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Tirsdag 28. februar 2017. 
Klokken 18:00-21:00. 

FRI OAs lokaler – Tollbugata 24. 

 

Vi ønsker dere med dette velkommen til årsmøtet i FRI Oslo og Akershus. Her er endelig 
innkalling med dagsorden og sakspapirer til møtet. I dette dokumentet de saker som skal 
behandles på årsmøtet med styrets innstilling, men fullstendig saksdokumenter til enkelte av 
sakene er limt inn på slutten av dokumentet med unntak av årsrapport for 2016, årsregnskap 
for 2016 og budsjett for 2017. Dette finner du i egne dokumenter som er publisert på 
www.frioa.no/aarsmote. 	
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Sak nr.: Tema 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Lagt 
frem av: 

Hans 

Beskrivelse 

Første innkalling sendt per epost 30.12.2016, 24.01.17 og med endelig innkalling 21.02.2017. 
Den 16.12.2016 ble det opprettet arrangement på aktivitetskalenderen til FRI OA.  
 
Dagsorden: 
 
Velkommen ved leder Hans Heen Sikkeland 
 
18:00 - 19:30: 

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2.      Konstituering 
2.1.   Konstituering: Valg av møteleder, valg av referent, valg av to   
protokollunderskrivere 
2.2.   Godkjenning av forretningsorden 
3.      Årsberetning 2016 
4.      Regnskap 2016 med revisors beretning 
5.      Arbeidsprogram 2017 
 

19:30 – 19:45: Pause 
 
19:45 – 20:45: 

6.       Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 
7.       Budsjett 2017 
8.       Åpne forslag og resolusjoner 
9.       Valg 
9.1.    Valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig ved særskilt valg. 
9.2.    Valg av styre på 4 til 6 personer 
9.3.    Valg av varaer til FRIs landsstyremøte 
9.4.    Valg av ekstern revisor og regnskapsfører 

             9.5.    Valg av ny valgkomité  
 
20:45-21:00: 
Avslutning og presentasjon av nytt styre 
 

 Styrets innstilling 

Godkjennes 

	

Sak nr.: 

2.1 

Tema 

Valg av møteleder, valg av referent, valg av to protokollunderskrivere 

Lagt 
frem av: 

Hans 

Beskrivelse 

Valg av møteleder: Benedikte P. Hansen 
valg av referent: Petter Ruud-Johansen 
valg av to protokollunderskrivere: (to fra salen) 
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 Styrets innstilling 
Benedikte P. Hansen velges til møteleder 
Petter Ruud-Johansen velges til referent 
XX og XX velges til protokollunderskrivere 

	

Sak nr.: 

2.2 

Tema 

Forretningsorden 

Lagt 
frem av: 

Møteleder 

Beskrivelse 
1.     Åpent møte 
Årsmøtet er åpent for alle uansett medlemsstatus. Årsmøtets stemmeberettigete kan ved 
simpelt flertall lukke møtet.  

2.       Representantenes rettigheter 
Full tale-, forslags- og stemmerett har i henhold til vedtektene alle personer som har betalt 
medlemskontingent for innværende år. Stemmeretten er forbeholdt medlemmene som er 
tilstede på årsmøtet. Observatører har tale- og forslagsrett. 

3.      Konstituerin 
Etter forslag fra fylkesstyret godkjenner årsmøtet innkalling og dagsorden. Dernest velger 
årsmøtet ordstyrer(e) og referent(er). Forretningsorden kan endres ved 2/3 flertall. 

4.       Forslag og forslagsfrister 
Alle forslag, unntatt forretningsorden, skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet med signatur fra 
forslagstiller(e). 
Forslag til uttalelser og resolusjoner må fremmes skriftlig til ordstyrerbordet innen klokken 
18:00. Uttalelser og resolusjoner krever 2/3 flertall.  
 
Alle forslag til vedtektsendringer skal leveres til fylkesstyret mins to uker før. Endringsforslag 
på endringsforslag kan leveres frem til strek er satt under den saken endringen gjelder.  
Endringsforslag til arbeidsprogram må være ordstyrebordet i hende innen strek er satt under 
behandling av arbeidsprogram. 

5.      Debattene 
Saksfremlegg kan ha én innledning på fem minutter. Innlegg i debatten må ikke overskride tre 
minutter. Annen gangs innlegg må ikke overskride to minutter. Replikk begrenses til ett minutt. 
Det gis anledning til én svarreplikk.  

6.      Avstemninger 
Avstemning skjer ved at representantene rekker en hånd i været. Det gjennomføres skriftlig 
votering dersom flertallet ønsker det.  
Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. 
 

 Styrets innstilling 
Forretningsorden godkjennes 
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Sak nr.: 

3 

Tema 

Årsberetning 2016 

Lagt 
frem av: 

Hans og 
Petter 

Beskrivelse 

*se eget dokument 

 Styrets innstilling 

Årsberetning tas til orientering  

	

Sak nr.: 

4 

Tema 

Regnskap 2016 med revisors beretning 

Lagt 
frem av: 

Hans 

Beskrivelse 

*se vedlagt regnskap for 2016 
Det eksisterer to regnskap for årsmøtet. Det ene regnskapet er FRI OAs totalregsnkap som 
dekker de fleste aktivitetsgrupper, prosjekter og egen drift. Dette er regnskapet som revideres 
og godkjennes av revisor.  
 
Det andre regnskapet som foreligger årsmøtet er de tre hovedpostene som utgjør vår drift – 
altså de frie midlene som ikke er bundet opp til prosjekt eller gruppe. Det er dette regnskapet 
som årsmøtet legger budsjettet for. Årsmøtet tar begge disse regnskapene til orientering.  

 Styrets innstilling 

Regnskapet for 2016 tas til orientering 
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Sak	nr.:	

5	

Tema	

Innkomne	forslag	-	herunder	arbeidsprogram	2017	

Lagt	

frem	av:	

Jon	Ole	
Whist	

Beskrivelse	

Del 1: Redaksjonelt under hovedmål: Starte alle kulepunkt med "Å", så kulepunktene 
blir konsistente. 
  
Redaksjonelt under øvrige kapitler: Starte opplistingen med "FRI OA skal:", så 
kulepunktene blir konsistente. 
  
Del 2: Nytt punkt under hovedmål: "Å støtte opp under skeive familiekonstellasjoner, 
gjennom opplysningsarbeid og påvirkningsarbeid" 
  
Del 3: Nytt kapittel: Skeive familier 
FRI OA har medlemmer som lever i mange ulike familiekonstellasjoner, med og uten 
barn. FRI OA mener enkelteindividene selv er best i stand til å etablere de 
familiekonstellasjoner som best passer enkeltindividet. Det norske samfunn har noen 
grunnleggende strukturer som bygger opp under en tradisjonell heteronormativ 
familiemodell, og FRI OA vil arbeide for aksept av, og gode rammevilkår for, 
alternative familekonstellasjoner. 
 
FRI OA skal: 
- arbeide for at skole og barnevern har relevant kunnskap om alternative 
familiekonstellasjoner 
- arbeide for at de som velger familieforøkelser i utlandet ikke skal møtes med 
byråkratiske hinder ved retur til Norge 
- arbeide for likestilling av mannlig og kvinnelig arvemateriell ved legeassistert 
reproduksjonsbistand 
- arbeide for at altruistisk surrogati kan settes inn i trygge lovmessige rammer i Norge 
 

	 Styrets	innstilling	

Del 1 – anses som ivaretatt etter omskrivning av arbeidsprogram som foreslått i neste 
sak: 5.1 (side14 og 15 i dette dokumentet) 
 

Del 2 og 3 – anses som ivaretatt av «Familiepolitisk strategi» vedtatt på landsmøtet i 
FRI 1.-3.4.2016 (se vedtatt politikk under overskriften «Eggdonasjon, sæddonasjon, 
adopsjon og surrogati «, samt av nytt forslag til arbeidsprogram for FRI OA (side14 og 
15 i dette dokumentet), og vedtatt prinsipprogram LM 2016 punkt 4.2 om familie og 
samliv. 

Les vedtatt «Familiepolitisk strateg»: 
http://www.frioa.no/wp-content/uploads/2017/02/LM-2016-Familiepolitisk-strategi-
FRI.pdf  
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Sak nr.: 

5.1 

Tema 

Arbeidsprogram 2017 

Lagt 
frem av: 

 

Beskrivelse 

*se styrets innstilling til nytt arbeidsprogram på side 15 og 16. 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar arbeidsprogrammet for 2017 

	

Sak nr.: 

6.1 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 
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Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

§ 1. Formål: 
 
Nåværende ordlyd 
FRI Oslo og Akershus er et lag i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og er 
underlagt FRI sentralt sine styringsdokumenter. Laget skal til enhver tid arbeide for den 
gjeldende formålsparagrafen til FRI. 
 
FRI Oslo og Akershus har som formål: 
1) å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og å 
arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår. 
2) jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å 
gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som 
tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål. 
3) bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og 
seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering. 
FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon, som forsvarer rettighetene til mennesker 
som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 
 
Foreslått endret til: 
Tittel: § 1. Formål og navn 
1.1 Organisasjonen navn er FRI Oslo og Akershus, forkortet FRI OA, med undertekst 
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus.  
 
1.2 FRI OAs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet 
og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller 
trakassert. 
 
FRI Oslo og Akershus skal: 
1) utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og arbeide 
for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår. 
2) jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å 
gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som 
tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål. 
3) bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og 
seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering.  
 
FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon, som forsvarer rettighetene til mennesker 
som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 
 
Begrunnelse: 
I tråd med FRI sine vedtekter og vårt lokale mål - etter landsmøtet i 2016. 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 1. 
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Sak nr.: 

6.2 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 
§ 2. Medlemskap: 
Nåværende ordlyd: 
De som har betalt medlemskap i FRI kan være medlemmer i FRI Oslo og Akershus. Styret i 
aktivitetsgruppene har et særskilt ansvar for å arbeide for at personer knyttet til disse gruppene 
er medlem av FRI.  
 
Foreslått endret til: 
De som har betalt medlemskap i FRI kan være medlemmer i FRI Oslo og Akershus. Styret og 
tillitsvalgte i aktivitetsgruppene, i utvalg og i Oslo Pride har et særskilt ansvar for å arbeide 
for at personer knyttet til disse gruppene er medlem av FRI.  
 
Begrunnelse: 
Speiler hele organisasjonen og ikke bare aktivitetsgruppene. Alle våre tillitsvalgte har dette 
ansvaret uansett hvor i organisasjonen vi er plassert. 
 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 2. 
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Sak nr.: 

6.3 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 
Beskrivelse 
§ 5. Årsmøte i aktivitetsgruppene   
Nåværende ordlyd: 
Årsmøte i aktivitetsgruppene skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Innkalling til 
årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker før møtet. Endelig innkalling 
med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning inkludert regnskap, skal være 
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsberetning m/ regnskap skal 
sendes styret i FRI Oslo og Akershus. 

Årsmøtet i aktivitetsgruppene skal behandle: 
· Årsberetning 
· Regnskap. Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges. 
· Budsjett 
· Innkomne forslag 
· Valg av styre på minimum tre personer 
 
Foreslått endret til: 
Årsmøte i aktivitetsgruppene skal avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling til 
årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker før møtet. Endelig innkalling 
med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning inkludert regnskap, skal være 
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsberetning m/ regnskap skal 
sendes styret i FRI OA.  
 
Årsmøtet i aktivitetsgruppene skal behandle: 
· Årsberetning 
· Regnskap. Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges.  

Unntak for dette gjelder om gruppens økonomi er en del av driftsregnskapet til FRI OA 
· Budsjett 
· Innkomne forslag 
· Valg av styre på minimum tre personer. 
 
Begrunnelse: 
FRI OA hadde tdligere sitt årsmøtet sitt i mars, men har flyttet dette til februar (ihht  
sentralleddets vedtekter), derfor må gruppene gjennomføre sine årsmøter i god tid før dette.  

Mange av gruppene bruker administrasjonen og regnskapet til FRI OA. Dette revideres av 
revisor og føres av vår regnskapsfører. Det er derfor ikke et behov for internrevisor i disse 
gruppene. 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 5. 
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Sak nr.: 

6.4 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

§ 6. Årsmøte i laget 
Nåværende ordlyd:  
1. Årsmøtet avholdes innen 31. mars.... 
2. Budsjett for inneværende år med økonomiplan. 
 
Foreslått endret til: 
1. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar. 
2. Budsjett for inneværende år. 
3. Legge til kulepunkt: Valg av regnskapsfører 
 
Begrunnelse: 
1. I tråd med FRI sine vedtekter som sier at lagenes årsmøte skal avholdes innen utgangen av 
februar. 
2. Det er uvisst hva som er ønsket med en økonomiplan og styret ser heller ingen grunn til at 
det skal fremlegges en årlig økonomiplan i tillegg til budsjettet.  
3. Ved valg av regnskapsfører på årsmøtet vil vi enklere gi tilgang til Altinn til vår 
regnskapsfører.  

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 6. 

	

Sak nr.: 

6.5 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

§ 9. Utvalg og prosjektgrupper 
Nåværende ordlyd: 
...Det skal for slike prosjekter føres regnskap som skal godkjennes av lagets årsmøte. 
 
Foreslått endret til: 
Stryke hele linjen. 
 
Begrunnelse: 
Dette er et ansvar som påligger styret, og for større prosjekter hvor budsjett og 
prosjektregnskapet er utgjort av offentlige midler er det fint om styret har ansvaret for å 
godkjenne dette. Det er også regnskap som må fremvises og godkjennes før årsmøtet finner 
sted. Styret mener at det regnskapet som årsmøtet må forholde seg til er midler som utgjør 
driftsregnskapet, og ikke øvrige prosjektregnskap.  

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 9. 
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Sak nr.: 

6.6 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

§ 10. Oslo Pride 
Nåværende ordlyd: 
FRI Oslo og Akershus skal være en aktiv eier av festivalen Oslo Pride. Styret skal følge med 
på, og bidra i arbeidet til Oslo Pride. Styret skal bistå Oslo Pride i den praktiske 
gjennomføringen av festivalen der det er ønskelig. Festivalens årlige tema og politiske innhold 
fastsettes av styret i FRI OA. 

FRI Oslo og Akershus skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til 
Homofrydpris og Ærespris. I denne komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker 
av ærespris deltar. 
 
Foreslått endret til: 
FRI OA skal arrangere festivalen Oslo Pride. FRI OA-styret, ved valgt leder, er 
generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det. Oslo Pride skal arrangere 
Pride House, Pride Park og paraden, og skal være en tilrettelegger for skeivt engasjement i det 
offentlige, det private og i organisasjonslivet ellers under festivalperioden.  Gjennom festivalen 
skal FRI OA som organisasjon løftes fram og de verdier og den demokratiske vedtatte 
politikken i organisasjonen skal synliggjøres.  

Oslo Pride skal skape trygge og inkluderende møteplasser for alle som bryter med normer for 
kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal Oslo Pride synliggjøre bredden av skeiv kultur og 
bidra til økt annerkjennelse av kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Oslo Pride skal fremme 
inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett 
kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.  

Selskapet har ikke til formål å skaffe FRI OA økonomisk utbytte og festivalen er basert på 
frivillighet. 
 
FRI OA skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Fryd- og Ærespris. I denne 
komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar. 
 
Begrunnelse: 
Oslo Pride har i dag egne vedtekter, et mandat og en styreingsinstruks. Disse dokumentene 
beskriver Oslo Pride sitt formål, arbeidsform og en rekke andre formaliteter. Vi har nå forsøkt å 
koke ned hovedlinjene i disse dokumentene for at OAs vedtekter gjenspeiler OPs vedtekter og 
andre styrende dokumenter slik at ordlyd og intensjoner er de samme i våre vedtekter og 
øvrige styrende dokumenter. Videre ønsker vi også at Oslo Pride sitt formål også er vedtatt av 
våre medlemmer slik at vi får en demokratisk forankring av Oslo Pride sitt formål og 
arbeidsform. 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 10. 
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Sak nr.: 

6.7 

Tema 

Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

§ 8 Valgkomiteen: 
Nåværende ordlyd:  

Valgkomiteen skal bestå av minst 3 personer med en leder. Valgkomiteen skal ha dialog med 
styret ved frafall av styremedlemmer i perioden. Ved frafall i perioden skal valgkomiteen 
innstille på erstatninger. Disse vil suppleres inn i styret fortløpende. 

Valgkomiteen skal komme med en skriftlig innstilling til nytt styre senest en uke før årsmøte. 
Valgkomiteen skal spesielt søke å finne representanter til styret som speiler bredden i 
medlemsmassen og de skeive miljøene. 

Foreslått endring av siste linje, avsnitt to til: 
Valgkomiteen skal tilstrebe at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo speiles i styrets 
sammensetning. 
 
Begrunnelse: 
Styret mener det er en mer ryddig ordlyd. 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar foreslått endring av § 8. 

 

 

Sak nr.: 

7 

Tema 

Budsjett 2017 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

*se vedlagt budsjett for 2017 

 Styrets innstilling 

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2017 
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Sak nr.: 

8.1/8.2 

Tema 

Valgkomiteens innstilling 

Lagt 
frem av: 

VK 

Beskrivelse 

Leder 
Hans Heen Sikkeland 
 
Organisatorisk nestleder 
Kaj Viljar Eidsvik – ny 
 
Politisk nestleder 
Marita Holmeset - Varpe  
 
Styremedlemmer: 
Maja Hustad   
Olav André Manum 
Thomas Talawa Prestø 
Christine Jentoft  
 
Vararepresentanter: 
Eva Hognshagen 
ny 
ny 
Kristine Sundvor Solvin  

 

Sak nr.: 

8.3 

Tema 

Innstilling vara til landsstyret 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 
I tråd med vedtektene til FRI § 7.1.2 (Årsmøte i fylkeslagene) skal vi velge: 
Fylkeslagenes leder med inntil fire vara fra fylkeslagets styre.  

 Styrets innstilling 

FRI OA har følgende varaliste for landsstyrerepresentant  
1. Organisatorisk nestleder 
2. Politisk nestleder 
3. Maja Bruun Hustad 
4. Kristine Solvin 
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Sak nr.: 

8.4 

Tema 

Valg av ekstern revisor og regnskapsfører 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

Astrid Golf, Christiania Revisjon velges til revisor for FRI OA 
Knut Sverre Bjørndalen-Røang velges til regnskapsfører for FRI OA 

 Styrets innstilling 

Astrid Golf, Christiania Revisjon velges til revisor for FRI OA 
Knut Sverre Bjørndalen-Røang velges til regnskapsfører for FRI OA 

 

Sak nr.: 

8.5 

Tema 

Innstilling valgkomite 

Lagt 
frem av: 

Styret 

Beskrivelse 

Innstillingen fra styret er følgende 
Paal Christian Mossin Gjøen 
Brita Brekke 
Martine Hammervold-Austinat 
Nils-Erik Flatø 

 Styrets innstilling 

Vedtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Årsmøtet	i	FRI	Oslo	og	Akershus	28.	jan	2017	|	Side	15	av	16	
	

 

Til sak 5: 

Arbeidsprogram for FRI Oslo og Akershus (FRI OA) 2017 
 
FRI OA skal utvide og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet. Vi skal 
arbeide for å utjevne forskjeller i helse og levekår. I samarbeid med Oslo kommune, kommunene i 
Akershus og Akershus fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende 
region for vår målgruppe.  
 
 
Det er vår frivillighet som sikrer synligheten av mennesker som bryter med normer for kjønn og 
seksualitet. Medlemmenes frivillige bidrag er organisasjonens viktigste ressurs, både for å skape 
trygge og åpne møteplasser og for hverdagsaktivismen som bringer samfunnet fremover. Det er derfor 
FRI OAs frivillighet er det viktigste samfunnsbidraget som organisasjon. 
 
FRI OA vet gjennom vårt arbeid at unge, eldre og personer som utsettes for flere former for 
diskriminering, er særlig utsatt for diskriminering og utenforskap. FRI OA skal spesielt jobbe opp mot 
personer som av ulike årsaker er mer utsatt gjennom økt synlighet i egen organisasjon og i de skeive 
miljøene. 
 
FRI OA skal bli en sterkere medlemsorganisasjon 
- flere av våre aktiviteter kommer våre medlemmer til gode 
- gi medlemmer flere fordeler av sitt medlemskap 
- bedre informasjonsflyt mellom vårt tillitsvalgtapparat og våre medlemmer 
- senke terskelen for informasjon om hva vi gjør som organisasjon 
- økt rekruttering av medlemmer i Akershus fylke 
 
 
FRI OA skal være en attraktiv plass å være frivillig 
-  bedre vilkårene for aktivitetsgruppene sin drift gjennom å bidra til søknadsskriving, opplæring, 
profilering, organisering og webpublisering 
-  arrangere aktivitetsgruppeseminarer for å tilby en møteplass på tvers av aktivitetsgruppene 
- alle våre frivillige skal ha gjennomgått grunnskolering 
- legge til rette for at flere får muligheten til å starte aktivitetsgrupper under FRI OA-paraplyen 
- støtte til rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres 
- forbedre og forenkle kommunikasjonen i hele FRI OA 
 
 
Økt tilstedeværelse i Akershus fylke 
- jobbe frem lokale handlingsplaner i halvparten av Akershus sine kommuner 
- arbeide for at Akershus fylke vedtar ny handlingsplan for fylket 
- Skeiv kunnskap skal tilbys alle kommuner i Akershus 
- etablere flere tilbud for målgruppen i Akershus 
 
 
Stolt Oslo 
- følge opp handlingsplanen Stolt Oslo 
- videreutvikle Skeiv kunnskap til å dekke flere av kommunens ansatte  
- evaluere eksisterende handlingsplan og jobbe for at ny handlingsplan er på plass fra 2018 
- følge opp Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold  
- skolere bystyret i kjønn og seksualitet 
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Kunnskapsformidling, holdningsendring og synlighet 
- videreføre og videreutvikle prosjektet Skeiv kunnskap 
- styrke samarbeidet med relevante organisasjoner for å nå flere med Skeiv kunnskap 
- skolere minst 20 skoler 
- lansere Skeiv kunnskap bedrift og Skeiv kunnskap helse 
- skolere alle folkevalgte 
- etablere forum for de skeive uteplassene i Oslo med sikte på en mer inkluderende utelivsarena 
- opprette pilotprosjekt for Skeiv kunnskap lokalt i Bærum og Nesodden  
-  skal fortsette arbeidet med de intern og ekstern medie,- og kommunikasjonsstrategi for å øke 
synlighet 
- skal være aktiv på sosiale medier men bruke egne hjemmesider som primær platform  
- skal dele ut Frydprisen og Æresprisen under Oslo Pride 
- har et overordnet ansvar for gjennomføring av Oslo Pride og utformingen av festivalens politiske 
uttrykk og arrangeringen av Pride house 
- skal arrangere debatt- og seminarrekker 
- skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride 
 
 
Særskilte satsingsområder 
- økt fokus på interkjønn, bifile, hivpositive og transpersoner 
- styrke tilbudet til seniorer 
- synliggjøre mangfoldet av skeive familier 
- utarbeide strategi for antirasistisk arbeid 
- alle frivillige skal skoleres i inkluderende praksis og antirasistisk arbeid 
- alle våre arrangement skal avholdes på arenaer hvor alle kan delta 
- styrke samarbeidet med søskenorganisasjoner i Øst-, Sentral- og Sør-Europa 
 


