Hun har reist rundt i Norge og informert om prosjektene og på 
denne måten bidratt til at viktig informasjon når ut til folk her 
hjemme og man får frem en viktig forståelse for hvorfor det er 
viktig å drive bistand i nettopp disse områdene av verden. 
 På grunn av hennes engasjement har hun blitt valgt inn 
i to viktige arenaer til, ACWW eller Associated Country 
Woman of the World, og FOKUS – Forum for kvinner og 
utviklingsspørsmål. 
 Hun har også vært innom kommunestyret i Grimstad og 
har vært leder av hovedutvalg for kultur i hjembyen sin.
 I statuttene for H. M. Kongens fortjenestemedalje i sølv 
kan tildeling blant annet skje som belønning for særlig for-
tjenestefullt arbeid gjennom lang tids tjeneste, hvor innsat-
sen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende 
også har vist aktiv innsats innenfor sin arbeidsplass. Videre 
heter det at Kongens sølvmedalje kan deles ut til en sam-
funnsborger hvis livsinnsats kan stå som eksempel for andre. 
Hovstad har oppfylt disse kriteriene.
————————————————————————

20.oktober 2012

Vi trenger ikke flere garantier og rettigheter dersom 
dette bare blir tomme ord på et stykke papir

”Vi har en mengde rettigheter og garantier, men det viser seg 
gjennom stadige medieoppslag at de ikke blir fulgt opp. Nå må 
det handling til – ikke flere rettigheter som ikke følges opp.”

Med denne kraftsalven åpnet forbundsleder Elisabeth 
Rusdal, Norges Kvinne- og familieforbund organisasjo-
nens landsmøte i Bergen.

Mediene bringer daglig historier om uverdige forhold i el-
dreomsorgen. Det er mangel på enkeltrom, det er mat i syke-
hjemmene som er under enhver kritikk. Eldre melder at de 
ofte må vente over en time for å få hjelp.
 Det er pasienter som ikke får den nødvendige behandling 
i sykehus, det er datasystemer i helsevesenet som ikke fun-
gerer, fødetilbud som legges ned og som medfører lange og 
belastende transporter for den fødende. 
 Oppslagene besvares ofte med at man kan klage eller at 
offentlige myndigheter og lokale myndigheter ”krangler” om 
hvem som har ansvaret eller at det mangler bevilgninger.
 ”Slik kan vi ikke lenger ha det. Vi forlanger nå at rettig-
hetene og garantiene følges opp. Om nødvendig må det økte 
bevilgninger til. Vi krever handling – ikke verdiløse rettighe-
ter”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal.
 Norges Kvinne- og familieforbunds landsmøte holdes 
19. – 21. oktober i Bergen. Tema for landsmøtet er ”Sammen 
framover – mer enn meg og mitt”
————————————————————————

20.oktober 2012

Pupp til alle kvinner

Norges Kvinne og Familieforbund sitt landsmøte i Bergen 
ber Regjeringen om garanti for at de brystkreftopererte kvin-
ner som ønsker det, får nytt bryst innen 1 år etter avsluttet 
behandling.
 Vi forventer at regjeringen ser betydningen av at kvinner 
får nødvendig oppfølging etter kreftoperasjonen. Penger må 
følge garantien. 
 Ventekøene nå er fullstendig uakseptable.
————————————————————————

23.oktober 2012

PENSJONISTANE ER DEI STORE TAPARANE I 
STATSBUDSJETTET!

Forskjellen mellom pensjonistar og dei med lønnsinntekter 
aukar stadig.  Minstefrådraget for pensjonistar er framleis på 
26 %, mens for lønnstakarar er det i år auka til 40%.  
Kompensasjonen for prisutviklinga er betydeleg under-betydeleg under- under-
regulert ved årets pensjonistoppgjer. Folketrygdavgifta vart 
ikkje endra for pensjonistar.  Den vart auka frå 3 % til 4,7 % 
i 2011, og det har vore krav om at denne auken skulle rever-vore krav om at denne auken skulle rever- krav om at denne auken skulle rever-rever-
serast.  
 Den eksisterande urettferdige samordninga av pensjon 
for gifte og registrerte sambuande med fråtrekk av 15 % av 
pensjonen, må opphøyre.  Andre sambuarar i nær familie 
har ikkje dette kravet.  I tidlegare Stortingsvedtak var det 
intensjonen at dette fråtrekket skulle reduserast ved seinare 
statsbudsjett. 
 Landsmøte i Norges Kvinne- og familieforbund meiner 
at totalt sett gjev dette dårlegare levekår for pensjonistar flest 
og krev at tidlegare Stortingsvedtak gjennomførast.
————————————————————————
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23.oktober 2012

Ta barn og unge i krise på alvor!

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund er bekym-
ret over de siste dagers oppslag om natt- og helgetilbudet for 
barn og ungdom på krisemottakene.
 Vi krever at alle krisemottak for barn og ungdom får hel-
døgns bemanning hele uken.
————————————————————————

23.oktober 2012

GLUTEN I BRØD – KAN DET VÆRE ÅRSAKEN TIL DEN 
ENORME UTVIKLINGEN AV GLUTENALLERGI? 

Ekstra hvetegluten blir i dag tilsatt i de fleste slag av kjøpe-
brød for å gi økt bakeevne og luftigere brød. Kan det være en 
sammenheng mellom bruk av ekstra tilskudd av hvetegluten 
i kjøpebrød, og det at flere og flere utvikler cøliaki (glutenal-
lergi)?  

 Mange spiser kjøpebrød i stedet for å bake selv. Varede-
klarasjon på brødposer viser innehold av ekstra hvetegluten. 
Her må noe gjøres! 
 Landsmøte i Norges Kvinne- og familieforbud forventer 
at Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet får klar-
het i dette snarest. Viser det seg at det er en sammenheng, må 
det bli forbud mot å bruke ekstra hvetegluten i brød.
————————————————————————

23.oktober 2012

Har vi råd til å dø?

Landsmøte i Norges Kvinne- og familieforbund er kjent med 
at dersom ektepar/samboere har mer enn kr 41 304 i finans-
formue når første ektefelle dør, får den etterlatte ikke støtte 
til begravelsen.    
 Vi ber om at beløpsgrensene for finansformuen må heves.
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Kretsens årsmeldinger år 2012

Akershus krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder og sekretær: Solvor Larsen 
Kasserer: Ritha-Gunn Svensli 
Styremedlem: Camilla Gihle 
I tillegg har vi hatt tillitskvinner i flere utvalg, i tillegg til ”gruppe-
kontakt”.
Det er 563 medlemmer i kretsen, iberegnet direktemedlemmer.

Virksomhet i kretsen
Styret har holdt 3 ordinære møter i perioden, i tillegg til å arran-
gere kretstur til Hadeland glassverk, landsmøtesamling og reise til 
K&Fs Landsmøte.
 Vi var 30 medlemmer på tur til Hadeland en vakker høstdag. 
Det ble en flott guidet tur før vi gikk rundt og trakk til oss både av 
kunst og høstens grøde.
 Fire medlemmer av kretsen og kretsleder reiste til Bergen og 
hadde tre intense men flotte dager, med tillitskvinner fra hele 
landet.

Virksomhet i lagene
3 lag har dessverre lagt ned i perioden: K&F, Rælingen, K&F, 
Vøyenenga og K&F, Billingstad.
To lag har rapportert om internasjonalt arbeid.
3 lag har teaterring
3 lag har hatt aktivitet på K&Fs satsingsområder
3 (5) lag har fulltids barnehage
1 lag har 2 arbeidsstuer

Solvor Larsen
Kretsleder

Aust Agder krets
Kretsstyret har bestått av: 
Leder: Else Angeltveit 
Kasserer: Anne Marit Hovstad.
Sekretær: Esther Haugland
Styremedl.: Anne Grete Birkenes, Gro 
Herdis Jareid 

Virksomhet i kretsen
Kretsen har hatt to styremøter i 2012 
i tillegg til årsmøtet. Et møte ble holdt 
i forkant av landsmøtet. På landsmøtet i Bergen fikk Anne Marit 
Hovstad Kongens fortjenestemedalje. 
 Vi gratulerer K&F, Lillesand med 90- årsjubileet.
 Gro Herdis Jareid har vært KFB-representant.

Virksomhet i lagene
K&F, Evje
Medlemsmøter, juleavslutning.

K&F, Hornnes 
Tiltak for eldre (handlevogn på Evjeheimen), svømming, bunads-
kurs, kaffemat ved dugnad på kirkegården, litteraturring. Turer 
Hannåsvollen gård, sommertur til Lyngdal/ Mandal, teatertur til 
Kilden.  

K&F, Grimstad 

Oikos seminar, Verdens Miljødag, Økokonferansen, Linderud-
seminaret, temamøte i KFB, landsmøtetreff. De har også støttet 
SOS Barneby med 1800,- og COWA med 3000,-.

K&F, Vegusdal 
Laget har støttet K&F’s Internasjonale utvalg med kr. 3500,- og 
Bygdeavisen med kr. 400,-.
 Andre aktiviteter: Kretsens årsmøte i Lillesand, lagsmøter, 
Fjermedalen, tur til Kristiansand med omvising på Kilden, teater-
tur til Arendal, holdt strikkekafe, Gullkonfirmantfest sammen 
med Bygdekvinnelaget, julemoro ved lokalbutikken, juleavslut-
ning, og arrangerte grøtfest for elever, lærere og pensjonister. 

K&F, Lillesand 
Laget har holdt eldretreff, treff på Dovreheimen, og holdt blom-
sterbarentog, årsmøtet på Eldresenteret, kretsårsmøte, deltatt på 
landsmøtet i Bergen, og feiret 90-års jubileum. Laget har støttet 
Håvåg Brass med kr.10 000,- Ung Lillesand med kr.10 000,- og 
Fadderbarn /SOS Barneby med kr. 3000,-.

K&F, Risør 
Laget har deltatt på kretsens årsmøte, vært på høsttur til Fie, 
deltatt og overrakt kr.10 000 til fredsparkens arbeid i Sutukoba i 
Gambia, hatt hyggetreff på Tjennasenteret, og kjøpt bestikk til 30 
til juleavslutning, de har holdt to bunadskurs og deltatt på møte 
om kommunikasjon, relasjoner og mestring.

Else Marie Angeltveit
Kretsleder

Bergen og Midthordland krets
Kretsstyret har bestått av:
Leder: Randi Støre Gjerde
Nestleder: Kari Lahn Knudsen
Kasserer: Christine Andreassen
Sekreter: Anne Britt Bø
Studieleder/lnternasjonal: Merethe B. 
Strømmen

Sonene:
Bergen/Laksevåg: Solveig Thomassen
Os: Brita Lund
Åsane: lngrid Axelsen

Vara sonene
Bergen/Laksevåg: Ellis M. Hauge, Åsane
Austevoll sone: Kjellaug Risøy; Fritatt fra å møte i kretsstyret.

Virksomhet i kretsen.
K&F, Bergen og Midthordland krets har 14  lag i 5 soner. Aust-Aust-
evoll 4, Bergen/Laksevåg 4, Fana 3, Os 1, Åsane 2.  Kretsen har 
totalt 396 medlemmer, en nedgang på 42 fra 2011.
 Kretsstyret har hatt 6 ordinære styremøter, fellesmøte med 
Hordaland krins, en helg med pakking av poser til Landsmøtet 
og gjennomgang av landsmøtesaker. Kretsleder har deltatt på 
3 møter i Landsmøtekomiteen, og møte med Bergen Sentrum 
AS i forbindelse med Landsmøtet i oktober. Kretsleder har også 
hatt møter med Torill Handal i K&F, Strandebarm, og har re-
presentert kretsen i styret for Folkeakademiet Hordaland, og 
Studieforbundet Næring og samfunn.
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Representasjon.
Kretsleder var på besøk hos K&F, Mathopen den  5. desember. 
Internasjonal kontakt representerte kretsen på inspirasjons-
seminar i juni, hun var også med lnternasjonalt utvalg på tur til 
Afrika.
 Store deler av 2012 var kretsstyret opptatt med forberedelser 
til Landsmøtet som vi skulle arrangere i oktober sammen med 
Hordaland krins. Vi valgte derfor å ikke delta med bokkafé 
under Kvinnefestivalen 2012 og TV aksjonen, der noen av oss 
har hatt ansvar på Fridalen skole. Det er en liten gruppe perso-
ner som tar ansvar for organisering og planlegging av kretsens 
arrangement, og det ville bli for mye arbeid på de som stiller.

Landsmøtet ble en kjempesuksess. Stemningen var god fra første 
stund, og møtet ble ledet med en stødig hånd av Haldri Karin 
Engenes. Alle dørvoktere og tellere med vara var tilstede i mø-
tesalen under hele møtet. På den måten fikk de være tilhørere 
til diskusjonene som foregikk, samtidig som alle til enhver tid 
var tilgjengelige. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra 
delegater og observatører som kom til Bergen, og Landsmøtet.  
Forbundsledelsen er også godt fornøyd med den innsatsen kret-
sene gjorde for at møtet skulle bli vellykket. Kretskvelden på 
Fløien ble en stor opplevelse for mange. En god del av gjestene 
våre hadde aldri vært der oppe før, og ble bergtatt av den flotte 
utsikten over en by badet i lys i kveldsmørket. Været var med 
oss denne dagen og holdt litt igjen på regnet gjennom kvel-
den. Fire buekorpsgutter trommet gjestene inn til middag og 
underholdning. Programmet for Landsmøtet var tettpakket, 
og en del tanker og ideer om aktiviteter for våre gjester måtte 
forkastes fordi timeplanen ikke ga rom for så mye annet enn 
møtevirksomhet. En av sakene som var til behandling var at 
fremtidige møter skal legges til området rundt Gardermoen for 
å gjøre de litt rimeligere, og å spare noe tid i transport for mø-
tedeltakerne. Forslaget ble vedtatt, og Bergen ble dermed den 
siste byen som fikk arrangere landsmøte for Norges Kvinne- og 
familieforbund. Vi hadde fått laget tre flagg som etter planen 
skulle overrekkes til neste vertskrets for landsmøtet, en slags 
vandregave. Flaggene ble i stedet gitt til Forbundet til bruk 
under kommende møter.
 Vi vil rette en stor takk til alle frivillige som hjalp til under 
møtet, til K&F, Fyllingen og Varden som dekket matutgiftene 
til sine medhjelpere, og Anne Sofie Lysne fra K&F, Tertnes som 
stilte som protokollfører. Takk til Hordaland krins for godt 
samarbeid og mange gode og nye bekjentskap.

Årsmøte 2012 ble avholdt 26. april på Danckert Krohn seniorsen-
ter med 27 deltakere, 

14 fra lagene.
Årsmøtet behandlet sak meldt fra Bergen og Laksevåg sone, 
«Pupp til alle». Sa ken ble behandlet av Landsmøtet og sendt 
videre til Helse og omsorgsdepartementet. Vi fikk svar fra de-
partementet 6. mars, som viser til at rekonstruksjon av bryst 
etter kreftoperasjon nå er en del av behandlingsforløpet for de 
pasientene som ønsker dette .  Det gir forutsigbarhet og trygghet 
gjennom hele behandlingen.

Virksomhet i lagene
I skrivende stund mangler vi fortsatt årsmeldinger fra 4 av lagene i 
kretsen, men ut fra det vi vet fra tidligere år, og informasjon vi har, 
kan vi fastslå at 7 av våre 14 lag driver barnehager med varierende 
størrelse. De 10 lagene som har levert melding har hatt 43 møter 
som varierer fra rene lagsmøter med foredrag og diskusjoner, til 
møte med Bente Nicolaysen som forsker på basarenes betydning 

og Janicke Larsen fra Bymuseet i Bergen som fortalte om skoens 
funksjon og symbolikk i middelalderen.  Mange medlemmer fra 
lagene var med på besøk hos Sivilforsvaret på Midtun etter invita-
sjon fra KFB. En lærerik ettermiddag med god informasjon om 
Sivilforsvarets oppgaver og omvisning i lokalene som huser alt 
beredskapsmateriell som til enhver tid står parat når signalet går.
 Selv om mange lag gir uttrykk for at de sliter med å få til ar-
rangement som folk kommer på, er det fortsatt noen aktiviteter 
som holdes i hevd: Trim for lagsmedlemmer, eldretreff på dag 
og kveldstid samt julemøter og basarer er noen av aktivitetene, 
om enn i  mindre målestokk enn før. Vil spesielt nevne K&F, Os  
som sammen med den lokale sanitetsforeningen og soroptimist-
klubb, driver Torsdagsklubb for psykisk utviklingshemmede da-
mer. Noen lag har studiesirkler som har eksistert i mange år. Det 
er også holdt tapaskurs, strikkekaféer, lesesirkler og kulturkvelder i 
lagene.
 Tusen takk til alle dere som stiller trofast opp slik at lagsmed-
lemmer og andre kan få gode opplevelser og ny kunnskap om for-
skjellige temaer.

Bergen 2. april 2013

Finnmark krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretskontakt: Hedvig Hansen, K&F, Mehamn
Kasserer: Arnhild Hegge, K&F, Vadsø
Studieleder: Aslaug Ukvitne, K&F, Vadsø
Styremedlem: Anne-Kirsten Østby, K&F, Karasjok
Sekretær: Merethe F. Mikalsen, K&F, Nordvågen

Fem standhaftige små lag gir ikke slipp på sitt medlemskap i K&F, 
og det vil vi fortsatt holde fast ved. Til sammen er vi 43 medlem-
mer. Vår fremste målsetting er å beholde kretsleddet, og der igjen-
nom å støtte forbundets arbeid.

Virksomhet i lagene
Ett av lagene har fått to nye medlemmer, to andre lag har fått ett 
nytt medlem hver. Disse damene er gull verdt for både lag og for-
bundet.
 Vårt nordligste lag på 71 grader nord, med sine tre medlemmer, 
er et bevis på at K&F- jenter Vil – Tør – Kan. Disse tre damene er 
synlige i sitt nærmiljø, blant annet med julebord for bygdas inn-
byggere, og mange andre gjøremål.
 Julebord arrangeres også av andre lag, for medlemmer og andre 
interesserte.
 Videre gis det forskjellige gaver til nærmiljøets arbeid til for 
eksempel kirke, barn og ungdom. Vi deltok på stedets festivaluke 
med matdag, med hjemmelaget mat av lokale råvarer, noe som ble 
godt mottatt av bygdas befolkning.
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 For ett lag har prosjektet «Krafttak mot kreft» vært det pri-
mære, blant annet med kafédrift og innsamling av 50-øringer.
 Alle har vi utflukter i vår vakre natur, blant annet langs vakre 
Varangerfjorden, med besøk på stedet Bugøynes. En fin opplevelse 
er den sjeldne blomsten Polarflokk, som bare finnes på Bugøynes 
og på Svalbard.
 Ved kysten kan vær og vind hindre fremkomst til for eksempel 
skolen. I K&F, Nordvågen åpnet damene husmorstua for skole-
barna, til veien åpnet igjen. Laget skal arbeide videre for at hus-
morstua kan brukes til ungdomsarbeid.
 Kulturdagene er en annen arena hvor vi markerer oss, vi står på 
stand med vår vakre logo og deler ut informasjon fra lag og for-
bund.
 To av medlemmene deltok på landsmøtet i Bergen, og de kom 
derfra med gode opplevelser. Vi håper at økonomien tillater delta-
gelse også på neste landsmøte.
 Vi er enige om at vårt arbeid er i samsvar med forbundets, og vi 
fortsetter i samme spor, og synliggjør både lag og forbundet i nær-
miljøet.
 Vi ønsker hverandre og forbundet et godt arbeidsår i 2013.

Styret. 

Hedmark krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Anne Lise Bryhn
Nestleder/Studieleder: Jorunn Thoug
Kasserer: Anne Langdalen

Virksomhet i kretsen:
Det har vært et aktivt år, med mange 
saker. Spesielt vil jeg nevne Kvinnekli-
nikken for Hedmark. Kretsleder og 
Grete Nordbæk har deltatt på K&Fs 
Inspirasjonsseminar på Gardermoen og på Landsmøtet i Bergen.
 Alle lagene har vært aktive med sine oppgaver i sine distrikt, og 
vi har en god kontakt.

K&F, Nybergsund
Laget har hatt 1 styremøte, 1 årsmøte og 8 medlemsmøter. De 
har vært på sparktur, plantet blomster i urnene på Sundet, bakt 8 
bløtkaker til 17. mai, vært på skoleavslutning på Nybergsund skole, 
som i år er nedlagt. De har videre vært på sommertur til Engerdal 
og Femund fjellstue. 22. september torgdag med bakst og salg 
av kaker og stump, stump av 100 liter melk. Salget innbrakte kr. 
21.843,-. Noen i laget har vært på Biri, besøkt Biri Gård og Birita-
pet og Kirken. De har besøkt K&F, Tørberget som hadde foredrag 
av Lise Galaaen om boken hennes om Kvinneliv i Trysil. De har 
vært på mammografitur til Hamar med Søre Trysil og Østby 
Helselag, i alt 20 damer var med. De har holdt stand på julemesse 
i Nybergsund, bakt kaker til Luciabasar, de besøker eldre som 
ofte sitter alene, de har vært på julekonsert i desember, de har gitt 
kr.1200 i gave til fadderbarn i Bangladesh og de gir ulike andre 
gaver.

K&F, Tørberget 
Laget har hatt årsmøte, 10 medlemsmøter og 4 styremøter. De 
støtter følgende lag, foreninger og klubber med midler; Vestre 
Trysil skolekorps, Care Norge, Evas støttesenter, Barnefotballen i 
Vestre Trysil, Menighetsrådet i Tørberget og Menighetsbladet.
 De har kjøpt inn hjertestarter til Samfunnshuset, arrangert 
kirkekaffe og pensjonistklubb i kirken og plantet blomster ved 
urnene. Medlemmene i Vestre Trysil har vært på tur til Hadeland 

Glassverk, noe som var kjempehyggelig, de har hjulpet til med 
Tørbergsdagene med spekeskinke til utlodning. Norsk Tippings 
grasrotandel gir fortsatt penger i kassa. De har holdt julemesse til 
inntekt for samfunnshuset, de har loddet ut juleduk og gitt kr. 
500,- til utlodningen.

K&F, Elverum
Laget har hatt 2 årsmøter, 7 styremøter, 7 lagsmøter, temamøte 
angående torvet i Elverum og Temamøte: Bedre Byutvikling BBU. 
De har hatt møte i Tørberget samfunnshus der Lise Galaasen for-
talte om sitt bokprosjekt. Etter møtet reiste de på tur Osensjøen 
rundt og spiste middag på veien. Fem medlemmer var med og hjalp 
til med Østkanttorvet, til inntekt for Møteplassen. Det ble holdt 
referat fra landsmøtet i Huset, to medlemmer møtte for komme 
med idéer til Møteplassen. De har vært i møte med kommunen 
angående torvet. De har holdt julemøte i Huset og Grete Nordbæk 
har vært i møte med kommunen angående jubiléet for 100-års 
stemmerett for kvinner. De har hatt avisinnlegg angående Kvin-
neklinikk, som Hedmark ønsker å beholde. Og de har gitt penger 
til bl.a. Frelsesarmeen, støtte til Stemmerettsjubileet, nytt varmt-
vannsbasseng og Namibia mor & barn.
 Det mangler ikke på virksomhet og pågangsmot i lagene og 
kretsen.

Takk for god innsats!
K&F, Hedmark krets
Anne Lise Bryhn  
Kretsleder

Hordaland krins
Krinsens styre har bestått av:
Krinsleder: Torill Handal    
Nestleder: Sigrunn Strøm – er også 
leder for Askøygruppa
Kasserer: Liv Berit R. Solberg
Skriver: Haldri Karin Engenes – er 
også leder for Sunnhordlandgruppa
Studieleder: Margit Unneland

Kontakt for gruppene:
Kontakt for Sotragruppa: Kari Johnsen 
- er også leder for valgnemnda
Kontakt for Vossalagene: Anny Karin Forthun     
Kontakt for Hardangerlagene: Ingebjørg Bakke
Gruppeleder Nordhordland: Karin Myking Halland

Nemnder:
Leder Internasjonal nemnd: Tove Rognerud Hidle
Kasserer:  Haldri Karin Engenes
KFB-kontakt: Liv Jensen
Miljø- og forbruker kontakt: Alvhild Tveitnes

Pr. 31/12-2012 er det registrert 950 aktive medlemmer i K&F, 
Hordaland krins.
 1 lag har lagt ned i 2012, og krinsen består nå av 55 lag.
 Fra 1. januar 2012 er Sotragruppa nedlagt.
 Nordhordlandsgruppa har hatt ekstraordinært årsmøte, og blir 
lagt ned fra og med 2013.  
 I 2012 var lagene fordelt på 3 grupper, med til sammen 32 lag. 
(Sunnhordland-, Askøy- og Nordhordland gruppe). I tillegg har vi 
Voss med: 9 lag, Hardanger: 10 lag og Sotra: 4 lag.

Virksomhet i Krinsen: 
Det har vært avholdt 4 styremøter, ett av dem ble holdt på Bømlo. 
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På det siste styremøtet var medlemmet av K&F, Vaksdal invitert 
med i den første delen av møtet.  Situasjonen var da at laget kun 
hadde ett medlem igjen og vi måtte trå hjelpende til i denne spesi-
elle situasjonen.  Laget er nå nedlagt.
 Ellers har vi utarbeidet skriv til alle lag med spørsmål rundt 
driften av arbeidsstuene, K&F kontra HFBU.  Vi forsøker å få en 
oversikt over hvilke av våre lag som driver arbeid for barn og unge 
via K&F.
 Krinsstyret har vedtatt at nestleder skal ha ansvaret for dette 
arbeidet, og kalles BUA-kontakt. (Barne-og ungdomsarbeid).  
Hun skal ha kontakt mellom krins og arbeidsstuene.

Årsmøtet:
Årsmøtet ble holdt på Stord Hotell, Leirvik. Ordfører Kari Eske-
land ønsket oss velkommen. 
 Gjest fra forbundet var nestleder Sonja Kjørlaug. Hun snakket 
varmt om at vi måtte lære oss skrytekultur «Kunsten å tenke posi-
tivt og være rause, vi trenger påfyll i hverdagen».
 Tema for årsmøtet var «Kvinner og Helse». Vi fikk også et 
interessant foredrag framlagt av sjukepleier Elisabeth Svalland og 
fysioterapeut Helga F. Simonsen som omhandlet inkontinens både 
for kvinner og menn.  
 Sunnhordlandgruppa arrangerte en flott kveld for oss, med 
mye sang og latter. Prosten Svein Arne Theodorsen, hadde mange 
artige fortellinger å bidra med.
 Flere saker ble diskutert under årsmøtet, og sendt til forbundet 
for viderebehandling på landsmøtet. En av sakene som ble inn-
sendt “Forstyrrelser ved nyhetsopplesing i media” ble fanget opp 
av forbundsleder, og sendt til bl.a NRK og TV2 umiddelbart. Fra 
NRK1 kom det ganske snart tilbakemelding og en takk for at vi 
tok dette opp. Gladmelding for oss.
 Utenom sakene, ble det sendt ut pressemeldinger med tema: 
«U-båt saken» og «Søndags -og Helligdagsåpne butikker».
 Det ble også diskutert en sak om «kommunal plan for lese-
dugleik i skulane». En sak innsendt av K&F, Modalen. Vi overlot 
dette til våre lag, slik at de selv kunne få vurdere å legge det fram i 
sine egne kommuner. 

Landsmøtet 2012:
 I 2012 ble landsmøtet holdt i Bergen. Sammen med K&F, 
Bergen og Midthordland krets var vi vertskap for dette store ar-
rangementet. I den anledning hadde vi mange forberedende møter. 
Det ble satt ned komitéer for de ulike arbeidsoppgavene, og av og 
til kom vi sammen for en evaluering, slik at vi kunne jobbe videre 
derfra.  Dette var en god måte å jobbe på.  Sponsoravtaler ble inn-
gått, og dermed fikk vi en ekstra PR for oss i Hordaland fylke, det 
var  også en fin måte å ønske deltagerne velkommen til Bergen på. 

Kort resymé:
 Fredag 19.oktober: Åpning av landsmøtet. Ordfører i Bergen, 
Trude Drevland og vara- fylkesordfører Mona Hellesnes, var in-
viterte for å ønske deltagerne velkommen.  En stor overraskelse 
ventet oss også da ordføreren hadde fått det store oppdraget med 
å tildele vår kjære Anna Marit Hovstad, Kongens Fortjenesteme-
dalje i sølv. Ja, det er litt av et arbeid hun har lagt ned i sitt interna-
sjonale engasjement.  
 Etter saksbehandlinger var det kretsens kveld. Alle fikk hver 
sin refleksvest med logo fra K&F og fra våre sponsorer. Vesten bar 
alle på seg da vi gikk i tog fra hotellet på Bryggen, til Fløybanen.  
Der oppe sto 4 buekorpsgutter og trommet oss inn på restauran-
ten. Bergen viste seg fra sin beste side denne kvelden, med opp-
holdsvær, og kjempeflott utsikt over byen.  

 Det var god underholdning på Fløyen, av Bodil Stien og taffel-
musikk av Eirik Langgård.   Haldri Karin Engenes var konferan-
sier. Vi hadde også invitert Helge Larsen til denne kvelden, siden 
han var giver av refleksvestene, og stod bak avtalene fra de største 
sponsorene.
 Til festkvelden lørdag, på hotellet, var Øyvind Offerdal kon-
feransier. Vi stod for denne utgiften for forbundet vårt. Mange 
lag hadde sendt sine medlemmer for å delta på disse to kveldene, 
sammen med landsmøtedeltagerne. 
 Det kom også inn mange flotte gevinster fra medlemmer og 
lag til vårt landsmøtelotteri.   Takk for denne gesten. Landsmøtet 
avsluttet med gavedryss. Fra våre to kretser ble det overlevert to 
innkjøpte flagg, med vår logo påtrykt, til forbundsledelsen. Disse 
kan brukes ved senere landsmøter.
 Vi takker igjen for god støtte fra alle involverte. Tilbakemel-
ding fra landsmøtedeltagerne er bare positive.  Og da har vi opp-
nådd vårt mål med arrangementet!

Studie:
Studieforbundet Populus og Bygdefolkets studieforbundet er nå 
slått sammen. Det nye studieforbundet har fått navet: Studiefor-
bundet Næring og Samfunn.  Dette trådte i kraft fra 1.januar 
2012.
 Ett møte ble holdt på Biri i januar -12, hvor vi fikk være med å 
bestemme mange av de nye reglene som skulle legges til grunn ved 
årsmøtet i mai. Torill, som sitter som kasserer i fylkeslaget, deltok på 
dette seminaret sammen med Olav Johs. Skeie fra Folkeakademiet.

Seminar på Gardermoen:
Forbundets seminar ble arrangert den 1.-3. juni. Krinsleiar deltok 
på vegne av krinsen, i tillegg reiste også Haldri Karin Engenes og 
Tove R. Hidle, representanter for vår Internasjonale nemnd.
 I september arrangerte krinsen kurs for deltagerne “Forbere-
delse av saker til landsmøtet.”  Dette ble holdt på Hordaheimen i 
Bergen.

Miljø- og forbruk:
Det er for 2012 ingen melding fra vår Miljø- og forbrukerkontakt; 
Alvhild Tveitnes. Grunnen er at forbundet har lagt dette “på is” fordi 
det er så mange andre organisasjoner som er involvert i miljøspørsmål, 
derfor overlater vi til de å ta fatt i evt. saker som dukker opp.

Internasjonalt arbeid:  
Nordens Sommerkonferanse:
Det var Island som var vertskap dette året.  Ingen fra selve krins-
styret deltok, men flere av våre medlemmer reiste dit.  Det ble en 
kjempeflott opplevelse for de.

Tur til Latvia:
Etter ønske fra våre medlemmer, satte Tove R. Hidle og Haldri 
Karin Engenes i gang med forberedelser til en ny tur til Latvia. 
Det var ni år siden vi sist var nede og hilste på våre venninner i Ke-
gums. Vi var 26 stk. som reiste i Pinsehelgen. Det ble veldig mange 
inntrykk, som sist.  Det var noen forandringer, men mye var som 
før. De har blant annet bygget kirke, hvor vi fikk en fin stund.  Vi 
hadde med oss kr 30.000 i gave, penger som de sårt trengte for å 
kjøpe personheis til Gamlehjemmet. Nå slipper de store tunge løft 
av beboerne, og det blir enklere for beboerne å kunne komme seg 
på badet, eller ut i den fine hagen.  
 Den gode nyheten var at de nå er i gang med å utbedre en ned-
lagt internatskole som skal bli det nye Gamlehjemmet i Kegums. 
Varaordføreren kom og viste oss bygningen. De har fått EU-midler 
som skal brukes til utvendig rehabilitering. Så får vi se om vi kan 
fortsette vårt engasjement i dette prosjektet?
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Kvinners frivillige beredskap:
Den 2/2-12 deltok vår KFB-kontakt, Liv Jensen, på dagseminar 
i Bergen.  Det var Folk og Forsvar som hadde seminar med tema: 
“Sikkerhetspolitikk – Norge, Europa og verden”.
 Vår KFB-kontakt sitter også i KFB s̀ fylkesforum, og har del-
tatt på flere møter via fylkeslaget.
  

Arbeid for barn og unge:
Vi har innført egen kontakt for dette arbeidet, og vervet følger 
nestleder i krinsstyret.
 Sigrunn Strøm har også sittet i Prinsipprogram komitéen til 
forbundet i denne landsmøteperioden.

Meldinger fra Hordaland krins:
1. Spørsmål til Kontrollkomitéen i forbundet; hvilke rettigheter 

har direkte medlem til kretsene når det gjelder stemmerett og 
forslagstilling på saker?

2. Resolusjon angående Bakgrunnslyder ved nyhetsopplesing i 
NRK og TV2.

3. «Manglande lesedugleik». Brev til alle lag om å kontakte sine 
egne kommuner for å lage plan for dette til skolene sine.

4. Pressemelding angående søndags- og helligdagsåpne butikker.
5. Pressemelding angående U-båten på Fedje.
6. Julehilsen til alle lag. Som vanlig legges ved en oversikt over 

alle årsmeldingsskjemaer - hvem som skal ha hvilket. (Det er 
fremdeles mange lag som ikke gjør dette riktig.)  Alle lag som 
tilhører grupper som er lagt ned, skal sende sine skjema direkte 
til krinsleiar.

Representasjoner:
28.februar: Møte med Bergen Sentrumforening og repr. 

fra Radisson Blu hotell, Bryggen.  Det ble da lagt planer rundt 
hvordan disse kunne hjelpe oss via forretningsstanden, under 
landsmøtet.  Randi S. Gjerde, Sigrunn Strøm og Torill Handal 
møtte.

12.april.: Stiftelsesmøte i Studieforbundet Næring og Sam-
funn for Hordaland.  

 Studieleder Margit Unneland representerte kretsen. 
Og Torill Handal fortsetter som kasserer der.  

28.mars: Årsmøte til Hordaland Folkeakademi: Torill Han-
dal og Sigrunn Strøm representerte krinsen.

21.-22.april: Årsmøte Hordaland krins, Stord
01.-03.juni: Forbundets seminar på Gardermoen. Torill Handal, 

Tove R. Hidle og 
Haldri Karin Engenes representerte krinsen.
1.september: Ekstraordinært årsmøte for Nordhordlandgruppa.:  
Krinsleiar Torill Handal var møteleder.
11.sept.: K&F, Austrheim feiret 60 års jubileum. Torill Han-Torill Han-

dal gjestet dem.
28.-29.sept.: Kurs i landsmøtesaker, Hordaheimen, Torill Handal 

ledet kurset.
19.-21.okt.: Landsmøtet i Bergen.  (Torill Handal deltok med 

forberedelser fra torsdag 18/10) Ellers var vi 23 
deltagere fra Hordaland krins som deltok på lands-
møtet.  Utenom disse hadde vi et par damer som var 
med i tellekorpset og stilte opp som dørvakter.

Fellesmøter i forbindelse med forberedelser til landsmøtet: 28/1, 
14.6 og 14.8.  
 Krinsleiar Torill Handal og leder for Bergen og Midthordland 
krets, Randi Støre Gjerde, har i tillegg hatt mange telefonmøter og 
direktemøter utenom disse felles møtene.

Virksomhet i lagene:
Det har vært avholdt 314 lagsmøter, i tillegg til lagenes årsmøter. 
Ellers samler lagene seg om hobbyvirksomhet i stedet for et ordi-
nært lagsmøte.  

Av tema for våre satsningsområder kan oppsummeres:
”Ja, til omsorg – Nei, til vold”: 7 tiltak 
”Organisasjonsutvikling”: 14 tiltak
”Kvinner og familie”: 27 tiltak 
” Miljø- og Forbruk”: 58 tiltak
“Internasjonalt samarbeid”: 25 tiltak 
“Beredskapstiltak”: 7 tiltak

Flere lag har som fast tiltak å delta under årets TV-innsamling, 
dette er et kjempeflott tiltak.
 Når det gjelder å gi pengegave og annen støtte til både nasjo-
nalt og internasjonalt arbeid, er det stor giverglede ute i lagene 
våre. 
 Vedrørende kurs i lagene, har vi fremdeles en stor prosent av 
den totale virksomheten i studieforbundet vårt, men timetallet 
har sunket noe i forhold til tidligere års statistikker. 

Tiltak for barn:
To lag driver barnehage, og ett lag driver barnepark. Vi har fått 
melding fra 11 lag som driver arbeidsstuer, 7 andre lag har ar-
rangert andre tiltak for barn og unge. Eksempel på dette er: pås-
keverksted, juleverksted, ungdomsklubb, småbarnstreff og ett lag 
driver med kulturformidling for barn ved å komme på skolen i 
skoletiden. Utenom dette blir det arrangert juletrefester, jonsok-
moro, jonsok-bryllup og 17. mai arrangement. Ett av lagene våre 
har i flere år invitert til vinteraktiviteter for barn med familie, med 
mye moro i snøen.  Ett lag gir gratis frukt til barna ved barneha-
gen, en gang i måneden. Det er også laget en “Skate-rampe” for 
barn, noe som sikkert er et populært og kjekt innslag i bygden.
 Natur og miljø er også et populært tema i lagene.

Av lagenes aktiviteter, kan nevnes:
Pynting i kirken, bakedager av ulikt sortiment, trivselskafé, bokk-
afé med utlån av bøker og salg av kaffe/vafler, salg av betasuppe og 
rømmegrøt og adventmøter.
 Besøk ved alders- og sjukeheimer, ofte med en liten blomster-
hilsen til beboerne, dette er et viktig og kjekt tiltak for alle parter. 
Hjemmestrikkede labber til nyfødte, og et par lag har nå også 
strikket luer til nyfødte barn i Malawi, ellers holdes det trimkvel-
der, basarer og loppemarked / bruktmarked.  Et populært tiltak 
er strikkekaféer, som er en fin måte å samles på i bygden.  Her kan 
en også fange opp evt. nye medlemmer. Ett lag lærer damer ved 
asylmottak å strikke, en gang i uken. Rundt om på bygdene våre, 
er det ofte K&F-lagene som står i bretsjen for 17.mai feiringen, 
med artige innsalg i 17.mai toget, leker for barna og salgsboder, 
ellers holdes det håndverksmesser, grillfest for eldre, bingokvelder, 
seniordans, fjellturer, soppturer og Arbeidsstue for barn og unge. 
Noen lag driver arbeidsstue også for voksne. Ett lag har lært å sy 
om klær, noe som blir til de flotteste kreasjoner.
 Byvandring i Bergen er nå blitt en tradisjon for lagene å delta 
på før sommeravslutningen.  
 Noen av lagene er med på å kjøre hjemmeboende eldre til sju-
keheimen, der de får lett trim av en fysioterapeut, med påfølgende 
middag og kaffe/ kake, før de blir kjørt hjem.
 Ett lag har en liten «hageflekk» ved lokalbutikken, hvor de 
har en sitteplass og et bed som de pynter med fine blomster og 
holder det ved like utover sesongen.
 Vaskedugnader er også noe mange lag er med på, dette kan være 
en liten inntektskilde til laget. Å være med på merking av turstier, 
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er nå godt i gang rundt om i distriktene våre, slik at alle kan få 
gleden av å kunne være ute, selv for de som er avhengig av en god 
vei/sti å kunne ferdes på. Felles turer er også populært å være med 
på. Her får en kanskje oppleve steder en selv ikke kunne få besøkt 
uten å bli med på denne måten?

Tema på møtene:
Flere lag inviterer foredragsholdere med aktuelle temaer til sine 
møter, som f.eks.; Smertebehandling ved hjelp av laser, urinlekka-
sje, Psykisk Helse har vært på besøk og det har vært arrangert kurs 
i veving og lefsebaking.  
 En har også undersøkt ved skolene hvordan det står til med 
heimkunnskapen der.
 Det har vært arrangert mannekeng oppvisning og man har hatt 
besøk av sang-glade trubadurer. 
 På lagsmøtene er det også demonstrasjon og opplæring i å lage 
ulik mat eller bakverk.
 Tre lag har gått sammen om utlån av brudedrakt og brudekro-
ne. Lagene har deltatt med sying av deler til utstyret til brudedrakt 
fra Strandebarm. Det er også sydd guttebunad, for utlån til f.eks. 
konfirmanter. Mange lag har utlån av dåpskjoler og duker. Lag blir 
også spurt om å servere ved store tilstelninger. 

Ulike støtter:
Mange lag var med på TV-innsamlingen i høst, det er gitt støtte til 
Kreftforeningen og Dementforeningen og det blir sendt inn støtte 
til ulike Internasjonale prosjekter.   
 Takk til alle for god hjelp og støtte.
 Flere lag har opprettet Facebook-side.

Mange er aktive med i den lokale Frivillighetssentralen, og er med-
lem av Folkeakademiet.
 Ved markering av Nordens dag, 10. mars, kom flere lag sammen 
til et fellesmøte.
 Det er helt sikkert mye mer som kunne vært nevnt i denne opp-
summeringen, men det viser bare at lagene våre er veldig engasjerte 
og opptatte av nærmiljøet de bor i. Alle ønsker at bygden sin skal 
være god å bo i.  Vi håper at lagene fortsetter å være en del av dette 
flotte arbeidet som foregår rundt om i bygd og grend.

Takk til alle lag og medlemmer for godt utført arbeid.

Gruppenes arbeid:
I september hadde Nordhordlandsgruppa ekstraordinært årsmøte. 
Krinsleiar Torill Handal ledet dette møtet. Det har vært tungt å 
få gruppen til å fungere ordentlig, da avstanden til lagene er store, 
og den offentlige transporten også er vanskelig å kombinere med 
møtene.   
 Saken ble vedtatt, og endelig vedtak om nedleggelse ble vedtatt 
på årsmøtet, og ble gjeldende fra 1/1-2013. På årsmøtet ble det 
valgt en kontaktperson og en vara, som blir et bindeledd mellom 
lagene og krinsstyret. Kontakten blir medlem av krinsstyret. Fra 
2013 har vi nå 2 grupper å forholde oss til i vår krins.  
 Utenom gruppestyremøtene, er det noen grupper som arran-
gerer fellesmøter for lagene, eller felles turer.  Det er viktig å holde 
denne sosiale kontakten, spesielt der hvor avstandene gjør at en 
ikke treffes så ofte.
 På gruppemøtene er det ofte invitert en foredragsholder som 
kan prate om spesielle temaer. 
 Ett eksempel er Askøy Røde Kors, som orienterte om “Lekse-
hjelpen” rundt om på skolene. Et annet tema var: “Ernæring hos 
eldre i kommunen”.
 Ofte blir det slik at gruppene klarer å samle lagene sine kun til 
årsmøtet, men det viktigste er at gruppeleder når ut til lagene med 
informasjon, og kan innhente nytt fra lagene sine.

 Gruppeleder skal også være en kontaktperson mellom lag og 
krins, der lagleder kan innhente hjelp og støtte, dersom dette 
trengs. Gruppene er en god hjelp å ha for krinsstyret i alle sam-
menhenger.
 Der hvor gruppene er nedlagte, er det valgt en Lagkontakt.  
Denne sitter i krinsstyret, og skal være en kontaktperson mellom 
lag og krins. Dersom dere i lagene lurer på noe, eller ønsker å infor-
mere om noe, så ta kontakt med denne personen, eller direkte med 
krinsleiar.   
 Det er alltid noe som foregår rundt om i distriktene våre, og 
kretsstyret ønsker å bli orientert dersom ditt lag kanskje er medan-
svarlig for et av arrangementene. Det er alltid kjekt å høre nytt fra 
lagene! Stå på!

Krinsleiar takker alle for et godt samarbeid i 2012. Eg takker også 
for alt godt engasjement og støtte som blir gitt omkring våre vik-
tige saker.
 Vi er også kjempeglad for alle nye medlemmer som nå er meldt 
inn i forbundet vårt.
 Alle lag har gjort en utrolig bra jobb med å profilere forbundets 
arbeid, og alt arbeidet som blir lagt ned i nærmiljøet. Ønsker også 
igjen å takke alle for et flott Landsmøtearrangement!
 Jeg ønsker alle lykke til med videre arbeid i lagene.

Strandebarm 25. mars 2013 
Torill Handal
Krinsleder

Hålogaland krets
Kretsstyret har bestått av:
Fungerende leder: Gunn Evjen
Sekretær: Trine Engmark
Kasserer: Marie Åvitsland Tveita
Studieleder: Ann-Kristin Evjen
1. styremedlem: Hansine Nystad
Internasjonal kontakt: Myrthild Falch
1. vara: Eva Johannessen
2. vara: Hulda Nilsen

Virksomhet i kretsen
Hålogalandkrets har 194 medlemmer 
og 18 lag. Vi har avholdt 6 styremøter. Kretsårsmøtet ble holdt i 
Saltstraumen 21.-22. april 2012, og gjest fra forbundet var Gjer-
trud Vik. Kretsleder deltok på K&Fs Inspirasjonskurs og Interna-
sjonalt seminar på Gardermoen.

Virksomhet i lagene 
Blant aktivitetene kan nevnes: Jul og påskelotteri, Julemesser og 
julesalg, veving spinning og kardekurs, førstehjelpskurs, strikking 
av nisseklær, duker, votter og bamse til Romania. Brodering av 
alterduk, hjertestarter, SOS barneby, TV-aksjon, og barnehage.
 Det arrangeres også hytteturer, trimturer, svømming og kirke-
kaffe.

Bevilgninger
Det ble bevilget penger til: Internasjonalt prosjekt, speiderne, ung-
domsklubber, sykehjem, menighetshus,  kirkeforeninger, veilys, 
forbundet sentralt og julegaver til bygdas 80- åringer. Det holdes 
mange dugnader i flere lag og noen har åpne møter.
 Vi i styret takker så mye for samarbeidet i 2012 og ønsker med-
lemmene lykke til videre med det gode arbeidet de gjør.

Gunn Evjen
Fungerende kretsleder
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Nord-Trøndelag Krets
Kretsstyret 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: Karin Berge
Varamedlem: Anne Marie Thorseth
KFB-kontakt: Jorid Klette Berg
Revisor: Solveig Løvli
Revisor: Astrid Opedal

K&F, Nord-Trøndelag krets ble stiftet 23. mars 1933.
Kretsen hadde 110 medlemmer pr. 31.12.12. Kretsen har 9 aktive 
lag og 3 hvilende lag.

Virksomhet i kretsen
Årsmøtet i 2012 ble arrangert av kretsen på Tingvold Park Hotell 
i Steinkjer lørdag
 24. mars 2012. Tema for møtet var «Husmorvikar». Vi hadde 
besøk av SV-politiker Hanne Ihler Toldnes fra Levanger.
 27. mars ble det holdt informasjonsmøte om prosjektet «Sko-
lemåltid» i Nord-Trøndelag (Fylkesmannen, KS, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune) 1 repr. fra kretsen møtte. 
 2.- 3. juni, K&Fs Inspirasjonsseminar – Med K&F inn i fram-
tiden – strategi for veien videre – 1 repr. fra kretsen møtte. 
 Avisinnlegg: Nei til kutt i kvinners helsetilbud (mammografi).
 Programheftet 2012/13 ble ikke utgitt.

Virksomhet i lagene:
K&Fs Landslotteri; loddsalg i tillegg til gevinster. Det er arrangert 
blomstergate og julegate, holdt ryddeaksjon i bygda, servert kaffe 
på korpsøvinger, kveldsmat til alle over 60, kirkekaffe, besøk på sy-
kehjem, basar, landsomfattende undersøkelse om timetall for faget 
«Mat og helse i grunnskolen», deltagelse på 8. mars arrangement, 
temakveld: «Hvordan mestre hverdagen – motivasjon – livslyst – 
besøk fra Friskgården», det er holdt juleverksted for barn og unge 
samt hyggekveld.

Studiearbeid/kurs:  
K&F, Mosvik har holdt datakurs. K&F, Nærøy har holdt kurs i 
strikketeknikker, tradisjonsriktig kost og vanlig husarbeid. K&f, 
Namsos har holdt Excel-kurs. 
 Drift av husmorhus, tema på barnehagens foreldremøte: «Barn 
og ernæring»,. 
 Deltagelse på Landsmøtet i Bergen 19.-21.10.-12: Hanne Siri 
Fagerstrand (K&F, Namsos), Anne Eggestøl (kretsen og K&F, 
Namsos) Tema var: Sammen fremover, mer enn meg og mitt.

Nordmøre krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Anne Lise Johnsen
Nestleder: Johanne L. K. Avset
Kasserer: Brynhild L. Arntsen
Studieleder: Liv Hatlen
Sekretær: Hilde H. Gule
Medlem: Mona Angell
Medlem: Åshild Mokkelbost
Medlem/Internasjonal kontakt: Lise 
G. Kleven

Virksomhet i kretsen og lagene
Hjelp vi krymper! Vi har vært en veldig stabil krets gjennom 
mange år. Lagene har jobbet med sitt i sine lokalsamfunn og har 
satt store spor og gjort seg nesten uunnværlig. Likevel så går tiden 
og tidens tann gnager på oss alle og det har sine konsekvenser. 
Alderen tynger etter hvert.
 På kretsens årsmøte i vår fikk vi beskjed om at det eldste la-
get vårt, det er til og med eldre enn kretsen, velger å legge ned 
virksomheten på grunn av en veldig høy gjennomsnittsalder. Be-
klagelig, men fullt ut forståelig. De få medlemmene som ønsker 
en mulighet til lagsarbeid blir ønsket hjertelig velkommen til de 
andre nærliggende lagene. Ellers er livet veldig likt fra år til år. 
Lagene tar lokale utfordringer og fronter familiesaker etter beste 
evne. Årsmeldingene bærer preg av mange oppgaver, ikke alle like 
store, men de gjøres og det kreves innsats. Vi er alle vant til å trå til 
når det gjelder, og det vil vi gjerne gjøre så det er forståelig at man 
ikke ønsker å være i en situasjon hvor man er lagsmedlem, men 
ikke makter å yte. Vi er nå tre lag i aktivitet. Vi håper at det kan 
dukke opp muligheter til nye lag, men det er nok ganske utopisk. 
En skal ikke budsjettere med noe en ikke kan dokumentere, og 
organisasjonslivet i Norge endrer seg, og behovene endres også 
en del, så tiden vil vise hva K&F, Nordmøre krets vil utvikle seg 
til å bli. Enn så lenge er vi i gang med strikkekafé, søppelsafarier, 
småbarnsvømming og lagsmøter. Vi har forresten hatt stor moro 
av å lese gamle møtebøker. Lagsmøter innledes med en pasus fra 
møtebok for tilsvarende møte for 50 år siden. Det er morsomt å 
lese om at man hadde demonstrasjon av hvordan bruke makaroni i 
husholdningen. Det er noe vi anbefaler!
 Vi ønsker alle et trivelig lagsarbeide, til beste for hver enkelt og 
for lokalsamfunnet vi bor i!

Anne Lise Johnsen
Kretsleder

Oppland krets 
Kretsstyret har fra kretsårsmøtet i 
2012 bestått av:
Kretsleder/sekretær, KFB-kontakt: 
Wenche Rolstad
Kasserer: Anne Enger
Sonekontakt Valdres/Styremedlem: 
Maria Regina Helena Bennink  
Sonekontakt Vest Oppland/Styremed-
lem: Marit Helmen
Studieleder/Styremedlem: Elin Bolette 
Hansebråten 
Vara styremedlem: Liv Rykhus
Vara KFB-kontakt: Laila S. Haraldsen 
Revisorer: Ingrid K. Andersson og  Astrid Villanger 
Valgkomite: Inger Vestby og Anne Marie Mørstad 
Delegater til Landsmøte i Bergen: Marit Helmen, Elin B. Hansebråten
Varadelegater:  Liv Rykkhus og Kjellaug Lykken 
I tillegg reiser kretsleder som er selvskreven delegat.

Virksomhet i kretsen
Kretsen, stiftet 01.01.1998, består av 9 lag, 4 i Valdres og 5 i Vest-
Oppland. Vi har heller ikke dette året noen lag i Gudbrandsdalen, 
men ett direktemedlem til kretsen. I løpet av året har vi hatt 2 
styremøter og behandlet 14 saker. Kretsleder har deltatt på inspi-
rasjonsseminar, ett sentralstyremøte, og på møte i K&F, Gjøvik 
den 25. april. Kretsleder og kretsstyret, fra denne sonen, deltok i 
sonemøte for Vestoppland. 
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Kretsens årsmøte.
Lørdag 10. mars ble det avholdt kretsårsmøte i Kongekjelleren på 
Hadelands Glassverk. 
 Kretsleder kunne ønske 17 delegater og 9 observatører fra la-
gene velkommen.
 Årsmøtesakene gikk greit unna med kretsstyrets årsmelding og 
regnskaper.
• En sak kretsstyret har jobbet med etter forrige kretsårsmøte er 

å forsøke å få vite hvordan det er i Oppland med husmorvikar-
ordning. Alle 26 kommuner i Oppland har fått henvendelse 
om dette i brevs form, men kun 17 har svart til tross for pur-
ringer.

• Forbundet vil kartlegge hvordan faget « mat og helse» i skolen 
fungerer. Lagene ble oppfordret til å undersøke i sine respek-
tive kommuner og sende resultatet inn til forbundet. 

• Egenberedskap blir bare viktigere og viktigere. Været blir jo 
bare våtere, villere og varmere. Dette har ført til ras, flom og 
strømbrudd også i Oppland. Det har også vært mange branner. 
Lister med eksempel på kriselager og sjekklister for brannvern i 
huset ble delt ut på møtet.

• K&F, Grindvoll og Lunner hadde sendt inn en sak som ble 
vedtatt sendt til Landsmøtet. Det gjaldt organisering av lands-
møtene, å gjøre det rimeligere for deltagerne.

Berthe Foreman og Synnøve Rødningen som gikk ut av styret ble 
takket for tiden i styret.
 10. mars er Nordens dag for oss i Norges Kvinne- og famili-
eforbund. Oslo krets var invitert til å feire dagen sammen med oss. 
Veldig moro at responsen var stor. 2 busser med til sammen 77 
medlemmer ankom Hadelands Glassverk og Kongekjelleren der 
vi sammen inntok en nydelig lunsj. Etter dette var det fritt for å gå 
rundt i butikkene og utstillingene og tilslutt hadde vi et glassblå-
sershow i hytta.
 Så bar det inn i Kongekjelleren igjen. Her var det kaffe og et 
stort kakebord. Vi sang de nordiske nasjonalsangene og snakket 
litt om det nordiske brevet som omhandlet en aktiv alderdom. 
Alle ble oppfordret til å lese det. Helt til slutt var det trekning av 
lodd med mange flotte gevinster, og etter at vi avsluttet med Ja vi 
elsker, takket kretsleder for fremmøtet og en fin dag og ønsket alle 
vel hjem.

Studiering
Kurs i Landsmøte og landsmøtesaker ble holdt på Dokka. 

Saker/Resolusjoner sendt fra Oppland krets til K&Fs Lands-
møte i 2012:
Digital utvikling – hva med de som ikke er på nett?  
 Tilsetning av ekstra gluten i brød – kan det være skyld i den 
enorme utviklingen av glutenallergi?
 Organisering av landsmøtene, rimeligere for deltagerne.

Viktige saker i 2012
Fødselstilbudet. 
Det kom igjen signaler om nedleggelse av fødestua i Valdres. 
Kretsleder skrev leserinnlegg som kom på trykk i flere av avisene 
i fylket. Vi arrangerte fakkeltog og åpent møte på Fagernes 22. 
november, en uke før Sykehuset Innlandet skulle behandle saken. 
Her deltok både medlemmer og andre engasjerte innbyggere i 
Valdres, kretsleder og i tillegg forbundsleder og nestleder. Mange 
deltok i fakkeltoget og på møte i kommunestyresalen etterpå var 
det mange som kom med engasjerte innlegg. Ordfører og to fra 
sykehuset Innlandet var også med på møtet. Vi hadde god pres-
sedekning. 

Markedsføring av K&F 
Vi har fått mange pressemeldinger, både sentrale og egenproduser-
te, på trykk i diverse lokalaviser i Oppland også dette året. Dette er 
helt nødvendig for å vise hva Norges Kvinne- og familieforbund er 
og hva vi jobber med. 

Info fra forbundsledelsen
Det er blitt mer lettvint etter at så å si alle lagledere/kontaktperso-
ner i kretsen har e-post adresse. Dette fører til at informasjon fra 
ledelsen har blitt sendt videre til lagene, slik at alle skal være orien-
tert. 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 imot e-post.

Landslotteriet.
Alle lagene i Oppland sendte en sum inn til K&F så de ansvarlige 
for Landslotteriet kunne kjøpe gavekort som gevinst. 

Kretslotteriet
En stor takk til alle loddselgere for bra salg og til lagene for fine 
gevinster.

Salgsvarer.
Det er ennå igjen noen få post-it blokker og penner som vi fikk 
laget til Landsmøtet 2008.

Sonemøter
K&F, Vest Oppland sone har hatt møte. Dette var på Gjøvik Fri-
villigsentral. K&F, Raufoss  var teknisk arrangør og K&F, Gjøvik 
holdt hus. Det var 30 tilstede som fikk høre nytt fra landsmøtet. 

Utfordringene for 2012 var som for de senere år; 
Bli mer synlige i lokalsamfunnet og pressen, øke medlemsmassen 
og finne saker der vi bor som vi kan fronte. Noen lag har vervet nye 
medlemmer. Flott!

Utfordringene for 2013
Er de samme som det har vært i flere år. Vi må øke medlemsmas-
sen, bli mer synlige i lokalsamfunnet, fortsette å sende presse-
meldinger og leserbrev, ta opp aktuelle saker i kommuner eller på 
fylkesnivå, som vi kan fronte.

Andre verv knyttet til K&f ’s virksomhet blant kretsstyrets 
medlemmer
Kretsleder: 1. vara til K&Fs sentralstyre. KFB kretskontakt. Leder 
i Fylkesforum KFB Oppland. Medlem i Fylkesmannens bered-
skapsråd. Leder i Jevnaker korforening.
 Kretskasserer: Sentralstyremedlem. Styremedlem i Studiefor-
bundet Næring og Samfunn. 
 Sonekontakt VO: Kasserer i K&F, Vestre Gran, Styremedlem i 
Vestre Gran Blandede Kor.
 Studieleder: Nestleder i K&F, Heggebø, Representant for Val-
dres og styremedlem i Kost- og Ernæringsforbundet i Oppland. 

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

Virksomhet i lagene
Oppland består av 26 kommuner, men vi er bare representert i 6 
av disse med til sammen 9 lag. Disse fordeler seg med 4 lag i Val-
dres, i samme kommune, nærmere bestemt i Øystre Slidre. Disse 
lagene er K&F, Beito, K&F, Skattebu, K&F, Heggenes og K&F, 
Midtre Hegge. I Gjøvik Toten regionene er det 2 lag, K&F, Gjøvik 
i Gjøvik kommune og K&F, Raufoss i Vestre Toten kommune. De 
resterende 3 lag er i Hadelandsregionen med K&F, Vestre Gran i 
Gran kommune, K&F, Grindvoll og Lunner i Lunner kommune 
og K&F, Jevnaker i Jevnaker kommune.
 Lagene er meget aktive og vel ansett i nærmiljøet og kom-
munen de holder til. 
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Mange lag er faste hjelpere på diverse tilstelninger på Frivilligsen-
tralene, noe de har vært i mange år. De henter eldre til middag, 
er hjelpere på Likemannskafé, formiddagkaffe på sykehjem og 
Formiddagstreff.  Lagene er med på å arrangere julefester både for 
barn og eldre. Gamlehjem og eldresentra blir besøkt av flere lag, 
både med ”noe å bite i” 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 anledninger 
både i kirken og ved dugnader på kirkegårder. Noen har også pyn-
ting av kirken.
 Noen av lagene har sommeravslutning sammen, mens andre 
besøker nabolag på møter.
 Noen lag har andeler i grendehus og lignende, og er med i sty-
rene der. 
 Lag har også gitt gaver til, Kirkens SOS, Frelsesarmeen, De-
mensaksjonen, TV- aksjonen,   grendeskolen øremerket «skole-
kjøkkenutstyr» og til Frivillighetssentral. Lagene har også gitt 
blomstergaver til alders og sykehjem og til eldre medlemmer. 
 Alle lagene ga penger til Landslotteriet og Kretslotteriet og alle 
solgte også ut loddbøkene sine. Flere av lagene har sommerturer 
og andre turer så som fjelltur, teatertur, grilltur ved fjorden og til 
Hadelands glassverk. Nordens Dag/K&F-dagen er markert i flere 
lag. Flere medlemmer har deltatt i kurset Psykisk førstehjelp i en 
krisesituasjon.
 På møtene er det variert program. Noe går på Kvinne- og Fa-
miliepolitikk, Ja til omsorg nei til vold og organisasjonskunnskap. 
Prinsipprogrammet brukes i noen lag til kurs. Flere av lagene har 
fått inn referat fra møtene sine i lokalavisene.
 Ett av lagene driver barnehage, ett lag har bakt rundstykker og 
kaker til dansekveld på Frivilligsentralen, ett lag driver Bruktbok-
utsalg og ett lag solgte vafler og kaffe på kjøpesenter i påskeuka. 
 En stor takk til lagene og medlemmene for flott innsats og 
synlighet i lokalmiljøet!

Brandbu 26.03.2013
Wenche Rolstad
Kretsleder

Oslo krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Elisabeth Stubergh Nielsen
Nestleder: Wenche Wangen
Kasserer: Unni Holmsen
Studieledere: Elisabeth Stubergh Niel-
sen og Wenche Wangen
Sekretær: Kari Røvang
Styremedlem/ Miljø-og forbruker/ 
Beredskap: Marit Warme
Styremedlem: Bjørg Enersen
Styremedlem: Karen Sørsdal
Intern. Kontakt: Inger Johansen

Oslo Krets har bestått av 7 lag.
Kretsen har pr. 31.12.12 – 259 medlemmer

Virksomhet i kretsen
Årsmøtet i Oslo Krets ble holdt hos K&F, Simensbråten/Ekeberg 
i Ekerberghuset 
 26. april hvor K&F, Simensbråten/Ekeberg sto for bevertningen.
 På Nordens dag hadde Oslo krets medlemmer med fra ulike lag 
til Hadelands Glassverk hvor man fikk omvisning og møte med 

Oppland krets, som også hadde sitt årsmøte her den dagen.  Vi 
fikk en hyggelig lunsj sammen. Kretsen samlet også i mai i år alle 
sine tillitskvinner til et hyggelig møte på restauranten Jeromes, 
som takk for det arbeidet de har gjort i sine lag.
 Flere tillitskvinner/lagsmedlemmer deltok både på K&Fs in-
spirasjonsseminar på Gardemoen og på landsmøtet i Bergen. Jule-
møte med 102 medlemmer ble i år holdt på Røa Eldresenter med 
K&F, Røa som arrangører. 
 Kretsen har i år også støttet ulike organisasjoner med midler:

Frelsesarméen med Aktivitetskort (Inngangsbillett for barn som 
kan brukes til ulike former for deltakelse i aktiviteter som de ellers 
ikke hadde fått muligheter til å delta i):- Kr.   49.500-

Oslo Krisesenter – Øremerket til familier med barn som trenger 
en forandring i tilværelsen: - Kr. 100.000,-

Cowa skolen – prosjekt i Uganda - Et prosjekt hvor unge kvinner 
kan få seg en utdannelse:- Kr. 100.000,-

Bogstad Vinterparadis – en ny kunstisbane på Bogstad som barn 
kan gå på skøyter på og trene og spille på: - Kr. 250.000,-

Lillomarka skiklubb – til utvikling av en idrettspark for alle: 
- Kr. 250.000,-

K&fs årlige landslotteri:-  Kr.    5.000,-

Årets TV-aksjon: - Kr.  10.000,- 

Virksomhet i lagene:
Lagene har til sammen hatt 48 lagsmøter i 2012.

K&F, Alunsjø: 
Støtte til Delta Internasjonalt, KFUK-KFUMs arbeid i Kenya, de 
er SOS barnebyfadder i Davao, Filippinene. Støtte til Ammerud 
skoles musikkorps med kr. 500,-. Formiddagstreffene i Cafè 1 på 
Ammerudhjemmet går som planlagt. 
 Muligheter til å svømme på Ammerudhjemmet. Strikkekurs 
for barn fra 4. klasse på Ammerud skole. 
 Lagsmøter med temaer: Norsk lyrikk i ord og toner v/Asbjørn 
Lundsvoll/Leif Sanden. Årsmøte med foredrag v/Harald Bakken. 
Viser fra spøk til alvor v/Anne Ma Rønning. Edvard Munch v/Si-
grun Rafter, Høstens nyheter v/Renee, Grorud. Høstens bøker v/
Grorud Bokhandel, Maria – landsbyjente og himmeldronning v/
Lise Vislie.
 Studiearbeid: K&F, Alunsjø har hatt 4 studieringer både vår og 
høst.
 Sommertur til Norefjell med tittel: Kunstnerdalen «Folk og 
Troll», samt besøk i Theodor Kittelsen hjem, Laulia, med hyggelig 
middag på Eggedal Borgerstue.

K&F, Bekkelaget:
Flere av medlemmene jobber frivillig på Frivilligsentralen. Temaer 
på våre lagsmøter har vært: «Hjemme verst» en film om overgrep. 
Både vår og høst: «Mannekengoppvisning hos K&F, Simensbrå-
ten/Ekeberg. Politiarbeid i vårt distrikt. Utflukt til Bygdøy Fol-
kemuseum. «Julekort» et møte hvor det ble fortalt om hva som 
hadde foregått på landsmøtet i Bergen.
 «Førjulstreff» hos Inger Johansen m/pinnekjøtt, kaffe og kaker.

K&F, Hauketo/Prinsdal:
På deres årsmøte ble styrets forslag vedtatt om å bevilge kr. 
10.000,- til Stall Prinsdal til oppgradering av kjøkken. Lagskveld: 
Arne Pettersen fra Kiwanis Holmlia fortalte om Kiwanis og deres 
arbeid. Lagskveld med tema dekorasjoner med silkeblomster v/
Karin Mikalsen. Innsamling til Kiwanis/Albaniahjelpen (inn-
samling av klær, sko, toalettartikler, kjøkkenartikler etc.) En hel 
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hestehenger ble fylt opp. Styret bevilget kr. 4.000,- til transporten 
til Albania. (Aksjonen måtte dessverre avlyses grunnet problemer 
med «korrupsjon og avgifter» som kreves for å få bilene inn til 
bestemmelsesstedet). Sommeravslutning på Gamle Tårnhus på 
Kolbotn. Lagskveld: Gjertrud Mortensen holdt bildeforedrag fra 
sine eksotiske reiser. Lagskveld: Hygge- og informasjonskveld med 
kabaret og hvitvin. Lagskveld: Bokkveld på Deichmanske Holmlia 
bibliotek; krimkveld med forfatter Chris Tvedt.  Adventsmøte i 
tradisjonell stil med juletapas fra Kolben catering. 
 Gymgruppa: Det har vært trimming på våren, men den nedleg-
ges fra 2012, grunnet for liten deltagelse og dyr drift.

K&F, Holmen:
Støtte/sponsing: Støttet Mølleplassen Spesialbarnehage m/kr. 
50.000,- et bidrag for å kjøpe nye lekeapparater. Dette er en Røde 
Kors barnehage, med barn med spesielle behov. De kommer fra 
hele Oslo. Et spennende prosjekt.
 Sponset også Kragskogen Sandvolleyballklubb med kr. 6.000. 
God aktivitet for barn og unge som ikke er aktive i annen idrett/
aktivitet.
 Lagsmøter: Et treff med sjokoladesmaking; spennende møte 
med kakaobønnen og dens historie. Kino-ring: Tre interessante 
kinoforestillinger med filmrelatert samtale og god mat og drikke 
etterpå.
 Reklame: K&F, Holmen har laget et skilt som er hengt opp 
i Voksen Flerbrukshall. Skiltet sier at foreningen har delsponset 
hallen. 
 Akersposten dekket vår støtte til Mølleplassen, en fin publise-
ring av K&F, Holmen.

K&F, Nordstrand:
Laget driver barnehage.

K&F, Røa:
Årsmøte: En film om overgrep og overlevelse. Besøk av forfatter 
Bergersen om «Har noen sett pinkoden min?» Rekefest: Fra bon-
dens klær til bunader. Vandring i nærmiljøet. Bokmøte.
 Arrangementer:  5 lørdagskaféer på Røa Eldresenter.  Busstur 
Strømstad/Østfold.

Bevilgninger i 2012:
Kr. 30.000,-  Cowaskolen i Kampala i Uganda
Kr.   6.000,-  Bogstad gård, benk
Kr. 50.000,-  Bogstad Vinterparadis
Kr.   1.000,-  TV-aksjonen

Brev til  Miljøetaten i Oslo Kommune vedr. fortau i Røakrysset 
vinterstid.

K&F, Simensbråten/Ekeberg:
Lagsmøter: Har hatt Mannekengoppvisning vår og høst. Demon-
strasjon av en spesiell treningsform. Demonstrasjon av utstyr og 
klær laget av ren råvare som for eksempel bambus. Mye varer fra 
Afrika. 

Andre aktiviteter og deltagelse i lagene har vært:
Ved siden av sine egne årsmøter og gjøremål, har lagene K&F, Alun-
sjø –  K&F, Bekkelaget – K&F, Hauketo/Prinsdal – K&F, Røa og 
K&F, Simensbråten/Ekeberg, alle hatt representanter  på kretsens 
arrangementer i 2012. Flere av våre medlemmer har også benyttet 
seg av sitt medlemskap i både teaterringen og kunstringen. 

Elisabeth Stubergh Nielsen
Kretsleder

Rogaland krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder: Ingebjørg Rasmussen
Nestleder: Ingunn Thorsen
Sekretær: Sylvia Stoknes Larssen
Kasserer: Reidun Grude Anthonsen
Studieleder: Inger Halvorsen
Sonekontakt Haugalandet: Marit 
Bakke
Sonekontakt Jærsonen: Ingunn Kvelland
Vara sonekont Haugalandet: Gunnvor 
Saue
Vara sonekont Jærsonen: Jorunn Pedersen
Valgkomite: Jærsonen

I Rogaland krets er det 201 betalende medlemmer pr. 31/12-12 . 
Det er 10 lag i kretsen og 9 lag som har sendt årsmeldinger. Det er 
K&F, Kopervik  som har flest medlemmer, 66 betalende.

Virksomhet i kretsen
Det har i 2012 vært avholdt 1 kretsårsmøte og 4 styremøter. Sty-
remøtene har vært avholdt på Øyane Bydelshus og kretsårsmøtet 
ble holdt på Holmavatn Ungdoms- og misjonssenter. På Øyahuset 
er det gratis, og styrets medlemmer har brakt med egen mat. Vi 
har dermed hatt rimelige styremøter dette året. Det ble behandlet 
rundt 25 saker på styremøtene, her ble den økonomiske situasjo-
nen drøftet, sammen med planlegging av kretsårsmøtet og reise til 
Landsmøtet i Bergen.

ÅRSMØTET
Årsmøtet i 2012 ble avholdt på Holmavatn Ungdoms og misjons-
senter i tiden 14. - 15. april. Her var det 18 deltakere. Tema for 
årsmøtet var Internasjonalt arbeid, og prosjektleder i forbundets 
Internasjonale utvalg, Anne Marit Hovstad, var gjest.
 K&F, Jærsonen med K&F, Ogna stod for programmet. Det var 
et meget interessant og lærerikt årsmøte med inviterte gjester fra 
Hå kommune (ordfører Mons Skrettingland med frue) og fra opp-
læringssenteret for innvandrere i kommunen. Det var lagt opp til 
besøk på Nærland mottakssenter og der fikk vi et sterkt møte med 
beboere og ansatte. En guidet tur i industriområdet i Hå kom-
mune viste en sterk vekst i arbeidsplasser og matproduksjon. Dette 
viser hva en kommune kan få til når omgivelsene legges tilrette.
 Til festkvelden var det underholdning med sang og musikk. 
Takk til Sigrun og Magne Kleven for flott arrangement.

LANDSMØTET
Landsmøtet i 2012 var i Bergen i oktober. Dit reiste kretsleder 
Ingebjørg Rasmussen, nestleder Ingunn Thorsen og sekretær Sylvia 
Stoknes Larssen. Reiseutgiftene blir fordelt mellom kretskassen og 
studiekassen.

INTERNASONALT ARBEID
Det er tre lag som har fjernadopsjon av barn fra Filippinene og 
Nigeria. Det er også gitt bidrag til forbundets internasjonale ar-
beid og noen lag har sendt klær og medisiner til Russland, Israel og 
Zambia. Det er også solgt kurver fra Kenya og gitt penger til årets 
TV-aksjon. Ett lag har sendt leker til et barnehjem i Ukraina.

STUDIEARBEID
Det ble avholdt en studiering i regi av kretsen, denne gjaldt inter-
nasjonalt arbeid og ble gjennomført på kretsårsmøtet. Anne Marit 
Hovstad hadde mange gode innslag i den forbindelse. De forskjel-
lige lagene har også egne studieringer
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PRESSEKONTAKT
Ingunn Thorsen har vært svært aktiv og sendt inn pressemeldinger 
fra forbundet til lokalavisene. Mange av innslagene har blitt tatt inn.

SONENE
Det er noen lag som har kontakt og sammen arrangerer felles treff.

Virksomhet i lagene
Lagene har hatt rundt 40 lagsmøter og 25 styremøter i 2012.
 De fleste lagene har sendt inn årsmeldinger og jeg vil her ta 
med de viktigste aktivitetene.

K&F, Ganddal
Styret består av Lagleder Sissel Haga
Studieleder Britt Solveig Brekken
Kasserer Irene Skjæveland Kvaleberg
Styremedlem Susanne Roalkvam
Styremedlem Møyfrid Andreassen
K&F, Ganddal ble startet igjen for ca. 5 år siden og laget har nå 
23 aktive medlemmer. Laget har hatt 3 medlemsmøter og to kurs, 
samt årsmøte. De har vært på tur til Sandnes brygge, og hatt mat-
kurs med quiz på bydelshuset. Juleavslutningen ble holdt i Gand-
dal bydelshus med underholdning, juleverksted og kaffe. Dette var 
et felles arrangement for flere foreninger og lag i bydelen, og K&F, 
Ganddal stod som arrangør. De har hatt kurs i kurvfletting, og 
konfektkurs på Sandnes sjokoladefabrikk.
 Lekegruppen laget var med å drive ble nedlagt i 2012 og det 
meste av lekene ble sendt til barn i Ukraina.

K&F, Grinde og Årek 
Styret består av Lagleder Randi Aursland
Studieleder Edith Dvergsnes
Sekretær Sylvia Stoknes Larssen
Kasserer Erna Svee
Styremedlem Aslaug Stokkenes
 Laget hadde 29 medlemmer i 2012. Det er holdt 7 lagsmøter. 
Styremøtene blir tatt pr. telefon. Laget har hatt ulikt program på 
møtene, og de har hatt flere kurs og aktiviteter.
 Det har vært demonstrasjon av rengjøringsprodukter, blom-
sterkurs med ville vekster og ”tamme” blomster, og mange ideer 
til hvordan en kan bruke det en har for hånden, til å lage en fin 
dekorasjon. Det er holdt et fellesarrangement med K&f, Kopervik 
hvor historiker Bjørn Toft fortalte om krigsseilerkonenes hverdag
under krigen. Dette samlet ca. 45 kvinner. Kåseri med Martha 
Fjeldheim,  julebakst hvor alle hadde med en kakedeig, og de stekte 
kakene ble delt mellom de som var med. 
 Laget har hatt bunadskurs med i alt 24 deltakere. Hånd-
verkstedet for barn har hatt 2 kurs med til sammen 20 elever. På 
juleverkstedet var det med 15 barn og 5 voksne ledere. Laget har 
besøkt Tysværtunet og de tok seg av utlodning og underholdning.
Overskuddet av arrangementet ble gitt til trivselstiltak for bebo-
erne på tunet.
 Medlemmer var med på å stelle til kirkekaffe i Aksdal kirke.
På årsmøtet i 2012 reiste lagleder Randi Aursland. Sylvia Stoknes 
Larssen var der som sekretær i kretsen, og hun var også med på 
Landsmøtet i Bergen.
 Edel Mikkelsen var på Landsmøtet som en av representantene i 
valgstyret.
 Gaver: Landslotteriet, turpenger til Tysværtunet og blomster 
til medlemmer.
 Medlemmer i styrer/komiteer: Randi Aursland er med i komi-
teen for Eldredagene i Tysvær og leder for Håndverkstedet, Sylvia 
Stoknes Larssen er sekretær. Hun er også sekretær i kretsen. Edel 
Mikkelsen er medlem i Forbundets valgkomité.

K&F, Kopervik
Styret består av: 
Lagleder Gunnvor Saue
Nestleder Eli Kjøllmoen
Kasserer Rigmor Tveit
Styremedlem Liv Jorunn Welde
Styremedlem Reidun Håland
Styremedlem Aud Vikane
 I K&F, Kopervik blir det stadig flere medlemmer og laget er et 
eksempel for hele landet, om hvordan øke medlemsmassen. Det er 
66 aktive damer med. 
 De 6 medlemsmøtene ble avholdt på Anna Eegs treffsted i 
Kopervik Kulturhus. Laget har hatt 8 styremøter. Program for 
møtene har vært forskjellig og jeg vil nevne følgende: årsmøte i 
januar/februar: Informasjon om bygging av ny kirke v/Anders 
Rundthaug, i mars: besøk fra hagelaget, om stell av hagen. I okto-
ber hadde laget mannekengoppvisning og basar på Kopervik Ung-
doms og alderssenter, og her ble det et overskudd på kr. 15. 325,-. 
Desember med julemøte og nissebesøk avsluttet sesongen.
 Laget har vært på tur til Cambridge i England. Det var med 39 
damer på turen.
 På kvinnedagen 8. mars deltok medlemmer av laget på kvinne-
fest, invitert av innvandrerkvinner som har besøkt laget.
 Laget har hatt kafé og salg av håndarbeid to ganger på Koper-
vik kulturhus.
 Representasjon: Gunnvor Saue, Liv Jorunn Welde og Kjellaug 
Fjelland deltok på årsmøtet. Kjellaug Fjelland og Ingjerd J. John-
sen har deltatt på møte i Kopervik kulturhus, Kjellaug Fjelland og 
Else Dordi har vært på reiselivsmesse. Reidun Grude Anthonsen 
er kasserer i Rogaland Krets og Gunnvor Saue er vara for Hauga-
landssonen. De har deltatt på flere kretsstyremøter.

K&F, Ogna
Styret består av Lagleder Sigrun Kleven
Studieleder Sigrun Kleven
Kasserer Magne Kleven
Styremedlem Brit Eggen Lund
 Laget har 10 medlemmer. I dette laget er det ikke vanlige lags-
møter, men aktiviteter for eldre annen hver uke. Her er det forskjel-
lige temaer som blir tatt opp og mye handler om distriktet hvor 
medlemmene bor, om natur, næringsliv og om kommunepolitikk.
 Det blir også arrangert eldrefest med middag og underhold-
ning, og besøk av prosten og ordføreren, her deltok 108 personer 
og tiltaket var meget vellykket.
 Laget har flere tiltak i løpet av året hvor de samler mange av 
beboerne i nærmiljøet. K&F, Ogna var med på å arrangere kretsår-
smøtet i 2012 på Holmavatn Ungdoms og misjonssenter som lig-
ger i Hå kommune. Her deltok fire medlemmer av laget. Et meget 
vellykket årsmøte med blant annet besøk på Nærland Asylmottak, 
guidet tur til industriområder, besøk av rektor for fremmedspråk-
lige på opplæringssenteret i Hå, festmiddag med ordfører Mons
Skrettingland m/frue og sang og underholdning til avslutning.
Laget har også tatt med eldre på gudstjeneste i Ogna kirke.

K&F, SAND
Styret består av Lagleder Annlaug Nerheim
Studieleder Eldrid Skjelbred
Kasserer Marit Iversflaten
Styremedlem Siri Larsen
Styremedlem Laila Bråtveit
 Laget har 18 medlemmer. Det har vært 3 medlemsmøter og 3 
styremøter i 2012.
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 Året startet med jule-/nyttårsfest for eldre i bedehuset. Her var 
det teater og sang og det møtte 60 personer.
 Medlemsmøtene har vært på Fargeriet og det har vært forskjel-
lige interessante foredrag. En person fra revmatikerlaget har vært 
gjest, videre har det blitt fortalt om samhandlingsreformen, og 
det har også vært avleggermøte med den vanlige menyen med 
neslesuppe, vørterbrød og gulrotkake og alle har på seg hatt. Laget 
samarbeider med andre foreninger i området og de hadde besøk av
Gunnar Stålseth på maimøtet. I november fikk de høre om førjuls-
tradisjoner og i desember var det middag på hotellet, for medlem-
mer over 80 år. Laget strikker babysokker til helsestasjonen. En 
studiering i litteratur er i gang.

K&F, STAVANGER 
Styret består av Lagleder Kari Ingunn Thorsen
Nestleder Ingebjørg Rasmussen
Sekretær Ingunn Kvelland
Kasserer Jorunn Pedersen
Studieleder Inger Halvorsen
Styremedlem Torunn Aarrestad
 Laget har hatt 10 lagsmøter og 3 styremøter. Det er 23 med-
lemmer i laget.
 Program for møtekveldene har vært ulike, årsmøte med valg, 
krabbefest i sjøhus, besøk fra gatemagasinet Asfalt, demonstrasjon 
av Aloe-Vera produkter, vinkurs, og juleavslutning på eldresenter 
er noen av lagets aktiviteter.
 Laget har flere medlemmer som er med i ulike utvalg. Krets-
leder Ingebjørg Rasmussen og nestleder Kari Ingunn Thorsen 
har deltatt på flere møter i forbindelse med årets kretsmøte på 
Holmavatn Ungdoms og misjonssenter. De var også på årsmøtet, 
sammen med varamedlem Ingunn Kvelland. Der var også Olaug 
T. Pedersen og Anne Berit Jonassen. Olaug T. Pedersen er innvalgt 
i Forbundets sentralstyre. Hun er også medlem i Stavanger bystyre 
og er styreleder for Øyane sykehjem. Det er også tre andre fra laget 
som sitter i styret for stiftelsen Øyane sykehjem.
 Laget har to medlemmer i Kvinners frivillige beredskap. Her 
er det flere møter årlig. Nestleder Ingebjørg Rasmussen har vært 
på årsmøte for Kvinners frivillige beredskap i Oslo. Fem av lagets 
medlemmer har vært på inspirasjonskurs på Atlantic Hotell i regi
av Confex. På årsmøtet til studieforbundet Næring og Samfunn 
deltok lagleder Kari Ingunn Thorsen, studieleder Inger Halvorsen 
og nestleder Ingebjørg Rasmussen.
 Laget har hatt to studieringer hvor Prinsipprogrammet var 
temaet. Det er også en aktiv lesesirkel i laget. På Landsmøtet i 
Bergen i oktober, deltok kretsleder Ingebjørg Rasmussen,
nestleder Kari Ingunn Thorsen som delegater og to fra laget var 
med som observatører. Stavangerlaget har en tradisjon med å dra 
på Nordens Kvinneforbunds sommerkonferanse. I år var det i 
Reykjavik på Island fra 7.- 9. juni. Dit reiste 13 medlemmer og var 
med på konferansen med temaet: « Kvinnene og kraften i Sam-
funnet». Det ble gitt en del pengegaver fra laget og de største var 
til Rogaland krets med kr. 25 000,-, SOS Barnebyer kr. 4800,-, for-
bundets internasjonale arbeid kr. 2800,- sammen med forbundets 
utlodning, 8. marskomiteen, gatemagasinet Asfalt, skoleskipet 
Gann, til sammen ble det gitt kr. 36 100,-

K&F, TANANGER
Styret består av Lagleder Synnøve Myklebust
Sekretær Anne Sofie Nilsen
Studieleder Elly Due Olsen
Kasserer Elly Due Olsen
Styremedlem Lillian Mæland

 Laget har 10 medlemmer. Det har vært 8 lagsmøter i 2012 som 
startet med årsmøte. Det årlige Fastelavnsmøtet ble holdt i februar 
og deretter feiret laget sitt 80- årsjubileum. De fleste medlemsmø-
tene, både vår og høst, holdes på Tananger Bofellesskap. På lags-
møtene er det høytlesning. Våravslutningen ble lagt til Hummeren 
hotell. Laget har også vært på besøk i Tananger Hagelag.
 Laget har gitt overskuddet fra julemøtet, kr. 3 500,- til prosjek-
tet ”Livsglede for eldre i Sola”.

K&F, Torvastad
Styret består av Lagleder Aud Wold
Kasserer Gunhild Grønningen
Torvastad K&F lag har 12 medlemmer. De har hatt 3 medlems-
møter i 2012.
 Laget eier et hus som leies ut til en privat barnehage.
 De har gitt en del pengegaver i løpet av året: til fadderskap i 
to SOS Barnebyer, Torvastad musikk-korps, stellerom for mor og 
barn i Haugesund Kunstforening og mikrobølgeovn til Hauge-
sund sykehus sin fødeavdeling.

K&F, Vea
Styret består av Lagleder Ragnhild Jakobsen
Sekretær Annemor Helgesen
Kasserer Bjørg Sund
Styremedlem Marit Bakke
Styremedlem Else østevik
Vea, K&F lag har 11 medlemmer. De har hatt 6 lagsmøter i 2012.

K&F, Kvitsøy
mangler årsmelding

Sogn og Fjordane Krins
Krinsstyret har bestått av:
Krinsleiar: Aina Alfredsen Førde, K&F, Kjelkenes 
Nestleiar: Gunnvor Sunde, K&F, Breim 
Kasserar/sekretær: Kjersti M. Årberg. K&F, Florø 
Styremedlem Sunnfjord: Bjørg Meek, Krinsmedlem
Styremedlem Sogn: Gunvor Hommedal, K&F, Kyrkjebø 
Styremedlem Nordfjord: Anny Hilde, K&F, Innvik 
Studieleiar: Rita Holsen, K&F, Florø 
Vara Sogn: Reidun Øygard Sørensen, K&F, Fjærland 
Vara Sunnfjord: Rønnaug Haugen, K&F, Våge
Vara Nordfjord: Gyda Bennæs , K&F, Innvik 

Internasjonalt kontakt: K&F, Vik v/ Eva Vatle Skeie
Revisorar: Sigrid Solheim og Eva Ytrehus, K&F, Kjelkenes
Valnemd 2012: K&F, Solundir og K&F, Kumle 
 

Arbeid i krinsen 
K&F,Våge var arrangørar for krinsårsmøtet. Tema for årsmøte var 
Organisasjonsbygging! Det var eit flott årsmøte med mange enga-
sjerte damer.
 Krinsstyret gratulerer K&F, Våge med fylkeskommunen sin 
trafikktryggingspris 2012!
 Krinsen har hatt 4 styremøter, det har vore handsama 10 saker: 
Årsmøte: konstituering av styret, vi fekk ny kasserer og studieleiar. 
Landsmøtesaker.
 

Aina, Gunnvor og Oddveig deltok på inspirasjonsseminar/inter-
nasjonalt seminar på Gardemoen 1.-3. juni 2012.

1. juni: Gjennomgang av Norges Kvinne- og familieforbunds in-
ternasjonale prosjekter:
 EAST AFRICAN PROGRAMME FOR THE EMPOWER-
MENT OF GRASSROOTS WOMEN – GADECE, Kenya
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 Kvinners juridiske rettigheter (Gender and Development Cen-
tre) – MAFA, Uganda
 Kvinner og landbuk i Kampala, Uganda (Maganjo Farmers 
Association) – UMWA, Uganda
 Ugandas mediekvinner (Uganda Media Womens Association) 
– Prosjekter støttet av K&f(uten støtte fra FOKUS/NORAD):
 COWA CVTS, Uganda: Yrkesopplæring for vanskeligstilte 
jenter i Kampala. Prosjektet har egen Facebook-side.   
 Sibiu, Romania: Krisesenter for mishandlede og voldtatte 
kvinner (Shelter for Abused and Battered Women)
 Sri Lanka, NEST
Prosjekta kan de lese meir om på Forbundet sine heimesider.

2.-3. juni var det inspirasjonshelg på Gardemoen, tema for semi-
naret var: Vegvalg – strategi – om å bruke prinsippprogrammet – 
være tilgjengeleg for pressa - ta kontakt ved behov. 
 Forbundet arbeider opp imot storting og regjering - krinsen 
arbeider inn mot fylket og stortingsrepresentantane og laga inn 
mot kommunane.
 Vi må sjå muligheitane - ikkje problema!
 Det er i motbakke det går oppover!
 Vi er ikkje gått ut på dato!

Gunnvor, Kjersti, Rita og Aina var på landsmøte i Bergen 19.-21. 
oktober,
 Vi var flittige framme på talerstolen for å fronte sakene som K&F, 
Sogn og Fjordane krins hadde sendt inn, men også andre saker.

Arbeid i lag og krins.
15 lag har sendt inn sine årsmeldingar. Det har vore avhelde 59 
møter i laga.(Som vi har fått innmeldt til styret).
 I krinsen har det i 2012 vært 362 registrerte medlemmer for-
delt på 22 lag. Ett lag har meldt ifra at dei har lagt ned, dette er 
K&F, Herland.
 Noko av det laga arbeider med er: arbeidsstove, skulemåltid, 
jonsokfeiring, kulturveksling for innvandrerkvinner, studiering 
om laging av internasjonal mat, strikking av dukkekle, turer, 
fruktkorglotteri, blomsterplanting på kyrkjegard, bøssebærarar, 
adventsbasar, eldretreff, yoga, fotokurs, dametrim, babysvømming, 
strikkekafé, matkurs, hagevandring, dans for unge, produksjon av 
kokeboka «Saman på kjøkkenet» og veglys i bygdene!
 Kunne heilt sikkert skreve meir detaljert, men dette er noko av 
det vi arbeider med rundt om i laga. Takk til alle lag for innsatsen i 
frivillig arbeid – stå på – det er bruk for oss! 

Lykke til!
Aina Alfredsen Førde
Krinsleiar

Sunnmøre og 
Romsdal krets 
Styret i kretsen 2012
Kretsleder:  Oddlaug Hovdenak, 
K&F,Vågane 
Nestleder og studiekontakt: Arlèn 
Kvalsund, K&F, Nerlandsøy 
Kasserer: Aud Marit Davik, K&F, Fjørtoft 
Sekretær: Ingrid Sandøy, K&F, Sandøy 
Nestleder i Romsdal gruppe:: Aase 
Tøndel, K&F, Molde 
Kontakt for laga på Nordre Sunnmøre: Unni Klokk, K&F, Valderøy  
Gruppeleder i Søre Sunnmøre gruppe: Anita J. Kvalsund, K&F, 
Kvalsvik 

Kretskontakter:
Kontakt for miljø og ressurs.: Gerd Røsberg, K&F, Kleive 
Kontakt for internasjonalt arbeid: Gjertrud Vik, K&F, Haugsbygda 
Kontakt for KFB: Ingrid Sandøy, K&F, Sandøy 

Revisorer: Mari Fjørtoft Verpeide, Fjørtoft og Aud Olin Larsen 
Davik, Fjørtoft.
Valgkomité:  K&F, Nerlandsøy, K&F, Kvalsvik og K&F, Myrvåg.

Virksomhet i kretsen
I 2012 har kretsstyret hatt 2 styremøter. Forberedelse til landsmø-
tet var hovedsaken på styremøtet i Ålesund i oktober.  I tillegg har 
styret hatt mye kontakt via e-post og slik hatt saker til uttalelse. 
Det meste av dette er saker som er sendt fra K&f sentralt.
 På årsmøtet 2012, 14. april på Fjellstova, Ørskogfjellet, møtte 
28 medlemmer, av disse hadde 25 stemmerett.  17 av 24 lag var 
representert.
 Kretsleder deltok på sentralt organisasjonsseminar på Garder-
moen  2.-3. juni.
 Kretsleder og 3 valgte utsendinger var med på landsmøtet i 
Bergen 19.- 21. oktober. 
 2 observatører var også med. Det var ett godt og positivt lands-
møte. Kretsleder sendte alle lag ett sammendrag fra møtet og ved-
takene. Kretsleder og utsendinger har vært invitert til lagsmøter 
for å fortelle frå landsmøtet.

Landslotteriet
Lagene i kretsen støttet med loddsalg og kretsen gav kr.2000 til gevinst.

Medlemsutvikling
2010: utbetalt kontingent frå K&F for 285 medlemmer (+ 41 
juniormedlemmer)
2011: utbetalt kontingent frå K&F for 243 medlemmer (+ 27 
juniormedlemmer)
2012: utbetalt kontingent frå K&F for 218 medlemmer (+11 juni-
ormedlemmer)

Innmeldte medlemstall fra gruppenes årsmeldinger, til sammen 216
Romsdal gruppe: 66
Søre Sunnmøre gruppe: 106
Laga på Nordre Sunnmøre: 44

Vi vet at alderen på mange av  medlemmene våre er høy.  Det er 
svært vanskelig å rekruttere til slike frivillige lag og organisasjoner 
som K&F, så vi må legge et stort arbeide i å beholde de medlem-
mene vi har. I tillegg må vi rekruttere der det er mulig.
 Kretsen har 24 lag, det er ett mindre enn i 2011.  K&F, Skodje 
med 7 medlemmer ble lagt ned i 2011.  Disse medlemmene fikk 
tilbud om direktemedlemskap til K&F, trolig er det bare 1 av disse 
som har meldt seg inn som direktemedlem.
 Nordre Sunnmøre gruppe ble lagt ned i 2011. Lagene der har 
kontaktperson i kretsstyret.

Virksomhet i  gruppene:
Romsdal gruppe er representert i kretsstyret, de har hatt 1 sty-
remøte og årsmøte. Årsmøtet samler stort sett alle lagene. K&F, 
Kleive arrangerte et fint gruppestevne med god deltagelse lørdag 
den 15. september.
 Søre Sunnmøre gruppe har hatt 3 styremøter og årsmøte og har 
vært representert i kretsstyret.

Virksomhet i lagene
Årsmeldingene fra lagene viser at det er der den store aktiviteten 
foregår. Det har til sammen vært avholdt ca. 190 medlemsmøter, i 
gjennomsnitt 7-8 per lag. Vi har ikke nøyaktige tall da vi mangler 
en del opplysninger for noen av lagene. Nedenfor oppsummerer 
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lagenes aktiviteter. Ikke alle aktivitetene er nevnt i detalj, men 
hovedområdene er oppsummert.

Barn og unge
K&F, Molde har drevet heldagsbarnehage med 20 barn. Etter 
58 års drift har laget overdratt driften til Molde kommune fra 
1.1.2013. Fire lag i Romsdal gruppe driver håndverksted for barn 
med stor deltagelse. Ett lag har småbarnstreff for mange barn og 
foreldre. Lag har juleverksted for barn, strikker plagg til prema-
turbarn ved sykehus, besøker barnehager, har juletrefester, steller 
konfirmantkapper og har flere andre tiltak for denne gruppen.

Eldre
Blomster til sykehjem og omsorgssenter til advent/jul og påske, 
holder kaffe og kaker på omsorgssenter, kjøper utstyr og støtter 
tiltak ved slike sentre. Hyggekveld for beboerne på Myrvågtunet, 
medarrangør på eldredager.

Andre aktiviteter
Mange lag gir pengegaver til tiltak i sine nærmiljø. Noen har St. 
Hansfeiring med rømmegrøtsalg, Jonsokbasar, middager, advents-
fester og tombola. Middagsarrangement i regi av lagene er godt 
mottatt i nærmiljøene. Deltagelse på fellesmøte med andre kvinne-
organisasjoner i kommunen. Medarrangør ved kirkekaffe, pynter 
til høsttakkefest i kirken og steller graver på kirkegårder. Basarer 
og andre inntektsgivende arrangement er vanlig i mange lag. Laget 
på Runde er med på “Rundedagen”, K&F, Åheim er med på “Åhei-
msfesten” og “Valborgsamlinga”. Mange lag er med på innsamlin-
ger, som TV-aksjonen og lignende. 

Utleie
Mange lag har service til middag og kaffe til utleie, andre har dåps-
kjoler, duker  og kompostkvern.

Aktiviteter for egne medlemmer
Her er det ett stort spekter: hobbykvelder, turer, forskjellige 
fester, felles matlaging til jul, og ikke minst trivelige lagsmøter 
med lagssaker, god mat, prat og av og til underholdning.  Det er 
holdt“Blåtur” for medlemmene. Flere lag har laget hefte med la-
gets historie. Tadisjonen med feiring av Nordens dag 10. mars blir 
holdt i hevd av noen av lagene. Strikkekafé der også ikke-medlem-
mer er med.

Gaver/tilskudd fra andre
Noen kommuner gir støtte til lag, de fleste ikke. Lag har fått Fri-
fondsmidler til foreldrering.  Flere lag melder at de har mottatt 
Grasrotmidler.

K&f sine satsingsområder
Noen lag melder inn sine aktiviteter i årsmeldingene, de fleste 
melder ikke inn, derfor har vi ikke riktig antall. Likevel ser vi av 
aktivitetene til lagene at de arbeider med satsingsområdene som 
ble vedtatt for landsmøteperoioden 2010-2012:
Internasjonalt arbeid, kvinners helse, familie og miljø, ernærings-
spørsmål i hjem og skole, ja til omsorg – nei til vold, kvinne- og fami-
liepolitikk, forbruker- og miljøpolitikk, beredskapstiltak.

Studieaktivitet
Noen få lag har bra studieaktivitet, med tema fra Prinsipprogram-
met, litteraturringer, kurs i forskjellige håndarbeid/forming, ba-
king mm. Studiearbeidet har gått ned i kretsen, vi er spent på om 
den nye organisasjonen, Næring og samfunn, som har større bred-
de enn tidligere Populus vil skape mer studieaktivitet i våre lag.

Sluttord.
Jeg har tro på at vår organsisasjon er en viktig faktor for at vi i vår 
krets har mange gode lokalmiljø der alle aldersgrupper har det 

godt. Vi må fortsette med alle våre aktiviteter, det er mange som 
setter stor pris på oss!   
 Vi har en god støtte i K&f sentralt dersom vil bruke de i våre 
saker.  Medlemsbladet har blitt svært bra det siste året, og vi utfor-
der ledelsen sentralt til å fortsette den gode trenden med bladet 
som det viktigste bindeleddet mellom medlemmene og ledelsen.  

Oddlaug Hovdenak
Kretsleder.

Sør-Trøndelag krets
Arbeidsstyret har bestått av 
Leder: Britt Westberg, 
Nestleder: Guri Hogseng, 
Kasserer: Marit V. Evavold, 
Styremedlem: Randi Hindseth.

Pr. 31.12.12 besto kretsen av 48 medlemmer, en nedgang fra året 
før, noen nye medlemmer er kommet til, men vi har også hatt fra-
fall av medlemmer.
 Sør-Trøndelag krets har i 2012 bestått av 3 lag: K&F, Brekken, 
K&F, Oppdal og K&F, Linesøya.

Virksomhet i kretsen
Det er ikke avholdt møter i løpet av året utenom årsmøtet.
 På landsmøtet i Bergen deltok 3 delegater, 2 fra K&F, Oppdal, 
1 fra K&F, Brekken samt 1 varamøteleder.
 All informasjon fra sentralt hold er videresendt lagene pr. e-post.

Virksomhet i lagene
Foruten vanlige lagsmøter med forskjellige foredrag, er lagene 
engasjert på flere måter, f.eks. kosthold i skolen, samarbeide med 
helsestasjon om servering av frukt til 6-åringer, fadderbarn, bøs-
sebærere ved TV-aksjon, marknadsdugnad, adventkaffe, vevstue, 
tradisjonsmat, salgsmesse med håndarbeid og besøk på sykehjem. 
Noen av lagene tilbyr medlemmene mammografi samt fotpleie, 
dette er medlemmer som ikke inngår i det offentlige systemet.

Arbeidsstyret v/Britt Westberg

Vest-Agder krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretskontakt Eva Ousbey
Kasserer Monica Martinsen 
KFB kontakt Vera Ringdal Folkvord 
Kretsens kontakt i Folk og Forsvar, 
Elin Fjermeros.

Virksomhet i kretsen
Styret i K&F, Vest-Agder krets 2012 
har bestått av en representant fra hvert 
lag. Det er holdt to styremøter i Mandal i perioden. Eva Ousbey 
har vært redaktør av kretsavisen «Kontakt» som kommer ut med 
to nummer i året. Kretsen har 100 medlemmer fordelt på 7 lag: 
K&F, Flekkerøy, K&F, Lyngdal, K&F, Mandal, K&F, Spangereid, 
K&F, Spind, K&F, Vennesla og K&F, Vågsbygd.  Årsmøtet ble 
holdt i Mandal med 24 medlemmer tilstede.

Virksomhet i lagene.  
Vennesla har 34 medlemmer som steller i stand festlige møter, 
julefest og ikke minst julegaveutdeling til trengende barn. Flere 
turer har stått på programmet og husmorhuset har krevd dug-
nadsinnsats.  I K&F, Lyngdal strever 17 medlemmer så lenge helsa 
holder, som de sier. Det ble holdt stor dugnad for handelstanden i 
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juli, med salg av 500 kilo jordbær i porsjoner (!!). Andre aktiviteter 
i lagene har vært: loppemarked, stor høstfest med koldtbord - varm 
og kald mat, trekkspillmusikk, opplesing og leker.  Utlodnings-
dugnad og lagsmøter kan lagene virkelig skryte av.  K&F, Spinds 
7 aldrende medlemmer får ikke lov å gi opp sin innsats i 17. mai-
feiringen i bygda, ei heller reprisen i september.  3 medlemmer i 
K&F, Mandal har sørget for kretsstyremøte-plan-og-logistikk, 
samt trim i varmtvannsbasseng, mens 6 medlemmer i K&F, Vågs-
bygd har lite aktivitet.  13 medlemmer i K&F, Flekkerøy er aktive 
med møter, de har hatt hagedag, dratt på  turer og holdt tradisjo-
nelt julelmøte med blomsteroppsatser. K&F, Spangereid har 23 
medlemmer som møtes i deres populære vevstue.

Medlemstallet i kretsen minker for hvert år, alderssammenset-
ningen er høy og det skorter på ’friskt blod’.  Lagene fortsetter i 
etablerte spor og er kjent og verdsatt i sine nærmiljø.

Eva Ousbey
Kretskontakt

Vestfold Krets
Kretsstyret har bestått av:
Leder/kontakt: Else Bjørg Andersen, 
Sekretær: Anne-Lene J. Spanthus, 
Kasserer: Else Andersen
Styremedlem: Kari Hvalby
Styremedlem: Frøydis Edh
Vara til styret: Eva Sæther og Marvel 
Gundersen
Repr. Internasjonalt utvalg: Else-Bjørg Andersen
KFB kontakt: Frøydis Edh
Revisorer: Astrid Thoresen og Reidun Sundal

Vestfold Krets ble stiftet 11.6.1926 og hadde pr. 31/12-12 114 
medlemmer fordelt på 5 lag, K&F, Vestskogen og Teie, K&F, Søn-
dre Slagen, K&F, Bergan, K&F, Torød og K&F,Sandar.
 Kretsen er representert i stiftelsen Fosnes-Solbø.
 Kretsmøter har blitt lagt til vanlige lagsmøter og på årsmøtet i 
april 2012 var K&F, Søndre Slagen vertskap.

Virksomhet i lagene:
K&F, Bergan: har hatt 9 møter, bl.a. om «Ja til omsorg – nei til 
vold». 22. mars deltok laget på K&F, Vestskogen og Teie sitt møte 
om birøkt. 1. november deltok også laget på K&F, Vestskogen og 
Teie sitt møte med Anettes Hobby. 30. november ble det tradisjo-
nelle juleverkstedet holdt på Breidablikk med 25 barn. Julemøte 
ble holdt 11. desember med gjester fra K&F, Søndre Slagen. Laget 
har kaffestund på Hjemseng en gang/mnd. Flere av lagets medlem-
mer er frivillige hjelpere flere steder. Laget har et fadderbarn i SOS 
barnebyer.

K&F, Torød: Laget har hatt 4 møter. 17. mai er de på «Sletta». 
Julesalgsmessa var i år en stor suksess. De er ansvarlig for trening 
i gymsalen på Torød to ganger i uken for Mensendick og aerobic 
trening.

K&F, Vestskogen og Teie: Laget støtter SOS barnebyer og gir kr 
1200,- til «Village Fijuane Mexico». I mars hadde de møte med 
birøkter Per Einar Bjørnes. Laget deltok på kretsens årsmøte i april. 
Der ble det vedtatt å støtte «Barnas stasjon» på Teie. Det er Blåkors 
som driver dette tilbudet til barn og foreldre. I juni var det samling 
hos Liv Gabrielsen, i august var det lunsjtreff på «Havariet». I ok-
tober tematur med Color Line med moteshow. Kari Hvalby deltok 
på landsmøtet som delegat. I november var Anette Sørensen gjest 

med mange ideer til håndarbeider. I desember var laget på besøk hos 
K&F, Søndre Slagen og lærte å lage kranser/juledekorasjoner. Laget 
er også med å hjelper til med Teie Kirkes julemesse.
 

K&F, Sandar. Laget driver vevstue og de har gitt kr. 500,- til 
mat til rusmisbrukere og kr. 500,- til Soroptimistenes program i 
Moldova for vanskeligstilte kvinner.

K&F, Søndre Slagen. Laget har hatt 7 lagsmøter og 6 styremøter. 
I februar var Erik Gossner fra biblioteket på besøk og fortalte om 
Roald Amundsen. I mars var Liv Handeland på besøk og fortalte 
om Soroptimistene. De har flere prosjekter rundt i verden. I april 
ble kretsårsmøtet avholdt, med Elisabeth Rusdal som gjest. Mai-
møtet var viet turen til Kaunas/Litauen for besøk på barnehjem-
met vårt. I september var Unni Mortensen på inspirasjonskurs 
i forbundet. Temaet var: «Kvinne- og familieforbundet inn i 
framtiden». I oktober ble vårt medlem Åse Pettersen minnet. I 
november fikk vi besøk av Berit Haukvik fra biblioteket som ori-
enterte om høstens bøker. I desember kom Gerd Victoria Grønn 
fra Gjennestad og laget blomster- og juledekorasjoner. Fra 12.-16. 
august var 8 medlemmer i Kaunas.

Else-Bjørg Andersen
For kretsstyret

Østfold krets
Kretsstyret i 2012 har bestått av:
Leder: Anne Marthe Russ
Kasserer: Kristin Pauss Jønsson
Sekretær/Studieleder: Tone Tomt Holene
Styremedlem: Sølvi Skram Vedø
Styremedlem: Anne Mette Johansen
Internasjonal kontakt: Grete Frogn Brænd
KFB kontakt: Sølvi Skram Vedø.
Valgkomite: Berit Juelsen, Trolldalen og Else Brasetvik, Rakkestad.
Revisor: Ulla Eliasson, Grålum og Jorunn Sandersen, Grålum.

K&F, Østfold krets ble stiftet 10.oktober 1946. Medlemstall 
pr.31.12.12 er 134 fordelt på 5 aktive lag.

Virksomhet i kretsens
Kretsen har hatt 4 styremøter og 1 årsmøte, som ble holdt av K&F, 
Spydeberg.

Styremøter:
16. januar; Gjennomgang av prinsipprogrammet. Forberedelse til 
kretsens årsmøte.
 20. mars; Gjennomgang av årsmelding og regnskap. Valgkomi-
teen starter sitt arbeide. Gjennomgang av forslag til årsmøtet fra 
K&F, Grålum. Forslag på kandidater som deltagere til Landsmøtet.
 Forbundssaker: Forslag til kandidater på valg til landsmøtet. 
Vedtektsendring i KFB.
 19. juni. Referat fra K&f Inspirasjonsseminar på Gardermoen. 
Tone Holene og Grete Frogn Brænd deltok.
 3. september. Invitasjon til lagene for å gjennomgå landsmøte-
saker. Gjennomgang av spørreundersøkelse på kretsens årsmøte. 
Bankkonti for nedlagte lag er ikke overført kretsen.

Kretsen har invitert til 2 kretssamlinger: 21. januar 2012 ble 
lagene invitert til Tuneheimen for å diskutere om K&F, Østfold 
Krets er bærekraftig på lang sikt? Prinsipprogrammet skulle også 
gjennomgås. Samlingen ble avlyst da ingen lag meldte seg på.
 10.oktober inviterte kretsen lagene til Tuneheimen for å gjen-
nomgå landsmøtesaker. Kretsens styre, K&F, Spydeberg og K&F, 
Rakkestad deltok på møtet.

57

Else-Bjørg Andersen



Landsmøte i Bergen 19.- 21. oktober; Deltagere og landsmøte-
delegater: Anne Marthe Russ, Tone Holene og Sølvi Skram Vedø. 
Vara: Grete Frogn Brænd.

Deltagelse; 24.september 2012. Deltatt på medlemsmøte til 
K&F, Grålum: besøk av forbundsleder Elisabeth Rusdal. Fra styret 
i K&F, Østfold krets deltok: Kristin, Sølvi og Tone.

Virksomhet i lagene
Lagene har forskjellige aktivitetsnivå, det har til sammen vært 
arrangert 33 lagsmøter i de 5 lagene i kretsen. Alle lagene har hatt 
årsmøter og har styrer. Det er viktig at lagene ser på de aktuelle 
sakene Kvinne- og familieforbundet jobber med. Det er det som 
er kjernen i vårt arbeid, og som gjør at vi kan identifisere oss som 
medlemmer av Kvinne- og familieforbundet som helhet. De fleste 
lag prioriterer dette arbeidet på en god måte, gjennom ulike aktivi-
teter og foredrag.

K&F, Grålum 
Laget har 72 medlemmer. Laget har stor aktivitet for sine medlem-
mer. I 2012 har de avviklet 1 årsmøte, har hatt 9 styremøter, og 8 
lagsmøter. I tillegg har de gjennomført flere åpne møter og turer. 
 Medlemsmøter: Informasjonsmøte om nytt sykehjem. Pre-
sident i «Marys venner» fortalte om barnearbeid på Sri Lanka, 
India og Thailand. I høst hadde laget besøk av forbundsleder som 
orienterte om aktuelle emner som K&f  brenner for. Videre var det 
medlemsmøte om bil og trafikk, helsehuset, eldreomsorg og man-
nekengoppvisning.
 Dessuten er det blitt holdt eldrefest, julemøte, sommertur og 
teatertur dette året.
 Laget har bidratt økonomisk i 2012 med: Romaniastøtte på kr. 
5000,- Hannestadtunet på kr. 500,-. «Marys Venner» på kr. 3200,-.

K&F, Larkollen 
Laget har 9 medlemmer. Det er avholdt 3 styremøter. Laget hol-
der Bingo for å dekke deres adventsfest for eldre, som arrangeres i 
desember, med 50 deltakende pensjonister. For øvrig: Teater-ring 
med ca. 30 medlemmer, organisert av Katrine Veum, Chigong 
gruppe, og tur og stavgangsgruppe i samarbeide med Frivilligsen-
tralen i Rygge.

K&F, Rakkestad
Laget har 14 medlemmer. De arrangerte 1 årsmøte og feiret sam-
tidig Mary-Ann sin 70- års dag. De har hatt 8 sammenkomster 
fordelt på styremøte, lagsmøter og samlinger. Tema for lagsmøtene 
har vært: Vårens klær, førstehjelp, og flere hyggelige turer. To lags-
medlemmer deltok på Nordens Kvinnekonferanse på Island.  To 
deltok på Kretsens Årsmøte i Spydeberg.
 Laget rapporterer om lav oppslutning siste halvår. K&F, Rak-
kestad har fortsatt et fadderbarn gjennom Misjonsalliansen, og de 
støtter kretsens U-hjelpskomité. Laget rapporterer om god øko-
nomi.

K&F, Spydeberg 
K&F, Spydeberg har 17 medlemmer De har hatt 3 styremøter og 7 
lagsmøter.
 Laget hadde ansvar for kretsens årsmøte den 18. april. De har 
avholdt: en grillkveld, ett møte om årets bøker, ett vanlig lagsmøte, 
ett kulturtreff og ett «Julehyggemøte».
 I samarbeid med andre lag og foreninger har de hatt 4 kultur-
treff. Hensikten er å ha det hyggelig sammen og at flyktninger skal 
bli bedre kjent med hverandre og innbyggerne i kommunen. Tref-
fene er åpne for alle. Laget har også en studiering i sangteknikk.
 K&Fs Teater-ring for Østlandsområdet har 3 representanter 
fra K&F, Spydeberg.

 Laget har også et nært samarbeid med Frivilligsentralen i Spy-
deberg.

Representasjon: Lagets leder og styre har representert laget i 26 
møter i forskjellige fora.

K&F, Trolldalen 
K&F, Trolldalen har 22 medlemmer, og de har hatt 3 styremøter 
og 7 lagsmøter. De har holdt Basar, studiering og adventsfest. 
Tema i 2012 har vært: Sortering av brikker med pizza, Foredrag: 
«Siste bonde på Kråkerøy», besøk fra brannstasjonen. Turer til 
Kjørnaberget og Vigelandsparken. Sommeravslutning, basar, og 
orientering om Biblioteket.

Alle Lagene gir støtte til mange gode formål nasjonalt og interna-
sjonalt.
 Kretsen har dyktige tillitskvinner på alle plan som gjør en me-
get god jobb.

Takk til alle for et godt arbeid i 2012.
Anne Marthe Russ
Kretsleder, K&F,  Østfold krets.

Øvre Buskerud 
Kretsstyret har bestått av:
Kretskontakt og Sekretær: Bente Kau-
gerud, K&F, Eggedal
Nestleder: Gunhild Lien, K&F, Geilo
Kasserer: Astrid G. Medgard, K&F, 
Nesbyen
Studieleder: Gudrun Kristiansen, 
K&F, Geilo
Styremedlem: Bjørg Mari Klinge, 
K&F, Flå
Styremedlem: Ragnhild Andersen, 
K&F, Nesbyen

Virksomhet i kretsen
Kretsen har bare hatt ett styremøte, men vi har hatt god kontakt 
pr. brev, e-post og telefon.
 Kretsårsmøtet ble holdt hos K&F, Nesbyen, hvor alle lag var 
representert. Vi hadde en diskusjon om vi skulle slå oss sammen 
med K&F, Nedre Buskerud krets på vårt kretsårsmøte i 2011. Vi 
ble enige om å ta kontakt med kretsen og komme tilbake til saken 
ved dette årsmøtet. Etter nok en diskusjon ble vi enige om fortsatt 
å være K&F, Øvre Buskerud krets selv om vi ikke klarte å få valgt 
en ny kretsleder. Etter vanlige årsmøtesaker ble det tid for middag, 
kaffe, kaker og utlodning, noe som ga oss noen kroner i en ganske 
tom kretskasse. K&F, Nesbyen feiret samtidig sitt 80-års jubileum. 
Vi fikk deklamert «Terje Vigen» og vi fikk se filmen «Stølsliv i 
gamle dager». Vi hadde en fin dag med sosialt samvær.

Virksomhet i lagene
Lagene har hatt følgende aktiviteter: Dugnad på museum, salg av 
vafler, kaker og mat ved ulike arrangementer. Besøkt aldershjem 
med kaffe, kaker og blomster. Pyntet kirken ved gudstjenester. 
Solgt fastelavnsris. Stor dugnadsinnsats på Hallingmarken, vaske-
dag, bokkveld, teatertur, avleggermøte, juleavslutning m/julemid-
dag, fjelltur, tur til Kiel, servering av mat og kaker på konfirmant-
fest, Juletrefest for beboere på Flåheimen. Abonnerer på medlems-
bladet vårt for legesenter. Beredskapsmøte i Sigdal, et samarbeid 
mellom KFB og Lions. Servering på avskjedsfest for prest som gikk 
av med pensjon.
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Lagene har støttet
Lag har støttet skoleturer til Polen og konsentrasjonsleirer, fadder-
barn i Gambia og Thailand, messehagel til Nes kirke, gitt penger 
til Amnesty International, årets TV-aksjon, «Svalene» Norsk 
forening for utviklingsarbeid, og til menighetsrådet i Eggedal som 
skulle bruke de på konfirmantene. Gitt støtte til buss i forbindelse 
med mammografiundersøkelse for kvinner over 70 år. Likeså er 
det kjøpt utemøbler til borettslag og det er gitt støtte til forenin-
gen Norges Redningshunder, som skulle bruke pengene på inn-
kjøp av utstyr. Støttet skolemusikkorps ved kjøp av julekalendere. 
Gitt blomster til medlemmer over 67 år og gitt vin til «kara» som 
hjalp til på Hallingmarken. Støttet klassisk konsert under festspil-
lene på Nesbyen, og alle lag har kjøpt lodd i vårt landslotteri.

Inntekter
Fått tildelt kulturmidler fra Flå kommune og pengegave fra Nes 
Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank. Loddsalg på medlems-
møtene, salg på Hallingmarken. Ett medlem har gitt laget sitt en 
pengegave.

Representasjon
Samfunnshus, Møllas venner, Nes kirke i anledning 150-års jubi-
leumet hvor det ble overrakt messehagel, teppeutstilling, to av våre 
medlemmer deltok på landsmøtet i Bergen og alle lag er medlem-
mer av ACWW og KFB.

Bente Kaugerud, 
Sekretær
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Norges Kvinne- og familieforbund 
har vært tilsluttet følgende organisasjoner, komiteer, institusjoner og råd i 2012.

Der vi har oppnevnt egne representanter er dette angitt 
– også hvilken funksjon de har på våre vegne.

The Associated Country Women  Elisabeth Rusdal
of the World (ACWW) Anne Marit Hovstad – medlem av prosjektkomiteen

Barnevakten Bjarnhild Hodneland

Debio Torill Malmstrøm

FN-sambandet

FOKUS Kristin Hansen –styremedlem
  Anne Marit Hovstad – medlem av valgkomiteen

Frivillighet Norge

Grønn Hverdag Bjarnhild Hodneland – nestleder i rådet

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) Anne-Lise Johnsen – leder
  Anne-Sophie Bondeson – hovedstyremedlem
  Odlaug Lysø Kleven – vara for Bondeson til hovedstyret

Nordens Kvinneforbund (NKF) Elisabeth Rusdal - president
  Sonja Kjørlaug
  Bjarnhild Hodneland – vara

Studieforbundet næring og samfunn Anne Enger – medl. av styret
  Ann-Louis Nordstrand – valgkomiteen
  Randi Renden – vara valgkomiteen
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Statistikker
Oversikt pr 31.12.12 Heldags-

barnehage
Halvdags-
barnehage

Korttids- 
barnehage Barnepark Tiltak for b/u 

under 26 år
Relatert til 

satsingsområde
Akershus** 3 2
Aust Agder*
Bergen Midthordland 4 1 12
Finnmark 1 2
Hedmark 16
Hordaland 2 1 11 138
Hålogaland 1 4
Nedre Buskerud*
Nordmøre*
Nord-Trøndelag 1 1 4
Oppland 16
Oslo 1 1 12
Rogaland*
Sogn og Fjordane** 1 1
Sunnmøre og Romsdal 1 1 23 (Romsdal gruppe)
Sør-Trøndelag*
Vest Agder 1
Vestfold 1 8
Østfold 3
Øvre Buskerud 3
Sum 15 1 20 241

* ikke levert årsmelding for 2012
** manglende informasjon

**Manglende opplysninger

 Tall for 2012 Antall medlemmer Antall grupper Gruppemøter Antall lag Antall lagsmøter
Akershus** 571 28
Aust Agder 68 8 22
Bergen Midthordland 425 5(soner) 14 47
Finnmark 42 5            ca. 50
Hedmark 46 3 25
Hordaland 1047 2 17 55 314
Hålogaland 167 18 125
Nedre Buskerud** 65 4
Nordmøre** 79 4
Nord-Trøndelag 104 9 21
Oppland 97 9 46
Oslo 247 7 48
Rogaland** 204 11
Sogn og Fjordane 327 22 59
Sunnmøre og Romsdal 107 2 5 24 190
Sør-Trøndelag** 53 3
Vest Agder** 91 7
Vestfold 108 5 27
Østfold 128 5 33
Øvre Buskerud 54 5 23
Direktemedlemmer 145
Sum 4175 4 22 246 1030

61



Studieforbundet næring og samfunnet

Mest brukte studieplaner 2012

Studieaktivitet, fylkesoversikt for 2012 
Gjennomførte kurs i Norges Kvinne- og Familieforbund i 2011
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Tillitsvalgte 2012
Sentralstyret:
Forbundsleder Elisabeth Rusdal
Nestleder Sonja Kjørlaug
Medlemmer Eldbjørg Gunnarson
  Anne Enger 
  Wenche Hoel 
  Gjertrud Vik
  Liv Holst
Varamedlemmer Wenche Rolstad
  Marit Warme

Kretsledere:
Akershus Solvor Larsen
Aust-Agder Else Marie Angeltveit
Bergen/Midthordland Randi Støre 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 Aina Alfredsen Førde
Sunnmøre og Romsdal Oddlaug Hovdenak
Sør-Trøndelag Britt Westberg
Vest-Agder Kontakt: Eva Ousbey
Vestfold Else - Bjørg Andersen
Østfold Anne – Marthe Russ
Øvre Buskerud Bente Kaugerud

Ledere av komiteer og utvalg:
Valgkomiteen  Anne Marit Hovstad 
Prinsipprogramkomiteen Eldbjørg Gunnarson
Miljø- og forbrukerutvalget Lagt på is inntil videre
Internasjonalt utvalg Kristin Hansen
Beredskapsutvalget Anne Sophie Wingaard Bondeson
Kontrollkomiteen Aslaug Sølvsnes 

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

Ansatte: 
Daglig leder Helen Svensson til mars 2012
Organisasjonssekretær Pernille Prøitz Jørgensen fra mars 2012
Sekretær May-Britt Havnsund
Redaktør Line Konstali, fra nr. 3-2011 var Lene Gloslie vikar  
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Gode grunner til å velge Norges Kvinne- og familieforbund
En partipolitisk uavhengig organisasjon med ca. 4300 medlemmer fordelt på mer enn 200 lokallag over hele landet

Ditt medlemskap er viktig!

Våre satsingsområder i landsmøteperioden 2010 – 2012 er:
– Internasjonalt arbeid nasjonalt

– Kvinners helse
– Familie & miljø

– Ernæringsspørsmål i hjem og skole

Som medlem får du:
– Medlemsbladet Kvinner&Familie 3 ganger i året

– Tilbud om kurs, konferanser, reiser m.m. gjennom ditt lokallag/krets
– Tilbud om advokatbistand

– Gunstig tilbud hos Codan forsikring
– Rabatt ved overnatting på Rica hotell

– Medlemstilbud på abonnement av Möllers Omega – 3 
kr. 249,- + frakt, halv pris i to mnd. kr. 124,50 (ordinær pris kr. 299 + frakt)

Norges Kvinne- og familieforbund

Stortingsgaten 12

0161 Oslo

 Tlf.: 22 47 83 80

E-post: post@kvinnerogfamile.no

Besøk oss på: www.kvinnerogfamilie.no


