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Sak nr.: 
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Beskrivelse 

Første innkalling sendt per epost til medlemmene 23. januar, og endelig innkalling ble sendt 
20. Februar 2019. Sakspapirene er gjort tilgjengelige på frioa.no. 
 
Forslag til dagsorden: 
 
 
18:00 - 19:30: 
Velkommen ved leder Brita Brekke  

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 2018 
4.      Regnskap 2018 med revisors beretning 
5.      Arbeidsprogram 2019 
6.      Budsjett 2019 
 

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

7.       Innkomne forslag – herunder vedtektsendringer 
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 
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Sak nr.: 

2.1 
Valg av møteleder, valg av referent, valg av to 
protokollunderskrivere 

 Beskrivelse 

Ordstyrer velges på møtet. 
Referent velges på møtet 
Valg av to protokollunderskrivere: (to fra salen) 

 

Sak nr.: 

2.2 
Forretningsorden 

  
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 og/eller forhenværende år. Stemmeretten er forbeholdt 
medlemmene som er tilstede på årsmøtet. Observatører har tale- og forslagsrett. 

3. Konstituering 
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 18:30. Uttalelser og resolusjoner krever 2/3 flertall.  
 
Alle forslag til vedtektsendringer skal leveres til fylkesstyret minst 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. Det gis kun en replikk per 
innlegg og 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. 
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Sak nr.: 

3 
Årsberetning 2018 

 Beskrivelse 

*se eget dokument publisert på: 
https://www.frioa.no/fri-oslo-akershus/omfrioa/arsmote-2019/  
 

 

Sak nr.: 

4 
Regnskap 2018 med revisors beretning 

 Beskrivelse 

*se regnskap for 2018 publisert på 
https://www.frioa.no/fri-oslo-akershus/omfrioa/arsmote-2019/ 

Det eksisterer to regnskap for årsmøtet. Det ene regnskapet er FRI OAs totalregnskap 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. Dette regnskapsdokumentet heter 
‘Regnskap2018_budsjett19’. Årsmøtet tar begge disse regnskapene til orientering.  
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Sak nr.: 

5 
Arbeidsprogram 2019 

 Beskrivelse 

Fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA) skal utfordre, utvide og endre normer og 
holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til 
et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.  
 
FRI OA skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss 
som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå 
internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.  

 
FRI OA skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. 
Dette frivillige arbeidet skaper  trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OA 
være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram 
som vår viktigste ressurs. 
 
FRI OA skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus 
fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for våre 
medlemmer og vår målgruppe.  
 
 
FRI OA skal jobbe politisk for å bedre levekår og rettigheter for vår målgruppe, ved å: 

● Bidra til utarbeidelse og gjennomføring av ny handlingsplan for kjønns- og 

seksualitetsmangfold i Oslo 

● Delta i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune 

● Jobbe for at flere kommuner i Akershus og Vikenområdet utarbeider skeiv politikk 

● Legge til rette for og bidra til lokale prider i Akershus og Vikenområdet.  

● Videreutvikle og styrke Skeiv kunnskap, med hovedprioritet i skolen og helsesektoren i 

Oslo, og utforske muligheter for utvidelse i Akershus/Viken i samråd med 

fylkeskommunen 

● Utarbeide et pilotprosjekt for prosessorientert kompetanseheving i Skeiv kunnskap 

● Være en tydelig motstemme mot høyreekstremisme og minoritetshat 

● Sette skeive interesser på agendaen i forbindelse med lokalvalget (ene) i Oslo, 

Akershus og Viken-området 

● Sette politikere og byråkrater på skolebenken  

● Samarbeide med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen 
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FRI OA skal ha medlemsvekst og ta vare på eksisterende medlemmer, 
ved å: 

● Ha jevnlige arrangementer som er åpne for alle medlemmer 

● Arbeide og tilrettelegge for rusfrie tiltak  

● Ha minst en vervekampanje 

● Være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året 

● Sørge for at FRI OA er attraktivt for aktivitetsgruppene og deres medlemmer, ved å 

tilrettelegge for aktivitet og sørge for god kommunikasjon.  

● Synliggjøre FRI og våre aktivitetsgrupper  

 

  
FRI OA skal legge til rette for medvirkning, ved å: 

● Ha informasjonsmøter om vår politikk og organisasjon 

● Sørge for at frivillige får mulighet til kompetanseheving (konferanser, seminar etc)  

● Ha jevnlige samlinger for aktivitetsgrupper 

● Fortsette å arbeide mot rasisme og sammensatt diskriminering i egen organisasjon og 

miljø 

● Invitere til medlemsmøter i god tid før landsmøtet 2020 for å sikre bred deltakelse og 

diskusjon om politikkutvikling 

 

FRI OA skal jobbe for å finne en god organisatorisk løsning på fylkessammenslåing, ved 
å: 

● Ha tett kommunikasjon med FRI Østfold 

● Delta i Landsstyrets utvalg for ny fylkesstruktur 

● Følge opp kontaktnettverket vårt i Akershus Fylkeskommune, og i resten av 

Viken-området 

FRI OA skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride, ved å: 

● Delta i styrearbeidet, og andre deler av planleggingen av Oslo Pride der det er 

nødvendig 

● Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden  

● Bidra frivillig i gjennomføring av Oslo Pride 

● Synliggjøre pridetemaet historie, og FRIs kampanje i  forbindelse med Pride 2019 

● Bidra til planlegging av InterPrides verdenskonferanse i 2020 

● Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride 
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Sak nr.: 

6 
Budsjett 2019 

 Beskrivelse 

*se budsjett for 2019 med navn ‘Regnskap2018_budsjett19’ 
publisert på https://www.frioa.no/fri-oslo-akershus/omfrioa/arsmote-2019/  

 

 

Sak nr.: 

7.1 
Innkomne forslag – Vedtektsendringer 

 Beskrivelse 
 
Vedtektsendringer foreslått av styret: 

§6 Årsmøte i laget 

Endringsforslag 1a: 

Endring angående stemmerett på årsmøtet:  
Styret ønsker å endre vedtektene slik at de er i tråd med endring i FRIs vedtekter som ble gjort 
på landsmøtet. Dette er en formalitet fordi våre vedtekter er underlagt FRIs vedtekter, så dette 
er å anse som en presisering. 
 
Dagens tekst:  
“Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer med gyldig medlemskap i FRI Oslo og 
Akershus.” 
 
Erstattes med:  
“Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer i FRI Oslo og Akershus som har betalt 
kontingent i inneværende år og senest tre uker før årsmøtet avholdes.” 
 

Endringsforslag 1b: 

Styret ønsker å leggge til valg av valgkomite i FRI OAs vedtekter under lista over 
saker som skal behandles på årsmøtet. Dette er en formalitet fordi våre vedtekter er 
underlagt FRIs vedtekter, så dette er å anse som en presisering.  
 
Ny tekst som kulepunkt under § 6: 
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“Valg av valgkomite” 

Endringsforslag 2: 

§ 7 Styret 
Stadfesting av praksis med representasjon fra ungdomsorganisasjonen: 
Styret ønsker å legge til en ny setning som stadfester praksisen med at en representant fra 
ungdomsorganisasjonen vår har en plass i vårt styre. Setningen legges inn som tredje setning 
i avsnittet. 
 
Forslag til ny setning: 
En representant fra Skeiv Ungdoms fylkeslag kan møte i styremøtene med fulle rettigheter.  
 

§ 10 Oslo Pride 

Endringsforslag 3 a: 
 
Generalforsamling i Oslo Pride: 
Styret ønsker å endre vedtektene slik at hele styret i FRI OA utgjør generalforsamlingen i Oslo 
Pride, fremfor styreleder, slik det står nå. Hensikten er å sørge for at flere personer er med på 
eventuelle vedtektsendringer og valg av styre i Oslo Pride. Forslaget gjelder andre setning i 
paragrafen, og er en endring i ordlyd. 
 
Gammel tekst: 
FRI OA-styret, ved valgt leder, er generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i 
det. 
 
Erstattes med:  
Styret i FRI OA er generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det.  
 

Endringsforslag 3 b: 

 
Oslo Prides formål: 
Styret foreslår å endre våre vedtekter i tråd med endringen i formål i Oslo Prides egne 
vedtekter. Hensikten med forslaget er å forankre formålsparagrafen i FRI OAs vedtekter, slik at 
de er i overensstemmelse. Det vil også gjøre at formålet til Oslo Pride ikke kan endres i Oslo 
Prides vedtekter uten å bli behandlet av årsmøtet i FRI OA. Forslaget gjelder andre avsnitt i 
paragrafen. 
 
Endring i ordlyd 
 
Gammel tekst 
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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. 

 
Erstattes med: 
Formålet til Oslo Pride: 
Oslo Pride skal synliggjøre bredden av skeiv kultur og bidra til økt anerkjennelse av kjønns- og 
seksualitetsmangfoldet. Dette skal gjøres i tråd med Oslo Prides prinsipper: solidaritet, 
frivillighet og trygge rammer.  
 

Endringsforslag 3 c:  

 
Forankring av formelt eierskap i årsmøtet til FRI OA  
Styret ønsker å forankre det formelle eierskapet til Oslo Pride i våre vedtekter. Forslaget er å 
legge til en ny setning etter beskrivelsen av Oslo Prides formål. 
 
Ordlyd i ny setning: 
 
FRI OA eier alle aksjer i Oslo Pride AS. Salg av aksjer skal godkjennes av lagets årsmøte med 
⅔ flertall. 

 

 
 

Sak nr.: 

7.2 
Innkommen sak fra Lesber i Dagslys 

 Forslag fra Lesber i dagslys – LeDa til årsmøtet i FRI Oslo og Akershus 27. februar 
2019 

 

Lesber i dagslys - LeDa er sterkt uenige i FRIs politikk vedrørende Sexkjøpsloven.  Det viser 
et enstemmig vedtak på LeDas årsmøte. 

Forslag:  FRI Oslo og Akershus pålegges å fremme forslag for FRIs landsmøte 2020 med 
følgende endring i Politisk plattform, kap. 6.7 Salg og kjøp av seksuelle tjenester, kulepunkt 
4: 
 
 «FRI mener at straffelovens paragraf 316, «Kjøp av seksuelle tjenester hos voksne» må 
avskaffes fordi den er til hinder for gode og viktige tiltak for å ivareta både sexarbeideres og 
samfunnets interesser.» – strykes. 
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Det innebærer at hele innledningen i kapittel 6.7 må skrives om. 

Begrunnelse:  Vedtaket om at Sexkjøpsloven skal avskaffes, har skapt splid i 
organisasjonen. Mange har latt være å fornye medlemskapet pga denne saken og de andre 
kontroversielle vedtakene om eggdonasjon og surrogati. 

I LeDa er det stor støtte til Sexkjøpsloven, som har redusert omfanget av prostitusjon i Norge 
betraktelig, ifølge Vista analyse som evaluerte loven i 2014 etter oppdrag fra Justis- og 
beredskapsdepartementet. Dermed har markedet blitt mindre lukrativt for bakmenn som 
trafikkerer kvinner og barn over landegrensene i en brutal industri.  

Å verne om – og styrke håndhevelsen av – Sexkjøpsloven vil etter vår oppfatning være mer i 
samsvar med FRIs egne formål: 

 
«FRI sitt formål er at alle skal kunne leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og 
sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller 
trakassert.» 
Politisk plattform, kap. 1, s. 1. 
 
Pkt. 1.1.4 Seksualitetsmangfold: 
”FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, 
likeverd og samtykke er positivt. FRI mener at alle mennesker har rett til å definere og 
utforske sin egen seksualitet uten press eller diskriminering fra andre. God seksuell helse 
krever en positiv og respektfull tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, så vel som 
muligheten til å ha lystfylte og sikre seksuelle opplevelser, frie for tvang, diskriminering og 
vold.” 
 
 
 

 
Styrets innstilling i saken: 
Styret forstår forslagets intensjon til å være å binde opp styret til å foreslå endring i politisk 
plattform på kulepunkt 4 i kapittel 6.7 om kjøp og salg av seksuelle tjenester. Styret ser ikke 
klart hva som eventuelt må skrives om i innledningen til kapittel 6.7, og dersom forslaget 
vedtas bes forslagsstiller om å sende et forslag til eventuelle endringer til styret.  
 
Styrets innstilling er at forslaget ikke vedtas av årsmøtet. 
 

 

Sak nr.: 

7.3 
Innkommen sak fra Lesber i dagslys 

 Forslag fra Lesber i Dagslys 
til årsmøtet i FRI Oslo og Akershus 27. februar 2019 
 
Vi i Lesber i Dagslys er sterkt uenig i FRIs politikk vedrørende surrogati og eggdonasjon. Vi 
vil derfor fremme følgende forslag for årsmøtet: 
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Forslag: 
 
FRI Oslo og Akershus pålegges å fremme forslag for FRIs landsmøte i 2020, som innebærer 
følgende endringer i de politiske grunnlagsdokumenter: 
 
Arbeidsprogram 2018 – 2020: 
 
a) Kulepunkt 8 i Satsingsområde 1: Familier: "FRI skal jobbe for at eggdonasjon blir tillatt i 
Norge, også for enslige" – strykes. 
 
b) Kulepunkt 9 i Satsingsområde 1: Familier: "FRI skal jobbe for at altruistisk surrogati tillates 
i Norge" – strykes. 
 
Politisk plattform: 
 
c) Kulepunkt 7 i Kap. 4 Familie og samliv: "FRI mener eggdonasjon må tillates i Norge, også 
for enslige" – strykes. 
 
d) Kulepunkt 8 i Kap. 4 Familie og samliv: "FRI mener altruistisk surrogati må tillates i Norge" 
– strykes. 
 
Som følge av ovenstående forslag må også følgende endring skje: 
 
e) Siste setning i tredje avsnitt i Kap. 4 Familie og samliv: "Hvorvidt surrogatien er altruistisk, 
dvs. basert på informert samtykke og uten motytelse, må være etterprøvbart og det må 
finnes reelle sanksjonsmuligheter ved brudd" – strykes. 
 
Kort begrunnelse: 
 
Vi i Lesber i Dagslys er imot eggdonasjon og surrogati. 
 
Både eggdonasjon og ikke minst surrogati medfører en så omfattende påkjenning for 
kvinnekroppen, at vi ikke mener dette kan forsvares ut fra enkeltpersoners ønske om å få 
egne barn. Vi tror ikke på altruistisk surrogati, fordi vi mener at risikoen for at fattige kvinner 
og kvinner som er i en utsatt posisjon, vil bli utsatt for sosialt og økonomisk press og følgelig 
bli utnyttet, er for stor. 
 
Det er ikke en menneskerett å få barn. Dessuten finnes det allerede mange barn i verden 
som trenger trygge omsorgspersoner. Vi ønsker derfor at FRI skal slutte å jobbe for 
eggdonasjon og surrogati og i stedet vektlegge arbeidet for å bedre mulighetene for 
lhbti-personer til å komme i betraktning ved adopsjon og ved rekruttering som fosterforeldre 
og avlastningshjem. 

 
Styrets innstilling i saken: 
Styret forstår forslagets intensjon til å være å binde opp styret til å foreslå disse endringene i 
politisk plattform på punktene om altruistisk surrogati og eggdonasjon, dersom behandlingen 
av disse dokumentene starter opp før årsmøteperioden er over, eller dersom det ikke vedtas 
motstridende forslag på neste årsmøte.  
 
Styret mener forslaget om endring av arbeidsprogram er overflødig, ettersom det vedtas nytt 
arbeidsprogram på neste landsmøte, og det ikke vil kunne bryte med politisk plattform. 
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Styrets innstilling er at forslaget ikke vedtas av årsmøtet. 
 

 

Sak nr.: 

8.1/8.2 
Valgkomiteens innstilling 

  

Valgkomiteen vil gjerne takke alle de gode kandidatene som stilte seg til disposisjon for 
styret i FRI OA. Det har vært vanskelig å velge mellom så mange engasjerte og motiverte 
folk. 

Valgkomiteen har hatt som mål å kunne innstille på et mangfoldig og sammensatt styre som 
vil jobbe for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, 
kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke. 

Det mener vi å ha sikret ved å innstille på følgende personer til verv for styreperioden 
2019-2020: 

Leder: Brita Brekke (gjenvalgt) 

Politisk nestleder: Marita Matthews Holmeset-Varpe (gjenvalgt) 
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes (ny) 

Styremedlem: Klaus Bøckman (gjenvalgt) 
Styremedlem: Jan Elisabeth Lindvik (gjenvalgt) 
Styremedlem: Grace Tabea Tenga (ny) 
Styremedlem: Espen Solum (gjenvalgt) 

Varamedlem: Ida Tønnesen (gjenvalgt) 
Varamedlem: Bjørn Tore Grøntvedt (gjenvalgt) 
Varamedlem: Ingrid Kornstad (ny) 

 

Alle kandidater er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur. 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

 

Oslo 20/2-2019 

 

Valgkomiteen: 

Hans Heen Sikkeland, Nils-Erik Flatø, Paal Christian Mossin Gjøen og Martine 

Hammervold-Austinat. 
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Sak nr.: 

8.3 
Innstilling vara til landsstyret 

 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 til landsstyret.  

 

Styrets innstilling til varaer til landsstyret: 
 

1. Marita Matthews Holmeset-Varpe  
2. Olav Persson Ranes 
3. Jan Elisabeth Lindvik 
4. Ida Tønnessen 

 

Sak nr.: 

8.4 
Valg av ekstern revisor og regnskapsfører 

 Beskrivelse 

Astrid Golf, Christiania Revisjon foreslås gjenvalgt som revisor for FRI OA 
Knut Sverre Bjørndalen-Røang foreslås gjenvalgt som regnskapsfører for FRI OA 

 

Sak nr.: 

8.5 
Valg av valgkomite 

 Beskrivelse 

Innstillingen fra styret er følgende: 
Martine Hammervold-Austinat (leder) 
Nils-Erik Flatø 
Hans Heen Sikkeland 
Silje-Håvard Bolstad (ny) 
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