
Årsmelding Norges kvinnelobby styreperioden 2014-2015 
 
Styret 
Styret har i perioden bestått av styremedlemmene Fakhra Salimi, Frøydis Patursson, Lone 
Alice Johanson og leder Margunn Bjørnholt. 
 
Medlemsorganisasjoner 
Medlemsorganisasjoner har vært: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Juridisk 
rådgivning for kvinner, Krisesentersekretariatet, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, 
Kvinneuniversitetet i Norden, MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, 
Norsk Kvinnesaksforening, Norske kvinnelige juristers forening, SNF-Sámi 
NissonForum/Samisk KvinneForum.  
 
Styremøter 
Styret har avholdt to styremøter i 2014 og fem styremøter i 2015. 
 
Arbeidet preges av at det ikke har lykkes å få finansiering, og Norges kvinnelobby har derfor 
ikke kunnet iverksette aktiviteter som krever ressurser utover det medlemmer av styret og 
medlemsorganisasjoner har kunnet avse. 
 
Det antas at det er blitt nedlagt til sammen ett årsverk i frivillig innsats i løpet av 
styreperioden.  
 
I løpet av første driftsår er Norges kvinnelobby likevel blitt en aktør som regnes med. 
 
Kvinnekonvensjonen og Beijing Platform for Action 

Utgangspunktet for Norges Kvinnelobbys virksomhet er FNs Kvinnekonvensjon og 
Handlingsplanen fra Beijing. Styret i Norges kvinnelobby deltok på regionalt formøte om 
Beijing+20 i Geneve i november 2014, med utgangspunkt i skyggerapporten utformet i 
forrige styreperiode. Reisekostnader og opphold er dekket av styremedlemmenes 
organisasjoner og ikke over Norges kvinnelobbys budsjett.  

Norges kvinnelobby deltok etter invitasjon fra BLD i den norske delegasjonen til 
kvinnekommisjonsmøtet i New York 2015 og arrangerte et eget arrangement om 
kvinneorganisasjonenes rolle i demokratiet. Reisekostnader og opphold er dekket av 
styremedlemmenes organisasjoner og ikke over Norges kvinnelobbys budsjett. 

Norges kvinnelobby har tatt initiativ til å samordne arbeidet i Norge med skyggerapport til 
FNs kvinnekommisjonskomite, CEDAW, og kommer til å søke BLD om utlyste midler til 
dette. 
Møte om FN-systemet og bruk av konvensjoner arrangeres den 3. September. Det ble søkt om 
støtte til arrangementet fra Fritt Ord, men søknaden ble ikke innvilget. 
 

Andre møter 

I 2014 deltok Norges kvinnelobby på Globaliseringskonferansen med et møte med stor 
oppslutning fra ungdom, om kvinneorganisasjonenes rolle i demokratiet. 



Markering mot 5-årsregelen den 8. mai 2015  foran Stortinget i samarbeid med Mira-senteret. 
Norges kvinnelobby deltok med appell. 

Møte om likestillingsloven og utlendingsloven i Litteraturhuset den 19.juni. Norges 
kvinnelobby medarrangør 

Norges kvinnelobby har deltatt med innlegg etter invitasjon fra BLD på to møter arrangert av 
BLD, den 5. mars, i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, da Frøydis Patursson 
holdt innlegg, og den 23. Juni, om regjeringens rapport til kvinnekommisjonskomiteeen, der 
Fakhra Salimi holdt innlegg. 

Høringsinnspill 

Norges kvinnelobby har utarbeidet høringsinnspill om reduksjon av støtten til aleneforeldre 
og om statsbudsjettet. 

Finansiering av Norges kvinnelobby 
Styret har sendt flere søknader til BLD om finansiering av Norges kvinnelobby, samt av 
enkelaktiviteter. Styret har arbeidet aktivt for å sikre finansiering av Norges kvinnelobby og 
for å informere om situasjonen for kvinneorganisasjonene, blant annet gjennom ett eget  møte 
med Stortingets familie og kulturkomite og deputasjon til komiteen i forbindelse med 
statsbudsjettet, samt møter med enkeltrepresentanter for partiene på Stortinget og i regjering. 
Endelig er det  sendt forespørsler til alle partienes kvinnegrupper/nettverk.  
 
Søknader til BLD om støtte for 2015 og for 2016, samt søknader om støtte til 
enkeltaktiviteter, som deltakelse på møter i FN-regi, har alle blitt avslått, og Norges 
kvinnelobby henvises  av BLD til å søke om aktivitetsstøtte i BUFdir. 

Kvinnelobby, diskrimineringsklage 
Etter gjentatte avslag på samtlige søknader om finansiering har tidligere høyesterettsdommer 
Karin Bruzelius har bistått styret med å formulere klage til sivilombudsmannen på manglende 
finansiering av Norges kvinnelobby som diskriminering. Klagen er til behandling. 
 
Økonomi 
 
Medlemsavgiften på kr 1000 pr medlem pr år er Norges kvinnelobby eneste inntektskilde. 
Midlene står på en konto som administreres av JURK. Innestående pr 13.juli 2015 er kr 
bokført	  saldo	  er	  12	  388,19,	  som	  er	  under	  det	  det	  burde	  være	  om	  alle	  hadde	  betalt	  
medlemsavgiften	  for	  2014	  og	  2015.	  Det	  er	  så	  langt	  totalt	  	  brukt	  kr	  1607,40,	  av	  midlene	  
på	  Norges	  kvinnelobbys	  konto,	  som	  er	  medgått	  til	  dekning	  av	  registreringsavgift	  for	  
seminar	  i	  forbindelse	  med	  FNs	  kvinnekommisjonsmøte	  samt	  nettside.	  
	  


