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NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 1/2020 

Norsk Folkehjelp Sandnes, 06.03.20   
 

TILSTEDE:  
Styreleder: Gerd Kristiansen 

1.  nestleder: Amalie Hilde Tofte 

2.  nestleder: Liv Nesse 
 

 
Lokallag: Torulf Mikkelsen 
 Lene Klatten Vikan 
 Ingrid Marie Torgersen 
 Geir Nilsen 
 Walfred Andersson 
 

 
Kollektivt tilsluttede: Mimmi Kvisvik  

 Vegard Grøslie Wennesland  
 

 
Ansattes representanter: Magnhild Otnes 

 Jane Filseth Andersen 
 

 
Sentralt Sanitetsutvalg:  Vegard Eidissen Lindbæk 

Samfunnspolitisk utvalg: Jorge Alex Dahl 

Solidaritetsungdom: Thea Tveter Lysvik 

Sanitetsungdom:                   Tea Næss 
 

 
FORFALL:  

 

Stein Guldbrandsen, samt 1. vara Fredrik 
Oftebro og 2. vara Ann Elise Hildebrandt 
Stine Elisabeth Antonsen, samt 1. vara 
Elisabeth Wickstrøm Åkredalen og 2. vara 
Roger Bjerknes 
Fredrik Munkvold, 1.vara Tea Eide Næss 
møtte 
Øystein Valen, 1. vara Ingrid Marie 
Torgersen møtte. 
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TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: 

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin 

Assisterende generalsekretær Per Nergaard 

Avdelingsleder Håkon Ødegaard  
Avdelingsleder Ingrid Sætre (til sak 11, 12, 13 og 15) 
Regnskapssjef Torkjell Lein (til sak 5 og 6) 
Avdelingsleder Per Håkon Breivik (til sak 9 på Skype) 
Seniorrådgiver Ingvild Fredriksen Skogvold (til sak 7 på Skype) 
Rådgiver Magnus Flacké (til sak 16 på Skype) 
Rådgiver og påtroppende styresekretær Thea Katrin Mjelstad 
Rådgiver Eirik Busch Iversen (referent)   

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  

1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 12, 13, 15, 14, 11, 16, 7, 10, 18, 8 og 17. 

 

Sak 1 KONSTITUERING 
Styreleder åpnet møtet. 

Ord i saken:    

Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER 

Styreleder fremla følgende protokoller og referater: 
 

- Ordinær protokoll sentralstyremøte 5 2019  
- Protokoll ekstraordinært styremøte  
- Protokoll kontrollkomitemøte 1 2020 
- Protokoll AU-møte 1 2020  
- Protokoll AU-møte 2 2020  
- Protokoll HK-klubbmøte 15 2019  
- Protokoll samfunnspolitisk utvalg 1 2020  
- Referat SSU-møte 7 2019 
- Referat solidaritetsungdommen 1 2020 
- Referat SUS-møte 4 2019 
- Referat SUS-møte 1 2020 
- Sluttrapport styret i Furumo/Løren-fondet  

  

Ord i saken: Thea T. Lysvik, Vegard G. Wennesland, Vegard E. Lindbæk, Mimmi Kvisvik, 
Geir Nilsen, Tea Næss. 

Vedtak:  Ordinær protokoll fra sentralstyremøte 5 2019 ble godkjent. Øvrige 
protokoller ble tatt til orientering.  
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Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJON OG STYRELEDER 
Generalsekretær orienterte. 

- Thea Katrin Mjelstad er tilsatt som ny rådgiver for generalsekretæren, og er også ny 
styresekretær i Norsk Folkehjelp. 

- Arbeidet knyttet til coronaviruset vil kunne berøre mannskapene til Norsk 
Folkehjelp. Beredskapsambulansetjenesten vil kunne aktualiseres på grunn av høyt 
sykefravær i ambulansetjenesten. Norsk Folkehjelp vil også måtte vurdere om våre 
samlinger, som for eksempel sanitetskonferansen, kan gjennomføres. Norsk 
Folkehjelps mannskaper har ansvar for førstehjelp og beredskap ved en rekke store 
arrangementer, og bør i den forbindelse oppdateres med kunnskap om 
hygienetiltak og rådgivning til arrangør om kontakt med kommunelege. I tillegg kan 
mannskapene våre bli brukt til å støtte lokalt helseforetak eller kommune med 
oppgaver som for eksempel utkjøring av mat, medisiner, generelt tilsyn, sperrepost 
eller bistand ved mobile teststasjoner.  

- Generalsekretæren takket sentralstyret for at mange av sentralstyremedlemmene 
deltok på samfunnspolitisk konferanse.  

- Det jobbes både politisk og via andre kanaler for å få på plass appen til Sammen 
redder vi liv. Vi har blant annet bedt om et møte med helseministeren i forbindelse 
med saken. 

- Norsk Folkehjelp har fått svar på NORAD-søknad. Det ble opprinnelig søkt om 
MNOK 181, og vi er blitt tildelt en årlig bevilgning på MNOK 161 de neste fem 
årene. NORAD vurderer sine innkomne søknader med utgangspunkt i RAM (en 
metode for vurdering av søknader), og Norsk Folkehjelp scoret langt over snittet i 
denne runden. 

- Tilbakemeldingen på UD-søknaden er klar, og Norsk Folkehjelp ble tildelt MNOK 
215 de neste fire årene. Dette er lavere enn forventet og det jobbes nå med å 
oppdatere budsjettene. Det må gjøres harde prioriteringer på hvor UD-midlene 
skal brukes.  

- Det har vært et møte mellom generalsekretærene i «5H» (som nå blir 6 H fordi 
Caritas inkluderes) og politisk ledelse i UD hvor ny tildelingen fra UD ble diskutert.  

- Forrige uke ble Rik på mangfold lansert. Utfordringen fremover blir å få med flere 
forbund. Foreløpig er det bare Fagforbundet og FO som er med. 

- DIME (diskrimineringshjelpen og meglingsbenken) vil i år få en bevilgning på 
MNOK 1 fra justisdepartementet.  

- Generalsekretæren har akkurat vært på reise til Ecuador og Colombia. I tillegg til å 
besøke progammer, ansatte og samarbeidspartnere, møtte hun også arbeidere 
som jobbet under ekstreme vilkår, moderne slaveri. Dette er forhold som vil være i 
fokus under årets 1. mai-markering.  

- Norsk Folkehjelp vurderer å søke på regnskogsmidler for Colombia. Disse skal 
brukes til å støtte partnere som jobber med jordrettigheter og beskyttelse av 
territorier. 

- Norsk Folkehjelp kommer til å legge ned sitt arbeid knyttet til minerydding i 
Colombia. Arbeidsvilkårene har vært preget av tungt byråkrati og mangel på tilgang.  

- Tema for årets 1.mai-aksjon er blitt godkjent av samarbeidskomiteen. Leonidas Iza, 
leder av MICC i Ecuador, er invitert til deltakelse på arrangmentet i Oslo. Det vil 
også være mulig for andre å møte Iza under hans opphold i Norge dersom det er 
ønskelig.  
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- I forbindelse med 8. mars arrangerer Norsk Folkehjelp markering i dag på 
hovedkontoret med temaet " Kvinner forandrer verden - kvinner og deltagelse". 
Arrangementet setter fokus på blant annet partnerarbeid, internasjonalt 
kvinnearbeid og minoritetskvinner i Norge. 

- Norsk Folkehjelp har siden 2015 bidratt til å sikre matsikkerhet i Idlib-provinsen i 
Syria gjennom landbruksstøtte og utdeling av 30-dagers matbokser. Siden 
desember, hvor kamphandlingene ble intensivert og nesten 1/3 av 
lokalbefolkningen har måtte flykte fra hjemmene sine, har vi prioritert fem dagers 
matrasjoner som er enkle å tilberede og få med seg, hvis man må flykte igjen. 
Folkehjelpens lokale partner deler i disse dager matkasser ut til 12,000 mennesker i 
områdene med størst konsentrasjon av internt fordrevne. Behovene er enorme og 
Folkehjelpens lokale partners har stor kapasitet, men vi har begrensede midler og 
sliter med å mobilisere donorstøtte til denne delen av Syria. I tillegg til matutdeling 
har vi siden 2018 kurset lokalbefolkningen i hvordan man beskytter seg mot 
eksplosive våpen gjennom CCP-programmet.  

- I 2018 behandlet styret en sak om fremtidige registreringer. Etiopia er et av landene 
på lista, og vi jobber med å få på plass registrering der nå. 

- Himanshu Gulati (FrP) fremmet nylig en interpellasjon til utviklingsministeren med 
bakgrunn i informasjon fra NGO monitor om at UAWC (Union of Agricultural Work 
Committee) er involvert i terrorvirksomhet og at Norge via Norsk Folkehjelp støtter 
terrorvirksomhet. Utviklngsministeren måtte svare på dette i Stortinget. Norsk 
Folkehjelp hadde møte med ministeren og de fleste partiene i forkant av 
behandlingen i Stortinget. Utviklingsministeren var klar i sin støtte til Norsk 
Folkehjelps arbeid, og  at NGO som var blitt brukt som kilde, ikke vil påvirke norske 
myndigheter. Vi ser frem til å sende de oversatte dokumentene fra behandlinge av 
saken til våre samarbeidspartnere i Palestina. Norsk Folkehjelp kommer til å bruke 
dette som et eksempel på at sivilsamfunnet er under press. 

- CSAAWU, fagforening i Sør-Afrika som på besøk til Norsk Folkehjelp under 
Landsmøtet, har medlemmer som opplever ekstremt dårlige arbeidsvilkår. Et 
eksempel er tillitsvalgte som har fått sparken da de varslet om de dårlige 
arbeidsforholdene. I solidaritet med CSAAWU støtter Norsk Folkehjelp boikott av 
vin fra vinprodusenten Levenkul. Norsk Folkehjelp skal ha møter med 
Fellesforbundet og Vinmonopolet og informere om at vi støtter denne saken.  

- Norsk Folkehjelp har slått sammen vår Faceookside og Fordommer Fordummer-
siden. Dette betyr at det nye antall følgere er i overant av 60000 på Facebook.  

- Norsk Folkehjelp skal snart lansere nye nettsider, og her vil det blant annet bli mye 
lettere å bli medlem.  

 

Styreleder orienterte. 
- AU har hatt et møte med kontrollkomiteen. 
- Personalutvalget (AU + leder i SSU) har hatt møte med sanskjonsutvalget, hvor 

rutinter for fremtidig samarbeid ble diskutert.  

- AU deltok nylig på samfunnspolitisk konferanse. Konferansen var vellykket og AU 
gir ros til arrangørene for godt utført arbeid.  
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Ord i saken:   Mimmi Kvisvik, Thea T. Lysvik, Vegard G. Wennesland, Jorge A. Dahl. 

 
Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering. 
 

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN 
Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sentralstyrets arbeidsplan og 
årshjul gir sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av 
landsmøteperioden. 
 
Ord i saken:  
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering.  
 

Sak 5 STATUS ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 
Generalsekretær orienterte om status handlingsplan 2020 med bakgrunn i utsendt 
sakspapir. Sentralstyret skal på hvert sentralstyremøte få en status på arbeidet i 
henhold til inneværende handlingsplan. 
 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Amalie H. Tofte, Mimmi Kvisvik, Geir Nilsen, Walfred 
Andersson.  
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering. 
 
Regnskapssjef orienterte om foreløpig resultat for helår 2019 med bakgrunn i utsendt 
sakspapir. (alle tall i 1000 kroner) 
 
Inntektene ble på kroner 1 084 707 mot budsjettert kroner 1 048 126, som gir et positivt 
inntektsavvik på kr 36 851. Resultatet er kroner 6 114 mot budsjettert kroner - 2 870, som 
gir et positivt resultatavvik på kr 8 985. Estimert resultat i prognose 3 var kroner 1 709, noe 
som gir et positivt resultatavvik på kroner 4 405.  
 

 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Liv Nesse, Henriette K. Westhrin, Mimmi Kvisvik. 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering. 
 

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER  
Regnskapssjef orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir.  
Styret ble fremlagt oversikt over åpne varslingssaker med økonomiske implikasjoner i 
kategori L1. 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Henriette K. Westhrin, Amalie H. Tofte. 
 
Vedtak:  Sentralstyret tar saken til orientering.  

 



Side 6/11  

Sak 7 STRATEGI NORSK FOLKEHJELP 2020 - 2023 
Seniorrådgiver generalsekretærens stab orienterte om status på pågående 
strategiprosess i Norsk Folkehjelp via Skype. Leveransene fra samtlige arbeidsgrupper ble 
gjennomgått, og sentralstyrets medlemmer fikk mulighet til å gi innspill på arbeidet så 
langt. 
 
Ord i saken: Henriette K. Westhrin, Gerd Kristiansen, Jorge A. Dahl, Lene K. Vikan, 

Mimmi Kvisvik, Jane F. Andersen, Vegard E. Lindbæk, Geir Nilsen, Ingrid 
M. Torgersen, Amalie H. Tofte, Vegard G. Wennesland, Thea T. Lysvik. 

 
Vedtak:  Styret tar saken til orientering. 
 

Sak 8 GENERALSEKRETÆRENS LØNN 
Saken ble behandlet som b-sak, jamfør b-protokoll. 

 

Sak 9 BOSNIA 
Leder humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt 
sakspapir via Skype. Sentralstyret har bestilt en policy for salg og donasjon av 
minehunder. Leder humanitær mine- og eksplosivrydding etablerte GTC-komiteen, som 
har utarbeidet retningslinjene. 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Jane F. Andersen, Liv Nesse, Vegard G. 

Wennesland, Jorge A. Dahl. 
 

Vedtak:  Sentralstyret godkjenner «Retningslinjer for salg og donasjon av 
minehunder». Humanitær mine- og eksplosivrydding vil i tillegg etablere: 

 
 1.Årlig prismatrise for minehunder 
 2.Liste over foretrukne kjøpere (salg) 
 3.Liste over foretrukne mottakere (donasjon) 
 

Disse dokumentene skal godkjennes av sentralstyret på styremøte 2 2020 
 
 

Sak 10 LOGOBRUK VED MARKERINGER 
Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret har bedt om å få 
fremlagt en sak om retningslinjer for bruk av logo i solidaritet med gruppers merkedager 
og markeringer 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Walfred Andersson, Thea T. Lysvik, Jorge A. Dahl, 

Mimmi Kvisvik, Lene K. Vikan, Magnhild S. Otnes, Amalie H. Tofte. 
 
Thea Tveter Lysvik fremmet følgende motforslag til vedtak: 
 

«Det åpnes for å endre logoen i forbindelse med Pride, men med klare 
retningslinjer på tid og bruk.» 
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Opprinnelig vedtaksforslag ble vedtatt mot 5 stemmer.  
 
Vedtak:  Selve logoen skal stå slik den gjør og ikke endres. Derimot kan det legges til 

elementer rundt selve logoen. Sak om revidert profilhåndbok fremmes for 
sentralstyret på styremøte 3 2020. 

 
 

Sak 11 SALG AV FØRSTEHJELPSKURS 
Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelps 
lokallag tilbyr både førstehjelpsberedskap og førstehjelpskursing i sine lokalmiljø. Samtidig 
har lokallagene også mange andre oppgaver, slik at omfanget av kursvirksomheten er 
begrenset i volum.  
 
Norsk Folkehjelp hadde tidligere et samarbeid med Life Norge AS som solgte 
førstehjelpskurs, et samarbeid som nå har opphørt. Det ble etablert en ny struktur der 
lokallagene skulle ha en mer sentral rolle i salg av kurs, men det viste seg at den 
ordningen ikke fungerte tilfredsstillende. Norsk Folkehjelp vurderer følgelig hvordan dette 
skal organiseres i fremtiden, og jobber hovedsakelig med tre ulike modeller for 
organisering av førstehjelpskurs.   
 
Styret ble fremlagt et revidert vedtaksforslag på møtet.  
 
Sentralstyret vedtok revidert vedtaksforslag med tillegg som fremkom under behandlingen 
av saken. 
 
Ord i saken: Vegard E. Lindbæk, Torulf Mikkelsen, Henriette K. Westhrin, Geir Nilsen, 

Mimmi Kvisvik, Jorge A. Dahl, Vegard G. Wennesland, Ingrid M. 
Torgersen. 

 
Vedtak:   Målet med å styrke vår satsing på salg av førstehjelpskurs er hovedsakelig: 
 

- Å arbeide for at den norske befolkningen kan førstehjelp og sikre 
førstehjelpsopplæring av høy kvalitet  

- Styrking av profil og synlighet for Norsk Folkehjelp  
- Sikre høy kvalitet på kurs som tilbys 

  
Videre utredning skal vurdere hvorvidt det er markedsmessig og økonomisk 
handlingsrom for å etablere et heleid aksjeselskap. Som del av saken må det 
utredes hvor mye det må investeres både egenkapital og investeringsmidler 
for å sikre rammevilkår for et slikt selskap.  
Det er nødvendig å innhente kompetanse for å utrede spørsmålet om 
organisering av kurssalg grundig. I den forbindelse vil det være behov for å 
styrke både intern kompetanse, og innhente vurderinger fra eksterne parter. 
Dette gjelder særlig i forhold til følgende faktorer: 

• Markedsanalyse 
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• Juridiske betraktninger 
• Økonomiske analyser 
• Detaljer rundt potensiell organisasjonsform og organisering 

 
Sentralstyret gir administrasjonen mandat til å bruke inntil 500.000 kroner på 
å innhente den nødvendige kompetansen og ferdigstille arbeidet med en 
detaljert anbefaling på valg av løsning for salg av førstehjelpskurs 

  
Det forutsettes at administrasjonen utreder alle alternativene som 
fremkommer i sakspapiret.  

  

 

Sak 12 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNING FOR SAMFUNNSPOLTISK 
ARBEID 
Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. På styremøte 5/2019 ble 
det besluttet å avvikle Furumo/Løren-fondet. Sentralt samfunnspolitisk utvalg fikk fullmakt 
til å disponere midlene i tråd med utvalgets mandat. Retningslinjer for bruk av midlene 
skulle utarbeides i samarbeid mellom samfunnspolitisk utvalg og administrasjonen og 
vedtas av sentralstyret. På bakgrunn av dette fremmes vedlagte forslag til retningslinjer for 
tilskuddsordning samfunnspolitisk arbeid. 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Jorge A. Dahl, Torulf Mikkelsen, Geir 
Nilsen, Vegard E. Lindbæk. 
 
 
Vedtak:  Sentralstyret vedtar retningslinjer for tilskuddsordning for samfunnspolitisk 

arbeid. 
 

Sak 13 MANDAT ORGANISASJONSUTVALG 
Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. På styremøtet 5/2019 ble 
det ble vedtatt at mandatet for organisasjonsutvalget skulle sendes på høring til 
lokallagene. Mandatet ble sendt ut på e-post 8.januar med svar frist 5.februar. Det kom inn 
to svar på denne utsendelsen. 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Amalie H. Tofte. 
 
Vedtak:  Sentralstyret vedtar mandatet for organisasjonsutvalget slik det foreligger 

uten presiseringen fra Norsk Folkehjelp Hadeland og Norsk Folkehjelp 
Ålesund. 

 
   

Sak 14 MERKEDAGER 
Styreleder fremla sak med bakgrunn i utsendt sakspapir. Markering av merkedager er et 
viktig verktøy for å sikre synlighet for Norsk Folkehjelp både lokalt og nasjonalt. Norsk 
Folkehjelps medlemmer og samarbeidspartnere er i dag i varierende grad engasjert i 
arbeid med merkedager, og det har vært behov for en revidering av hvilke merkedager 
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Norsk Folkehjelp skal markere og en plan for gjennomføring.   
 
Frivillighetens dag legges til kalenderen etter forslag fra Geir Nilsen.  

 

Ord i saken: Geir Nilsen, Mimmi Kvisvik, Jorge A. Dahl, Per Nergaard. 

 
Vedtak: Sentralstyret vedtar følgende merkedager for Norsk Folkehjelp, og plan for 

gjennomføring av merkedager:  
 

• 8. mars Internasjonale kvinnedag 
• 21. mars Internasjonal dag mot rasisme og diskriminering 
• 4. april Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding 
• 1. mai Arbeidernes internasjonale kampdag 
• 20. juni Verdensdag for flyktninger  
• 26. september Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen 
• 9. november Krystallnatten 
• 29. november Internasjonal dag for solidaritet med det palestinske folket 
• 5. desember Frivillighetens dag 

 
Det finnes merkedager utover de overnevnte som er relevante for noen deler 
av Norsk Folkehjelp. Denne oversikten er ikke til hinder for at man kan gjøre 
markeringer også på andre dager.   

 

  

Sak 15 NASJONALE KOMPETANSESENTRE  
Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelp har et 
stort behov for å bruke den kompetansen og de ressursene som finnes i lokale lag, slik at 
vi kan utvikle oss videre og spre særskilt kompetanse til flere lokallag. Det er derfor 
ønskelig å pilotere en ordning med nasjonale kompetansesentre tilknyttet lokallag. 
Ordningen skal være søknadsbasert og det gjøres tildeling for inntil tre (3) år av gangen.  
 
 
Ord i saken: Gerd Kristiansen, Vegard E. Lindbæk, Henriette K. Westhrin, Torulf 

Mikkelsen, Mimmi Kvisvik, Jorge A. Dahl, Geir Nilsen. 
 
Vedtak:  Sentralstyret vedtar etablering av en pilotordning med nasjonale 

kompetansesentre tilknyttet lokallag innen to fagområder; 
beredskapsambulanse og vinter- og skredinnsats. Ordningen skal være 
søknadsbasert, og det gjøres tildeling for inntil tre (3) år av gangen. 
Ordningen forvaltes av Sentralt Sanitetsutvalg (SSU). 

 

 

Sak 16 SUDAN 
Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Rådgiver utvikling og 
humanitær nedrustning deltok på Skype. Basert på fjorårets store protester og Omar 
Bashirs fall, står Sudan nå overfor en mulighet til å etablere en mer demokratisk stat. 



Side 10/11  

Sivilsamfunnets rolle i denne prosessen vil være sentral. Norsk Folkehjelp har derfor sendt 
to personer fra utvikling og humanitært samarbeid til Khartoum for å vurdere mulighetene 
for å etablere et Norsk Folkehjelp-program i landet. Teamet har møter med lokale og 
internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, sosiale bevegelser, FN-organisasjoner, Den 
norske ambassaden og andre institusjonelle givere, samt myndighetene i Khartoum.  
De vurderer både støtte til sivilsamfunnsorganisering og demokratisering og humanitær 
respons. Samtidig har Sudan tatt over presidentskapet i minekonvensjonen etter Norge, 
og det har kommet signaler fra UD om at de vil vi skal se på mulighetene for oppstart av et 
mineprogram i landet.   
Det er ikke foreløpig laget noen anbefaling på hvorvidt Norsk Folkehjelp bør går for 
registering og oppstart av nytt program, men det kan være for lenge å vente til styremøte 2 
med å ta denne vurderingen. 
 
Ord i saken: Amalie H. Tofte, Vegard G. Wennesland, Jorge A. Dahl, Gerd Kristiansen, 

Magnhild S. Otnes.  
 
Vedtak:  Styret delegerer til AU å fatte en eventuell beslutning om registrering og 

oppstart av nytt program i Sudan. 
 

 
Sak 17 SENTRALSTYRETS KVARTER 
Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede. 
 
 
SAK 18 EVENTUELT 
Film til 1. mai 

 
Sentralstyret har tidligere bedt administrasjonen vurdere å endre animasjonsfilm laget i 
forbindelse med 1. mai.  

 
Ord i saken: Geir Nilsen, Vegard E. Lindbæk, Gerd Kristiansen, Thea T. Lysvik, Håkon 
Ødegaard, Magnhild S. Otnes, Walfred Andersson, Jane F. Andersen, Mimmi Kvisvik, 
Amalie H. Tofte, Henriette K. Westhrin. 

 
Vedtak: Animasjonsfilmen endres ikke. Norsk Folkehjelp sentralt skal ikke bruke filmen 
aktivt, men den kan brukes lokalt ved behov og hvis ønskelig. 
 
Colombia  

 
Administrasjonen ber sentralstyret om å endre planlagt gjennomføring av internrevisjon fra 
Colombia til Laos med bakgrunn i avslutning av program i Colombia 

 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner endringen. 

 
Via Egencia 

 
FN har fremlagt en oversikt over selskaper som tjener på okkupasjonen av Palestina. 



Side 11/11  

Norsk Folkehjelps reiseoperatør, Via Egancia, eies av Expedia, står oppført på denne 
lista. 

 
Vedtak: Amdinistrasjonen følger opp saken videre. 
 

Medlemskap 
 

Sentralstyret ønsker at det legges bedre til rette for at folk som ønsker å støtte Norsk 
Folkehjelp men ikke nødvendigvis være aktive, melder seg inn i  Norsk Folkehjelp, jamfør 
vedtak i sentralstyremøte 1 2020.  
 

Vedtak: AU følger opp saken videre.  
 
 
 
    Sandnes, 6. mars 2020 
 

     

Gerd Kristiansen Amalie Hilde Tofte 
Styreleder 1.nestleder 

 


