
 

 

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 3/2022 

Sørmarka kurs og konferansehotell, 23-24. september 2022  
 

TILSTEDE:  
Styreleder: Amalie Hilde Tofte 

1.  nestleder: Liv Nesse 

2.  nestleder: Stine Elisabeth Antonsen 
 

 
Sentralstyremedlemmer: Torulf Mikkelsen 
 Lene Klatten Vikan 

 Øystein Valen  
 Mimmi Kvisvik  

 Jorge Alex Dahl 

 Geir Nilsen 
 Bjørnar Seljeskog 

 Jane Filseth Andersen 

 Magnhild Sofie Otnes 

 Vegard Grøslie Wennesland  

 Elisabeth Wickstrøm 

 Walfred Andersson 
 Stein Guldbrandsen 

 
 

Vararepresentanter: Amanda Hylland Spjeldnæs (vara for Ammal A. Haj) 

 Monica Nervik (vare for Vegard Eidissen Lindbæk) 

  

FORFALL: Ammal A. Haj  
 

Vegard Eidissen Lindbæk 

 Stein Guldbrandsen (24. september) 
 

    

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: 

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin 
Assisterende generalsekretær Per Nergaard 
Avdelingsleder Kommunikasjon og Marked Hege Horsberg   
 
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5) 
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 6) 
Avdelingsleder utvikling og humanitært samarbeid Gry Ballestad (til sak 14) 
Avdelingsleder humanitær mine- og eksplosivrydding Per Håkon Breivik (til sak 14) 
Seksjonsleder Controlling Heidi Tienhaara (til sak 6) 
Rådgiver Andrew Preston (til sak 9) 
Rådgiver Ida Sveinhaug (referent) 
 



 

GJESTER: 
Rådgiver Aisha Chaudhry 
 

 
 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
1,2,3,10,11,12,9,4,5,6,13,7,15,8,16 
 
 
SAK 1 KONSTITUERING 
Styreleder åpnet møtet.  
 
Administrasjonen har sendt inn en tilleggssak som har blitt behandlet av AU. Sak 16 
Tilleggsbevilgning Ukraina legges til dagsorden 
 
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
 
SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER 
Styreleder fremla følgende protokoller og referater: 

 

Ordinær protokoll Sentralstyremøte 2 2022 

B-protokoll Sentralstyremøte 2 2022 

Referat styremøte Solidaritetsungdom 19-20. august 

Referat styremøte Solidaritetsungdom 13-15. April 

Referat Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 2 2022 

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 5 2022 

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 5 2022 

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 6 2022 

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 7 2022 

Protokoll Representantskapsmøte Sanitetsungdom 2022 

Protokoll AU-møte 5 2022 

Protokoll AU-møte 6 2022 

Protokoll AU-møte 7 2022 

 

Solidaritetsungdom orienterte om at de har diskutert hva de ønsker å fremme på landsmøte om 

organisering av ungdomsarbeidet, på bakgrunn av rapport som er skrevet til både 

Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom om muligheter innen ungdomsorganisering  

 
Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Amanda Hylland Spjeldnæs, Amalie Hilde Tofte, Monica Nervik, 

Jorge Alex Dahl, Vegard Grøslie Wennesland, Magnhild Sofie Otnes, Bjørnar 
Seljeskog 

 
Vedtak:  Sentralstyret tar protokoller og referater til orientering.  

 
SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN 
Generalsekretæren orienterte: 

- Generalsekretæren startet med å takke for tilliten med forlenget åremålsperiode vedtatt 



 

på Sentralstyremøte 2 2022. 
 

Internasjonalt: 
- Over 40 palestinere, blant dem 15 barn, ble drept da Israel gikk til angrep på Gaza 

fredag 5. august.  

- I forbindelse med terrorstempling og raiding av kontorene til vår partner UAWC og fem 

andre organisasjoner i Palestina, inviterte NF og den tyske menneskerettighets- og 

hjelpeorganisasjonen Medico International til en panelutveksling om de siste 

undertrykkende tiltakene staten Israel har tatt mot det palestinske sivilsamfunnet og 

menneskerettighetsorganisasjoner. Vi jobber mye med å få norske myndigheter til å 

være tydeligere i sin kritikk av Israel og krever at terrorstemplingen trekkes tilbake. 

- 19. september arrangerte NF sammen med SV, LO og Fagbevegelsen Palestina-

seminaret «Apartheid styrker seg: hva kan vi gjøre?» på Stortinget. Vi har også hatt en 

felles kronikk i Aftenposten på samme tema.  

- Programsjefen fra Palestina var i forbindelse med CD/PM-møte og på 

Solidaritetskonferansen på Utøya. Han var rørt over støtten og engasjementet han møtte 

på Utøya sammen med ungdommen.  

- NF var tilstede på det første statspartsmøte for atomvåpenforbudet som ble avholdt i juni 

i Wien. Her ble statspartene enige om en handlingsplan med konkrete tiltak for å 

forhindre bruk av atomvåpen og sikre framgang i arbeidet for å avskaffe disse våpnene.  

- Det er bekymringsfullt at vi har fått avslag på søknaden vår hos UD om støtte til Nuclear 

Weapon Ban Monitor. Begrunnelsen er at Norge ikke støtter atomvåpenforbudet. 

Allikevel bestemte Stortinget under budsjettforliket at rapporten skulle motta støtte, men 

UD står fast ved at de ikke vil prioritere dette. SV mener dette er brudd på 

budsjettforliket og det jobbes for å følge opp saken.    

- Denne høsten markerer vi at vi har vært tilstede i Libanon i 40 år og at vi har drevet 

minerydding i 30 år.  

- Vi har endelig fått registrert kontor i Damaskus og har nå de lisensene vi trenger fra UD 

og vil være operasjonelle innen et par uker. Samtidig viderefører vi Syria-arbeidet også 

fra Irak og Libanon.  

- Vi opplever at det stadig blir farligere i Myanmar og vi må nå stenge kontoret vårt inne i 

landet. Stadig flere lokalt ansatte relokeres til Thailand. Vi ser også at det blir både 

farligere og vanskeligere i land som Sør Afrika og Zimbabwe. 

- Vi har fått på plass registrering av kontor i Kyiv og kan nå starte for fullt med den store 

jobben vi har foran oss med minerydding her. Vi har enda ikke fått støtte til den øvrige 

humanitære innsatsen i Ukraina og dette kommer som en egen sak.    
- United States Department of State har bevilget 20 millioner dollar til vårt program i Laos 

til minerydding. Bevilgningen skal gå over tre år og fører blant annet til at vi får 400 nye 

ansatte i Laos. Da vi også regner med mange nye ansatte i Ukraina er vi snart oppe i 

3000 lokalt ansatte. Dette vil kreve økt oppfølging og administrasjonen ser på hva som 

vil kreves her.    

- CD/PM - møte fant sted 11-16. september. Det var fire år siden sist vi kunne samle 

landdirektører og programsjefer og det ble en nyttig uke med gode diskusjoner.  

Tverrgående: 



 

- Q3-kampanjen på flyktninger og frivillighet har nådd ut til 1 414 416 mennesker. Til 

sammenligning nådde Q1-kampanjen på søk og redning 570 939 på samme sted i 

kampanjeperioden. Kampanjen har gitt 41 frivillige og 191 medlemmer per i dag, noe 

som er litt færre enn forventet. 3. oktober vil vi kjøre en ny runde med fullt fokus på 

annonser digitalt i tillegg til egenprodusert materiell til nettsider og sosiale medier. I 

denne perioden fokuserer vi også på innsalg i lokalmedier der det er lag med tilbud om 

frivillig arbeid for flyktninger.  

- Q-helse-annonsene har 784 917 visninger på sosiale medier, 179 447 på youtube og 

podcastreklamen er avspilt 968 559 ganger. Det er per 18. september kommet 37 

innmeldinger. 

Nasjonalt:  

- Det er en krevende situasjon på Innenlandsavdelingen grunnet sykdom og ubesatte 

stillinger. Assisterende generalsekretær leder avdelingen sammen med avdelingsleder 

som er delvis sykmeldt, og det settes i gang flere tiltak for å forbedre situasjonen.   

- Det er gjennomført en direkteansettelse til stillingen med ansvar for Sanitetsungdom. Vi 

har ikke enda rekruttert til stilling som skulle jobbe 50% med Sør-Vest og 50% med 

Sanitetsungdom, og det er en av de sakene som er utsatt grunnet få lederressurser det 

siste året.    

- Rådgiveren som ble ansatt for å drive med oppstart av nye lokallag, har blant annet 

grunnet krigen i Ukraina, så langt blitt brukt til andre oppgaver hvor vedkommende har 

vært en veldig god ressurs, blant annet i arbeidet med ukrainske flyktninger og under 

synlighetskampanjen. Fremover vil vi forhåpentligvis få frigjort ressurser slik at hun kan 

jobbe med det som egentlig er hennes oppgaver. Rådgiveren har blant annet reist på 

turne med Solidaritetsungdom denne høsten i forbindelse med studiestart for å verve til 

nye lokallag.  

- Vi har fått beskjed fra UDI om at de utvider kontrakten for akuttinnkvarteringen på 

Gardermoen ut året. Dette er ikke et vanlig mottak men tar imot de som allerede har 

godkjent oppholdstillatelse. UDI har uttrykt at dette er en løsning som fungerer svært 

godt og det er mulig de ønsker at akuttinnkvarteringen går over til en ordinær og ikke 

midlertidig drift.  

- NF var som vanlig tilstede under Norway Cup. Her har vi stått sanitetsvakt og pleiet alt 

fra overtråkk, brudd og andre idrettsskader siden 1972. Norsk Folkehjelp fikk 

frivillighetsprisen «Tid som teller» under årets cup.  

- Det har også vært en veldig travel sommer for redningstjenesten generelt, med mange 

oppdrag over hele landet.  

- Vi har varslet på oss selv til datatilsynet. Dette gjelder SARTopo som brukes til 

kartlegging i redningstjenesten. Dette systemet tilfredsstiller ikke kravene til personvern 

(GDPR), og våren 2022 la derfor Politidirektoratet ned forbud mot bruk av systemet i 

politiet gjeldende fra 1. september. Norsk Folkehjelp har sammen med Røde Kors, 

Norske Redningshunder, Norsk Radio Ræle Liga valgt å sende varsel til Datatilsynet 

hvor vi redegjør for situasjonen, tiltak, omfang og behandlingsgrunnlag. Vår felles 

vurdering er at det ikke finnes et godt alternativ i påvente av et nytt system uten at det vil 



 

få store konsekvenser for våre mannskapers sikkerhet og fare for liv og helse hos de vi 

skal redde, samt en betydelig økonomisk kostnad.  

- Vi har vært i dialog med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om 

strålevern, sammen med andre beredskapsorganisasjoner. Har diskutert hva 

redningstjenesten kan bidra med dersom det skulle bli behov for det.  

- Det jobbes nå i administrasjonen med å utarbeide bedre måter å samle inn data for 

samfunnspolitisk aktivitet. Det er viktig at dette ikke er noe som skal skape merarbeid for 

lokallagene.             

- Det jobbes med løsninger for å få flere kollektive medlemmer til individuelle medlemmer 

(LO Favør) Dette kommer vi tilbake til i behandlingen av budsjett 2023. 

- Administrasjonen er i kontakt med flere tilbydere og håper å få landet en fellesforsikring.  

- Første helgen i august var det den årlige bluesfestivalen på Notodden hvor NF var 

tilstede. Under den tradisjonelle gratiskonserten samlet vi inn rundt 170 000kr til 

minerydding i Ukraina. Vi har et godt samarbeid med en rekke ulike aktører innen LO i 

forbindelse med Bluesfestivalen, organisert under paraplyen «somliga går med trasiga 

skor».    

 

Styreleder orienterte: 

- 18 juni deltok styreleder sammen med generalsekretæren på minnemarkering på Utøya.  

- Styreleder var også tilstede på Norway Cup  

- Det var fint å få være tilstede under CD/PM møtet på Voksenåsen 13. september. 

Styrelederen hilste alle landdirektører og programsjefer fra Sentralstyret og takket for alt 

det gode arbeidet som legges ned.  

 

Administrasjonen vil utarbeide et skriv med logoen til Folkehjelpa på ukrainsk som kan 

brukes/deles ut og som forklarer hvem vi er og hva vi jobber med i Ukraina. Dette ville være 

veldig nyttig for alle lokallagene som jobber med ukrainske flyktninger.  

Det har ikke blitt den satsingen på antirasisme som vi planla for ved årets start. Dette henger 

sammen med mye arbeid rettet mot Ukraina. Vi er i gang med pilotprosjekter på Utøya sammen 

med LO-forbund med kursing i antirasisme. Vi merker en stor etterspørsel her og ønsker å få 

utdannet flere kursholdere. Vegard Grøslie Wennesland informerte Sentralstyret om at 

Fellesforbundet nå har laget en handlingsplan på høyreekstremisme og rasisme og LO vedtok 

det samme på sin Kongress. Her vil det derfor fremover være stort potensiale for ytterligere 

samarbeid.  

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Walfred Andersson, Mimmi Kvisvik, 

Vegard Grøslie Wennesland, Amanda Hylland Spjeldnæs, Jorge Alex Dahl, Stein 

Guldbrandsen 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL 
Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som 



 

behandles i løpet av landsmøteperioden.  
  
Ord i saken:  Amalie Hilde Tofte 
 
Vedtak:  Sentralstyret godkjenner oppdatert årshjul med datoer for når saker skal 

behandles.  

 

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2021 
Christian Stenseng, avdelingsleder økonomi, orienterte om saken basert på utsendt sakspapir. 

Tall oppgis i hele tusen.  

Generelle hovedkommentarer for 2. kvartal   
Foreløpig resultat er kr 8 239 mot budsjettert kr -17 250, som gir et positivt resultatavvik på kr 
25 543. Dette skyldes hovedsakelig inntekter fra mottak som ikke var budsjettert, samt generelt 
lavere kostnader enn inntektsveksten. 
  
Generelle hovedkommentarer for helår prognose 

Prognose 2 tilsier et foreløpig resultat på kr 11 208 som gir et positivt budsjettavvik med kr 19 

283. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak inntekter fra mottak, samt lavere kostnader 

enn inntektsveksten. 

 

Den høye inflasjonen i Norge og i verden merkes også i vårt arbeid. Våre donorer kompenserer 

som hovedregel ikke for dette, og vi får derfor gjort mindre arbeid enn planlagt.  

 

Tildelingen av tippemidler for 2022 er høyere enn budsjett.  Det er 288 917 kroner i rest til 

fordeling. 

 

Ord i saken:   Christian Stenseng, Liv Nesse, Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen 
 

Vedtak: Sentralstyret vedtar at de økte bevilgningene i tippemidlene utover budsjett 2022 
kan disponeres av Sentralt Sanitetstutvalg. Sentralstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER  
Seksjonsleder controlling og avdelingsleder HR orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. 
Sentralstyret fikk fremlagt oversikt over åpne varslingssaker med økonomiske implikasjoner i 
kategori L1, samt varslingssaker på HR.  
 
Det kom inn totalt 8 saker enten på email eller i varslingskanalen som ble behandlet som mulige 
varslingssaker. Av disse var fordelingen som følger: 
  
L1 - 2 saker, en i Norge og en internasjonalt 
L2 - 4 saker, hvorav 3 i utlandet og en i Norge 
L3 - 2 saker, alle kom fra internasjonale program 
  
Det er en sak fra 2. kvartal som fremdeles ikke er lukket. 
 



 

Sentralstyret ønsker at administrasjonen ser om det er mulig å presentere varslingssaker for HR 
i samme mal som varslingsaker økonomi, såfremt det er mulig å gjøre og samtidig ivareta 
personvernet.  
 
Ord i saken:  Heidi Tienhaara, Hans Eric Haug, Amalie Hilde Tofte, Magnhild Sofie Otnes, 

Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 7 STYREEVALUERING 

«Styreevaluering» er en fast sak på Sentralstyrets årsplan og ble sist gjennomført i 2021. Målet 

er å evaluere Sentralstyrets arbeid og arbeidsform.  
 
Sentralstyret får forelagt utkast til spørreundersøkelsen på Sentralstyremøte 3 
som er utarbeidet av administrasjonen. Administrasjonen sender ut 
spørreundersøkelsen etter sentralstyremøte 3 2022 og resultatene blir framlagt 
Sentralstyret på sentralstyremøte 4 2022.  
 
I 2021 utvidet man evalueringen med spørsmål om koronapandemien og dens effekt på 
Sentralstyrets arbeid. Sentralstyret ser ikke at det er nødvendig å inkludere dette i år.  
 
Sentralstyret ønsker at det blir satt av god tid til å gjennomgå resultatene fra evalueringen.  
 
Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Øystein Valen, Mimmi Kvisvik 

Vedtak: Sentralstyret vedtar at delen om koronapandemien fjernes fra evalueringen. 

Sentralstyret tar saken til orientering 

 

Sak 8 OPPFØLGING LOKALLAG 
På sentralstyremøte 4 2021 ble sentralstyremedlemmene tildelt lokallag slik at alle lokallag skulle 

ha representanter i Sentralstyret de kan kontakte ved spørsmål eller kommentarer. 

I ettertid har det vært litt usikkerhet blant sentralstyremedlemmene rundt hva som er forventet av 

oppfølging  

Slik som det foreligger nå, får alle lokallag utsendt saksliste til Sentralstyremøtene med beskjed 

om at de kan ta kontakt med sin representant i Sentralstyret dersom de har innspill eller 

kommentarer. Det samme blir gjort med protokoller og referater fra Sentralstyremøtene. 

I tillegg til dette ønsker Sentralstyret at listen over lokallagenes kontaktpersoner til Sentralstyret 

legges ved utsendelse av saksliste og protokoller og referater. Det er også viktig at nye lokallag 

raskt får tildelt en representant til Sentralstyret.  

Administrasjonen vil legge frem en helhetlig presentasjon av oppfølging av lokallagene, fra 

administrasjonens side, for Sentralstyret på sentralstyremøte 1 2023  

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Monica Nervik, Geir Nilssen, Mimmi Kvisvik, Henriette Killi 
Westhrin, Stine Elisabeth Antonsen, Lene Klatten Vikan, Walfred Andersson, 
Bjørnar Seljeskog  



 

 

Vedtak: Sentralstyret opprettholder dagens ordning med at lokallag mottar saksliste til 

Sentralstyremøtene og protokoller og referater med beskjed om å ta kontakt med 

sin representant i Sentralstyret dersom de har spørsmål.  

 Sentralstyret ber om at liste over lokallagenes kontaktpersoner til Sentralstyret 

legges ved utsendelse av saksliste og protokoller og referater.  

 

Sak 9 ÅPENHETSLOVEN 

Seniorrådgiver Andrew Preston la frem saken basert på utsendt sakspapir.  

 

Åpenhetsloven - “Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold” trådde i kraft 1. juli 2022. Loven har to 

hovedformål: 

1. fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester  

2. sikre allmenheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative 

konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid  

  

Loven er primært rettet mot privat næringsliv, og omfatter alle virksomheter som selger varer og 

tilbyr tjenester i Norge. Virksomhetene skal ved forespørsel fra allmennheten gi informasjon om 

hvordan de arbeider med aktsomhetsvurderinger i egen leverandørkjede for å håndtere negative 

konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

 

Selv om loven primært er rettet mot privat næringsliv, oppfyller Norsk Folkehjelp kriteriene som 

legges til grunn for virksomheter som omfattes av loven (dvs. "større virksomheter" som omfattes 

av regnskapsloven § 1-5 eller som på balansedagen overskrider minst to av følgende vilkår: 

salgsinntekt på 70 millioner kroner, balansesum på 35 millioner kroner og gjennomsnittlig antall 

ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk).  

- Loven vil bidra til en generell heving av standarder og praksis blant norske aktører når det 

gjelder sosial bærekraft, og vil sannsynligvis føre til økte forventninger fra allmenheten til 

organisasjoner som Norsk Folkehjelp som forvalter større bevilgninger fra staten og andre 

donorer. Norsk Folkehjelp jobber allerede med aktiv leverandøroppfølging og rapporterer 

om dette til Etisk Handel Norge, noe som organisasjonen har sagt vil oppfylle lovkravene 

i Åpenhetsloven.    

- Norsk Folkehjelp har i mange år rettet et kritisk fokus på manglende oppfølging av 

internasjonale menneskerettighetslover og standarder fra enkelte private og offentlige 

aktører. Vår fortsatte troverdighet i disse spørsmålene vil være avhengig av at vi har orden 

i eget hus og selv ha transparente og robuste rutiner for oppfølging av våre innkjøp og 

leverandører.   

Alle disse faktorene peker i retning av at Norsk Folkehjelp bør ha en forhøyet grad av 

oppmerksomhet på egne leverandører og et mer bevisst forhold til etikk i anskaffelsesarbeidet 



generelt slik at vi utvikler våre rutiner i tråd med den generelle utviklingen på feltet. 

Ord i saken: Andrew Preston, Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse, Vegard Grøslie Wennesland, 
Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 

Sak 10 OPPFØLGING AV MEDLEMMER FRA DØR TIL DØR KAMPANJEN 
Det er besluttet at folk som verves i dør-til-dør kampanjen både blir givere og medlemmer. Mange 
av de som verves faller erfaringsmessig fra de første ukene. 

Det er utarbeidet en ordning som er i tråd med våre vedtekter, kan gjennomføres automatisk, og 
som ikke gjør at giverne mister for stor del av skattefradraget som følger med gaver til frivillige 
organisasjoner. Dette er til dels motstridende interesser, og ordningene forsøker å avveie disse. 

Fordi givermedlemmene trekkes for medlemskontingent 1. oktober, får vi ikke 
medlemskontingent år 1, selv om man blir medlem tidligere på året.  
Det betyr at lokallagene mister en potensielle inntekt år 1. På den andre siden får de samme 
lagene nye medlemmer de ikke ville fått uten denne ordningen, og innsatsen for å hindre frafall 
de første måneden sikrer at flere blir værende, og skaffer kontingent over flere år. 

Det er lagt til grunn for kampanjen at kun 50% av de rekrutterte blir langvarige støttespillere, 
og at det største tapet kommer de tre første månedene.  
Det fastsettes derfor følgende kriterier for når en vervet person legges til i medlemsregisteret.  

- Det skal være innbetalt minimum kroner 750 og avtalen skal fortsatt være løpende.

I det øyeblikket disse kriteriene er oppfylt, blir man automatisk medlem på lik linje med andre 
medlemmer. 

Dersom noen av de som er vervet som givermedlemmer tar kontakt med lokallaget og ber om å 
få bli aktive før kriteriene er oppfylt, vil vi for den enkelte kunne fravike kriteriet om 3 måneder. 
Målet er ikke å lage en byråkratisk krevende ordning, men sikre likebehandling på en måte som 
i størst mulig grad kan gjennomføres automatisk i våre digitale systemer. 

Sakspapiret ble oversendt Kontrollkomiteen som ga sin tilbakemelding. Kommentarene fra 
Kontrollkomiteen, samt tilsvarsvar til disse, ble lagt frem for Sentralstyret.  

Ord i saken: Hege Horsberg, Walfred Andersson, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, 
Henriette Killi Westhrin, Stine Elisabeth Antonsen, Geir Nilsen, Monika Nervik, 
Øystein Valen, Jorge Alex Dahl 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 

SAK 11 EVALUERING 1. MAI 

1. mai ble i år spesiell på grunn av krigen i Ukraina. Ikke lang tid før 1. mai ble det besluttet å

endre tema fra «Rettferdighetskamp på liv og død» til «Krig er forakt for liv - stopp bombing av

sivile». Oppsummert ble det en veldig god kampanje, med et godt økonomisk resultat. Per nå er

resultatet på 1.5 millioner, noe som er godt over budsjett som er på 1 millioner og det dobbelte

av fjoråret.

Noe av det som kom frem fra evalueringer var: 

- Bruk av betalingsterminaler i innsamlingen viste seg å være lite hensiktsmessig



 

- Bøsser fungerer veldig godt i synliggjøring og som et symbol, men folk har lite kontanter 

og bøssene gir ikke store summer 

- Man bør fortsette med talepunkter, fremfor ferdigskrevet appell. Denne bør distribueres 

tidlig, og det bør gis tilbud til lokallag om å få hjelp fra kommunikasjon til å tilpasse 

appeller til lokale forhold.  

- Det bør også utarbeides en liste med navn på folk som ønsker å holde appell slik at vi 

har god oversikt.   

- Vi har fremdeles potensiale for å oppnå mer synlighet og det anbefales at man 

utarbeider en kommunikasjonsplan i forbindelse med 1. mai 

- Klubbleder skal også inn i 1. mai komiteen da vi ser at det er viktig at det også skapes 

engasjement blant de ansatte.  

Det er viktig at vi fremover tar med lokallagsaktivitet og appeller holdt andre steder enn i Oslo i 

evalueringen. Det kom også spørsmål til administrasjonen om hva man tenker alternativt til 

bøsser og kommentar om at bruk av flere VIPPS nummer kan være forvirrende. 

Administrasjonen tar med seg tilbakemeldingene inn i neste års 1. mai kampanje. 

 

Ord i saken: Hege Horsberg, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Jorge 
Alex Dahl 

 

Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering 

 

SAK 12 TEMA 1. MAI AKSJONEN 2023 

Tema for aksjonen 2023 foreslås til å være den samme som var tenkt brukt, og godkjent av 
Sentralstyret og samarbeidskomiteen, for 1. mai-aksjonen 2022: Rettighetskamp på liv og død.   
 
Temaet for 1. mai-aksjon 2022, ble som kjent endret for å støtte opp om det viktige arbeidet 
som oppstod rundt krigen i Ukraina og ble endret til: Krig er forakt for liv - stopp bombing av 
sivile.  
 
Temaet henger sterkt sammen med ulikhet som er en av de store utfordringene i verden i dag 
og som er et stort fokus for Norsk Folkehjelps arbeid. De som til daglig risikerer liv og helse i 
kampen for rettferdighet, gjør dette ofte nettopp på grunn av ulikhet.  
 

Ord i saken:  Hege Horsberg, Henriette Killi Westhrin, Mimmi Kvisvik 

 

Vedtak:  Sentralstyret vedtar «Rettighetskamp på liv og død» som tema for 1. mai-aksjonen 

2023.   

 

SAK 13 MØTEPLAN 2023 

  
Sentralstyret skal vedta møteplan for sentralstyremøtene i 2023 på det tredje sentralstyremøtet. 

 

  
MØTEPLAN SENTRALSTYRET 2023  

  



 

  
Sentralstyremøte 1    
  

  
24-26. mars    

  
Avholdes hos et lokallag. 
Foreløpig forslag er lokallag 
på Vestlandet.  

  
Sentralstyremøte 2    

  

  
16-17. juni   

  
Avholdes i nærheten av Oslo. 
Avholdes en uke senere enn i 
2022 pga frist for innspill til 
Landsmøte 2023 er 23. mai.  
  

Sentralstyremøte 3  24. august  Sentralstyret møtes dagen før 
landsmøte, på Scandic Oslo 
Airport Hotel  

  
Sentralstyremøte 4   

  

  
22-23. september  

  
Konstituerende møte for 
Sentralstyret valgt på 
Landsmøte 2023. Avholdes i 
nærheten av Oslo   
   

  
Sentralstyremøte 5  

  
1-2. desember   
  
  

  
Avholdes i nærheten av Oslo   

 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

Vedtak:  Sentralstyret vedtar møteplan for 2023.   

 

SAK 14 STATUS UTEPROGRAM 

Per Håkon Breivik og Gry Ballestad orienterte om saken på bakgrunn av sakspapir.  

På sentralstyremøte 2 2021 ble det vedtatt at Sentralstyret skal få en årlig orientering om status 

uteprogram.   

Norsk Folkehjelp er nå tilstede i 35 land og Sentralstyret fikk en oppdatering rundt de viktigste 

endringene i våre programland.  

 

• I Myanmar har det siden februar 2021 vært en krevende situasjon og landet er nå midt i 

en borgerkrig. Programmet vårt har derfor måttet være fleksible og har klart å tilpasse 

aktiviteten til den nye situasjonen og støtter våre partnere med Safe Houses, 

digitalisering og opplæring i IT sikkerhet. Vi har et tett og godt samarbeid med Norad, 

Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Myanmar om situasjonen.  

 

• På Sentralstyremøte 3 2020 vedtok Sentralstyret programstart i Sudan under 

forutsetning av finansiering. I 2022 ble Sudan tatt inn i NORAD-avtalen og Norsk 

Folkehjelp er nå offisielt registrert i landet med et kontor i Khartoum. Foreløpig har vi 

startet et mindre sivilsamfunnsprogram med fire partnere, men det jobbes med å utvide 

arbeidet. Programmet styres nå av en midlertidig landdirektør med støtte fra lokale 

konsulenter. 

 



 

 

• Norsk Folkehjelp har også fått på plass registrering i Kyiv og i Damaskus og kan starte 

opp minerydding i to av verdens mest kontaminerte land.  

 

• Programmet på Salomonøyene som drev med eksplosivrydding ble avsluttet i 

september 2021.  

 

Norsk Folkehjelp har en unik måte å jobbe på, med at vi både er tilstede humanitært med 

minerydding, men samtidig jobber med partnerbasert utviklingsarbeid og annen humanitær 

innsats. Dette fører noen ganger til at vi samarbeider med myndighetene om rydding av miner 

og eksplosiver, mens vi samtidig støtter sivilsamfunnet som er i opposisjon til de samme 

myndighetene. Dette er en balansegang vi alltid vil måtte vurdere. Derfor jobbes det mye med å 

sikre en helhetlig programtilnærming slik at vi ikke snubler i beina på hverandre, men heller ser 

hvordan vi kan utfylle og spille hverandre gode.  

På neste styremøte vil det bli gitt en orientering om arbeidet med strukturelle endringer for 

bedret samarbeid.  

 

 

Ord i saken:  Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Gry Ballestad, Per Håkon Breivik, 

Vegard Grøslie Wennesland, Amanda Hylland Spjeldnæs, Jorge Alex Dahl, Jane 

Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 

 

 

SAK 15 FULLMAKTER OG SIGNATURRETT 

Styret godkjenner rettigheter for signatur og prokura i Norsk Folkehjelp. Brønnøysundregisteret 
gjøres kjent med eventuelle endringer. For å være berettiget med signatur må også personer 
med signaturrett avlevere signaturprøve hos notarius.   
 
Den/de som signerer på vegne av Norsk Folkehjelp har alle fullmakter, mens de som er gitt 
prokura har fullmakter til å opptre og underskrive på vegne av Norsk Folkehjelp i det som er 
knyttet til den daglige driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste 
eiendom. En person som har prokura kan ikke opptre på foretakets vegne i søksmål, og heller 
ikke overføre sin prokura til en annen person.  
 
Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av Norsk Folkehjelp. Signatur gir for 
eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av Norsk Folkehjelp.  
Generalsekretær og styreleder har fullmakt til, i fellesskap, å signere på vegne av Norsk 
Folkehjelp. Det er også hensiktsmessig at 1. nestleder, 2. nestleder og assisterende 
generalsekretær har fullmakt til å signere dersom andre med signaturrett er indisponert.   
 

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte 

Vedtak: Styret vedtar at følgende har rettigheter for signatur og prokura i Norsk 
Folkehjelp:   

 

Signaturrett:   
Generalsekretær Henriette Killi Westhrin   



 

Styreleder Amalie Hilde Tofte   
1. nestleder Liv Nesse  
2. nestleder Stine Elisabeth Antonsen   
Assisterende Generalsekretær Per Nergaard  

  
Signeres av to personer i fellesskap   

  
Prokura:  

Styreleder Amalie Hilde Tofte   
Generalsekretær Henriette Killi Westhrin   
Assisterende Generalsekretær Per Nergaard   

Økonomisjef Christian Stenseng    

  
Signeres av to personer i fellesskap.   
  

 

Sak 16 TILLEGGSBEVILGNING UKRAINA 

AU godkjente at administrasjonen la frem en hastesak for Sentralstyret. AU fikk saken tilsendt 

20.09 og saken var derfor ikke med i utsendt saksliste.  

 

Norsk Folkehjelp er registrert og på plass i Ukraina. Vi har sikret oss ekstern finansiering av 

mineryddingsarbeidet fremover, men har ikke enda fått finansiering av øvrig humanitært arbeid. 

Vi er trygge på at finansiering kommer på plass første halvdel av 2023, men vi risikerer å måtte 

stenge programmet nå uten en tilleggsbevilgning. Utenriksdepartementet har gitt oss beskjed om 

at det er viktig at vårt humanitære arbeid er i gang før vi søker midler hos dem. Dette er også 

praksis hos andre donorer.   

 

Norsk Folkehjelp har samlet inn om lag 4,2 millioner kroner som er øremerket arbeid i Ukraina og 

av disse gjenstår nå 1.2 millioner kroner. De to utenlandsavdelingene våre søkte og fikk innvilget 

1.5 millioner hver, mens for det nasjonale arbeidet har det ikke vært behov da de har fått midler 

fra blant annet IMDI, UDI og Gjensidigestiftelsen.  

Administrasjonen ba derfor Sentralstyret om en tilleggsbevilgning.   

Ord i saken:  Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse, Øystein Valen, Henriette Killi Westhrin, Gry 

Ballestad, Walfred Andersson, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik 

Vedtak:  Sentralstyret bevilger 3.8 millioner kroner fra fri egenkapital pluss 1.2 millioner 

kroner fra innsamlede øremerkede midler til Ukraina til vårt humanitære program i 

Ukraina.  

 

SAK 17 EVENTUELT 

 

E-læringskurs førstehjelp: 

Rådgiver Aisha Chaudhry presenterte e-læringskurs for førstehjelp for mannskaper som nå er 

utviklet og lansert. Sentralstyremedlemmene kan gjennomføre kurset ved å logge seg inn i 

kursportalen.  

 



 

 

 

Oslo, 24. september 2022 

 

 

Amalie Hilde Tofte Liv Nesse 
Styreleder 1.nestleder 


