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Organisasjonen vår

kan samarbeide med?

I arbeidsprogrammet vårt har vi bestemt at
boikott skal være en prioritert oppgave. Det
betyr at vi skal oppfordre til boikott og
begrunne hvorfor vi gjør det. Vi må da vite
hvordan vi organiserer arbeidet for å nå fram
med budskapet vårt og hvordan vi kan få økt
oppslutning om standpunktene våre. Har
lokallaget et styre som drar lasset sammen eller
står og faller det hele på enkeltpersoner? Har
styret klare prioriteringer på hva det skal jobbe
med og hvorfor? Hvordan ivaretar vi
medlemmene våre – nye og eksisterende? Er vi
gode på å informere og trekke dem inn i
lokallagsaktivitetene? Hvordan blir vi synlige i
lokalmiljøet? Er det andre organisasjoner vi

Et styre skal ikke bare ha god kjennskap til situasjonen i Palestina, men også ha
kunnskap om hvilke plikter og hvilken rolle styret har. Å drive et lokallag kan derfor
være krevende, men også inspirerende fordi vi jobber for en rettferdig sak som
engasjerer mange - både nasjonalt og internasjonalt.
Denne organisasjonshandboka er ment å være et nyttig redskap for organisasjonen
Palestinakomiteen. Her finner du praktiske tips og råd for aktiviteter i lokallagene,
om Palestinakomiteens organisasjonsstruktur og formaliteter basert på hva
vedtektene sier og hva som er etablert organisasjonspraksis. Bakerst i handboka
finner du nyttige adresser og vedtekter for Palestinakomiteen, og en oversikt over
vedtatte retningslinjer og viktige dokumenter.
Kampen for frihet og et fritt Palestina er viktigere enn noensinne. Da må vi vise vei.
Tiden er for lengst inne for at verdenssamfunnet skal innføre sanksjoner overfor
Israel for deres mange brudd på folkeretten og menneskerettighetene, for
trakasseringen og fordrivelsen av det palestinske folket, og for sin apartheidpolitikk.
Vi må sammen gi et tydelig signal til Israel om at vi ikke godtar dette og vil kjempe
helt til palestinerne har fått sin frihet og selvstendighet. For at vi skal klare det, må vi
bygge organisasjonen og dra lasset sammen!
Fritt Palestina!
Oslo, mars 2015
Aller beste hilsener fra Arbeidsutvalget i Palestinakomiteen
Kathrine Jensen
Leder
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Del 1 Kampen for et fritt Palestina
1.1 Om Palestinakomiteen i Norge
Palestinakomiteen i Norge ble stiftet i 1969 og er
en uavhengig og landsomfattende
solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre
kunnskap om situasjonen i Palestina og for å
påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den
offentlige debatten ønsker vi å øke forståelsen og
kunnskapen om forholdene i de okkuperte
palestinske områdene og staten Israel.
Palestinakomiteen ble dannet av personer med
bakgrunn i den antiimperialistiske bevegelsen
som vokste fram på midten av 1960-tallet. På
forsommeren i 1969 ble det nedsatt en gruppe
som kalte seg «Arbeidsgruppa for fritt Palestina».
Den skulle studere Midtøsten-spørsmålet og
«drive støttearbeid for det palestinske folkets
nasjonale frigjøringskamp». I gruppas manifest
sto det blant annet: «Det palestinske folket har
gått til væpnet kamp mot USA-imperialismen og
dens base og allierte i Midtøsten den sionistiske
staten Israel. Hele det palestinske folket står
samlet i kampen som i dag har karakter av
frigjøringskrig. Det palestinske folkets
frigjøringskamp er en del av den kampen verdens folk i dag fører mot alle former for
imperialistisk undertrykkelse.»
Det ble slått fast at det selvsagt ikke var jødene, men «USA-imperialismen og dens sionistiske
allierte» som det palestinske og de arabiske folkene kjempet mot. Palestinakomiteen ble
dannet seinere samme år og er en av de eldste solidaritetsorganisasjonene i Europa til støtte
for det palestinske folket.
Israel, antisemittisme og antisionisme
Israel er en rasistisk stat som kan sammenliknes med den tidligere apartheidstaten SørAfrika. Palestinakomiteen har i mange år krevd at Norge skal bryte forbindelsene med staten
Israel på grunn av dens undertrykking av palestinerne og okkupasjonen av palestinske
områder.
Samtidig har Palestinakomiteen alltid lagt stor vekt på at det må skjelnes mellom religionen
jødedom og den politiske ideologien sionisme. I vedtektene står det: «Personer som hevder
anti-semittiske eller andre rasistiske meninger kan ikke være medlemmer av
Palestinakomiteen.» Prinsipprogrammet slår også fast at «Noreg har ei svart historie når det
gjeld antisemittisme. Palestinakomiteen er motstandar av all undertrykking og
diskriminering. Derfor er det ei viktig oppgåve for Palestinakomiteen i Noreg å kjempe mot
alle former for antisemittisme.»
Fra helseteam til solidaritetsarbeidere
I 1976 sendte Palestinakomiteen det første helseteamet til Libanon. Siden er arbeidet utvidet
til å gjelde også okkuperte Palestina og andre områder hvor palestinere oppholder seg.. Vi
støtter et kjempende folk fordi saken deres er rettferdig. Palestina kan ikke frigjøres med
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medisiner, men da Palestinakomiteen sendte helseteam var det utfra et ønske om å ta del i
kampen, vise vår støtte, og stå sammen med palestinerne da situasjonen var som vanskeligst.
Helseteamet skulle gjøre en faglig god jobb, men det var like viktig at de fikk politisk utbytte,
at de fungerte som øyenvitner og kunne fortsette å arbeide for palestinerne etter at de kom
hjem igjen. Dessuten lærte vi mye om palestinernes daglige situasjon gjennom det
helsearbeiderne opplevde og kunne fortelle om når de kom hjem.
I dag sender vi ikke helsearbeidere, men solidaritetsarbeidere til Palestina og Libanon (se
kapittel om solidaritetsarbeidere).

Ledere av Palestinakomiteen i Norge:
Finn Sjue (1970-72)
Peder Martin Lysestøl (1972-73)
Per Dahl (1973-74)
Geir Hem (1974-76)
Trond Lindstad (1976-85)
Ragnhild Smette (1986-88)
Egil Fossum (1988-1990)
Helga Hvidsten (1990-94)
Venke Aarethun (1994-99)
Lars Haugom (1999-00)
Venke Aarethun (2000-04)
Øyvind Sagedal (2004-08)
Line Khateeb (2008-2012)
Odd Iglebæk (mars-mai 2012)
Annicken Lundgård (juni 2012-2014)
Kathrine Jensen (2014-)

Finn Sjue

1.2. Hvilken organisasjon er Palestinakomiteen?
Organisasjonens formål og funksjon er (vedtektenes § 2 b): Palestinakomiteen i Norge er en
selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon. Organisasjonen skal drive
solidaritetsarbeid for det palestinske folkets frigjøringskamp, først og fremst ved å drive
opinionsarbeid i Norge, og også ved praktisk arbeid blant og for palestinerne.
Palestinakomiteen i Norge er en kamp- og aktivistorganisasjon basert på lokallag som det
viktigste grunnelementet i organisasjonen. Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid for
det palestinske folket, først og fremst ved å drive opinionsarbeid i Norge, men også ved
praktisk arbeid blant og for palestinerne.
Organisasjonen driver et omfattende arbeid som i store deler blir gjennomført av frivillig
innsats basert på nøkkelpersoner som både må ha kompetanse og kapasitet/tid til å utføre
disse. Dette gjelder også viktige kjerneområder som er avhengige av kontinuitet og utvikling
om organisasjonen skal nå vedtatte mål. Flere av disse kjerneoppgavene er lagt til frikjøpte
tillitsvalgte utfra et prinsipp om at dette ikke skal svekke den frivillige innsatsen og
dugnadsarbeidet som er fundamentet i Palestinakomiteens arbeid.
Politisk og økonomisk uavhengighet
Palestinakomiteen legger vekt på at politikken bestemmes av medlemmene, og ønsker ikke å
gjøre seg avhengig av bevilgende pengekilder som kan stille betingelser, selv om det medfører
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at økonomien ofte er dårlig. Som en følge av dette er medlemskontingenten den viktigste
inntektskilden vår.
Samarbeid med organisasjoner i Norge, Norden og internasjonalt
Samarbeid på tvers både nasjonalt og internasjonalt er avgjørende for å få oppmerksomhet
og oppslutning om politikken vår.
Palestinakomiteen er medlem av Fellesutvalget for Palestina og Ship to Gaza, og har et godt
og nært samarbeid med store deler av den norske bevegelsen, politiske partier og
ungdomsorganisasjoner på venstresida, innenfor religiøse miljø, og solidaritets- og
humanitære organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna.
Internasjonalt er Palestinakomiteen tilsluttet BDS Movement (det palestinske
boikott/deinvestering/sanksjoner-initiativet fra 2006), og samarbeider med nordiske og
internasjonale organisasjoner til støtte for det palestinske folket.

1.3. Boikottarbeidet

Palestinakomiteen Oslo demonstrerer utenfor Israels ambassade 15. mai 2013

Palestinakomiteen i Norge har i mange år hatt boikott av staten Israel som en prioritert
oppgave fordi boikott er et ønske fra palestinerne selv. I et opprop fra ca 170 organisasjoner
som representerer det palestinske sivile samfunnet, ber de oss, det internasjonale sivile
samfunnet, organisasjoner og folk fra hele verden om å boikotte Israel.
Boikott av staten Israel er ikke et mål i seg selv, men et effektivt og ikke-voldelige virkemiddel
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i kampen for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen og for å få til en rettferdig og
demokratisk løsning. Vi tar i bruk boikott fordi Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner
og internasjonal lov, og som går fri for internasjonale sanksjoner.
Det har snart gått 70 år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset
for sine palestinske eiere, utgjør palestinerne verdens største flyktninggruppe; de fleste
statsløse. UNRWA har registrert 5 millioner palestinske flyktninger spredt over 58 leire i
Midtøsten. På verdensbasis ligger tallet på ca. 8 millioner. Flyktningene har rett til å vende
tilbake i følge folkeretten og de har rett på kompensasjon, hvilket årlig bekreftes av FN. Men
Israel nekter dem begge deler. Dessuten holdes en stor mengde palestinere fengslet uten lov
og dom. Og Israel får holde på mens den ene ”fredsforhandlingen” avløser den andre uten at
det det nærmer seg en løsning. Heller tvert imot. Fakta på bakken forteller oss at det har
vokst fram et apartheidsystem og et undertrykkelsesregime som flere og flere velger å ta
avstand fra.
I dag er det det en voksende BDS- bevegelse som tar til ordre for en internasjonal boikott av
Israel lik boikottkampanjen mot apartheidregimet i Sør-Afrika.
Les mer på www.boikottisrael.no

1.4. Studie- og solidaritetsturer

Muren skjærer seg gjennom palestinsk jord

Arbeidsprogrammet 2014-16:
Arrangere ca. 10 studieturer årlig, herunder faglige studieturer, solidaritetsstudieturer og lokallagsturer.

Palestinakomiteen i Norge har mange års erfaring med å arrangere studieturer til Palestina.
Formålet med turene er at deltakerne selv skal være vitne til den israelske okkupasjonen og
blokaden, og de konsekvensene dette har for den palestinske befolkningen.
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Vi retter også mye av arbeidet vårt mot fagbevegelsen, og gjennom våre studieturer har disse
bidratt til å knytte forbindelser mellom forskjellige norske og palestinske fagorganisasjoner.
Blant annet har vi kontakt med den tradisjonelle palestinske fagbevegelsen (PGFTU), men vi
har også kontakt med andre deler av palestinsk fagbevegelse som New Union, og israelsk
fagbevegelse ved Wac Ma’an.
Deltakerne tilbys forberedelser før turen og oppfølging etter hjemkomsten for dem som
ønsker det, slik at flere vil kunne engasjere seg i solidaritetsarbeidet og formidle videre
erfaringer og kunnskap. Vi ser dette som svært viktig siden solidaritetsarbeidet her hjemme
er Palestinakomiteens hovedoppgave.
Vi arrangerer turer for allment interesserte, og arrangerer også turer innenfor spesielle
interesseområder, for eksempel gruppeturer for kunstnere eller bønder hvor man møter
kolleger osv.

1.5. Solidaritetsarbeidere
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Sende tre årlige team med solidaritetsarbeidere til Rashedieh i Libanon og til Vestbredden i Palestina

Palestinakomiteen har siden 1976 sendt solidaritetsarbeidere til Midtøsten, og har i dag
tre samarbeidsprosjekter – to i Libanon og ett i Palestina:
 Palestina/Vestbredden: Palestinakomiteen samarbeider med Stop the Wall som er en
paraplyorganisasjon for mange grasrotbevegelser
 Libanon/Rashedieh: I samarbeid med Abu Jihad senteret og Den palestinske
kvinneunionen sender Palestinakomiteen solidaritetsarbeidere til den palestinske
flyktningeleiren Rashedieh
 Libanon/Fadderordningen: Palestinakomiteen samarbeider med Beit Atfal Assomoud
om et solidaritetsprosjekt for palestinske barn i leirene i Libanon i form av innsamling
til tiltak i leirene som barn/ungdom til gode

Palestinsk landsby med mur og kolonier som kan ses øverst i bildet

Solidaritetsarbeidet vårt skiller seg fra humanitær hjelp ved at vi tar standpunkt i konflikten
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og støtter palestinernes frigjøringskamp på deres premisser.
Solidaritetsarbeidet er tosidig på den måten at det skal være til nytte i Palestina samtidig som
solidaritetsarbeideren skal drive solidaritetsarbeid når han eller hun kommer hjem til Norge.
Den vesentlige delen av Palestinakomiteens arbeid retter seg mot norsk opinion, og legger
hovedvekten på å nå folk flest og ta opp kampen med sionistisk propaganda. Vi forventer
derfor at solidaritetsarbeideren ved hjemkomst tar del i Palestinaarbeidet, for eksempel ved
leserinnlegg i avisene, foredrag eller ved deltakelse i Palestinakomiteens arbeid.
Solidaritetsarbeidet er ulønnet. Til gjengjeld vil solidaritetsarbeideren få en unik innsikt i
palestinsk kultur og samfunnsliv, men også se skyggesiden ved på nært hold å oppleve
hvordan det er å være palestiner i et okkupert land eller flyktning.
Det arbeides for å kunne sende solidaritetsarbeidere til Gazastripen.

1.6. Viktige målgrupper for Palestinakomiteen
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Søke samarbeid med andre organisasjoner med sikte på å opprette BDS Norge.

Overlevering av brev til G4S av BDS Movement, Addameer, Fagforbundet, Palestinakomiteen og Norsk Folkehjelp okt 2013

Palestina engasjerer mange og solidaritetsarbeidet åpner for allianser mellom ulike grupper
som arbeiderbevegelsen, andre solidaritetsorganisasjoner, humanitære organisasjoner,
ungdomsorganisasjoner, politiske partier.
Grupper vi kan henvende oss til og søke samarbeid med kan være bønder, ungdom,
kulturarbeidere, fiskere, vitenskapsfolk, kristne og muslimer.
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1.7. Vennskapsbyer
En del byer i Norge har vennskapsbyer i Palestina: Trondheim – Ramallah, Lærdal – Jeriko,
Stavanger- Nablus, Hamar - Khan Younis, Tromsø – Gaza, Sarpsborg- Betlehem.
Kommunestyret fatter vedtak om vennskapsby. For å få et slikt vedtak, vil det være en fordel
å kjenne medlemmer av kommunestyret som kan fremme saken. Etter et vedtak tilbyr
ordfører/kommunen en vennskapsbyavtale med den palestinske byen. Ta kontakt med en
norsk vennskapsbykommune for å få kopi av inngåtte avtaler.

Del 2 Organisasjonen Palestinakomiteen
Denne delen handler om oppbygginga av Palestinakomiteen, om ansvars- og
arbeidsområdene for de ulike organene, hvilke kommunikasjonskilder vi har tilgang på i
organisasjonen og hvordan vi kan bruke disse.

2.1. Medlemmene
Medlemmene er ryggraden i organisasjonen – både politisk og økonomisk. Et høyt
medlemstall gir politisk tyngde og økonomisk handlefrihet. Palestinakomiteen trenger både
medlemmer som er aktive i lokallag og medlemmer som støtter opp om virksomheten
gjennom å betale kontingenten. Medlemmene er vår viktigste kanal for å nå ut med
informasjon og argumentasjon til folk i hele landet.
Alle medlemmer, nye innmeldinger, utmeldinger, adresseendringer o.l. skal rapporteres inn
til det sentrale medlemsregisteret i Oslo. Nye medlemmer mottar en velkomstpakke med
velkomstbrev, studieheftet, de siste medlemsbladene og noen enkle profileringsartikler.
Medlemsansvarlig
Det er helt avgjørende at lokallagene har tilgang til og oversikt over egne medlemmer.
Lokallagene kan bestille oppdaterte medlemslister hver gang de skal ha utsendinger,
ringerunder eller andre aktiviteter hvor de trenger medlemslister. Lister og mer informasjon
om medlemsregisteret kan fås fra medlemsansvarlig på e-post:
medlemsarkiv@palestinakomiteen.no
Det anbefales likevel at lokallagene kobler seg opp på det sentrale medlemssystemet. Fra
det sentrale medlemsregisteret, kan lokallagene sende ut nyhetsbrev, ta ut etiketter,
vedlikeholde egne medlemmer og ha oversikt over medlemstallet til enhver tid.
Lokallaget bør ha en egen medlemsansvarlig. Denne kan ha tilgang til sentralt medlemsarkiv,
være ansvarlig for oppdaterte medlemslister, registrere inn- og utmeldinger av medlemmer,
registrere kontingent og oppdatere kontaktinformasjon på det enkelte medlem.
Det er utarbeidet en manual for bruk av medlemsregisteret, og opplæring gis etter behov av
Palestinakomiteens medlemsansvarlig (medlemsarkiv@palestinakomiteen.no).
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2.2. Lokallagene
Palestinakomiteen er en
landsomfattende organisasjon som
har lokallag i de fleste fylkene.
Lokallag opprettes der er grunnlag for
det og er definert ut fra et geografisk
område. Et lokallag må bestå av minst
3 medlemmer. Lokallag kan også
etableres som ungdomslag (øvre
aldergrense 26 år) eller som
studentlag med tilknytning til et
lærested. Et geografisk sted kan
følgelig både ha et lokallag basert på
geografisk tilknytning, et ungdomslag
og et studentlag.

2.3. Landsmøtet

Fra Landsmøtet i 2012

Det høyeste organet i organisasjonen er landsmøte som behandler prinsipielle saker som
gjelder organisasjonens funksjon og arbeidsform. Landsmøtet blir holdt annethvert år.
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Alle godkjente lokallag har rett til å sende delegater til landsmøtet. Delegatene skal velges på
årsmøtet til lokallaget. Delegater får dekket reiseutgiftene til landsmøtet, men lokallaget
betaler en deltakeravgift per delegat som fastsettes av landsstyret.
Tallet på delegater per lokallag blir avgjort ut fra en fordelingsnøkkel som landsstyret vedtar,
og som blir beregnet ut på grunnlag av medlemstallet per 30. september året før landsmøtet.
Landsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent, men det er bare
delegatene som har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.

2.4. Landsstyret
Landsstyret (LS), blir valgt av Landsmøtet. LS er organisasjonens høyeste myndighet mellom
landsmøtene og skal lede og samordne komiteens arbeid. Styret møtes minst to ganger i år
det ikke er landsmøte og minst en gang i år det er landsmøte. Alle medlemmer av LS har en
personlig vara. På samme måte som landsmøtet, er landsstyremøtet åpent for alle betalende
medlemmer, men de møter uten tale-, forslags- og stemmerett. Nye lokallag, som er stiftet
etter siste landsmøte og som av den grunn ikke har representasjon i LS, vil som regel få
dekket reise for en person.

2.5. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) som er en del av Landsstyret, har ansvar for den daglige driften av
Palestinakomiteen. Utvalget kan supplere seg selv om det er behov for større
arbeidskapasitet. Nye medlemmer av AU har tale- og forslagsrett inntil landsstyret har
godkjent disse som fullverdige medlemmer i AU. AU møtes som regel hver tredje uke, og
referat fra AU-møtene sendes til landsstyret, lokallagene og til leder av faste utvalg.

2.6. Sekretariatet
Det sentrale sekretariatet utfører det daglige arbeidet med driften av organisasjonen etter
retningslinjer gitt av landsstyret og AU. Sekretariatet er lokalisert i Oslo. Blant oppgavene for
det sentrale sekretariatet er: Kontakt med lokallagene og medlemmene, oppfølging av vedtak
i styrende organer, mediearbeid, arrangere landsomfattende aksjoner og konferanser,
koordinering av kampanjer, utredningsarbeid, nettverksbygging, produksjon og utsending av
materiell, utvikle bruk av nettsider og sosiale medier, organisasjonsbygging og
økonomiarbeid.

2.7. Faste utvalg
Landsstyret kan nedsette faste utvalg og adhockomiteer. Medlemmer av slike utvalg
godkjennes av landsstyret etter innstilling fra AU samt får sitt mandat fra og er ansvarlig
overfor landsstyret. Utvalget har rådgivende myndighet som følger vedtatte retningslinjer.
Palestinakomiteen har tre faste utvalg.

a)Boikottutvalget
Boikottutvalget arbeider for økonomisk, faglig, akademisk og kulturell boikott av staten
Israel. Hovedoppgaven er å legge til rette for at organisasjonen skal kunne drive konkrete,
effektive og resultatorienterte boikottkampanjer mot norske og internasjonale selskap som
bidrar til den israelske okkupasjonen. Dette innebær å samle og systematisere
bakgrunnsmateriale og informasjonsmateriell, skolere organisasjonen i argumentasjon og
koordinere aktivitetene. Dette arbeidet går også ut på å videreføre de initiativ som kommer
fra det palestinske samfunnet gjennom BDS-kampanjen.
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E-post: boikott@palestinakomiteen.no
Nettside: www.boikottisrael.no

b)Faglig Utvalg
Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å bidra til at alle typer solidaritet og støttearbeid til
støtte for det palestinske folket vinkla inn mot fagbevegelsen. Enkeltpersoner eller grupper
som ønsker å delta på faglige studieturer blir oppfordret om å ta kontakt med Faglig Utvalg
for å diskutere program og praktisk opplegg.
E-post: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
Nettside: http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

c)Kunstnerutvalget
Kunstnerutvalget jobber for et tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere.
Utvalget skal også være en pådriver for å fokusere på og trekke med seg flere i aktivitet med
fokus på Palestinas situasjon.
E-post: palkom.kunst@gmail.com
Blogg: http://palkom-kunst.blogspot.no/

2.8. Kommunikasjonen i organisasjonen
For å være en slagkraftig organisasjon, må kommunikasjonen være effektivt, og våre viktigste
kommunikasjonskanaler i Palestinakomiteen beskrives her.

Medlemsbladet Fritt Palestina
Det er viktig for organisasjonen at alle medlemmer skal
være godt oppdatert på Palestina-saken og klare til å
argumentere overfor venner, familie og naboer.
Alle medlemmer mottar medlemsbladet fire ganger i året.
Redaksjonen får stadig inn stoff som de innarbeider i
bladet. Noen ganger bestiller de stoff fra bestemte
bidragsytere, og noen ganger kommer det uoppfordret.
Redaksjonen tar gjerne mot bidrag fra medlemmer og
lokallag.
Send stoff til medlemsblad@palestinakomiteen.no Frister
for stoff er oppgitt i bladet.
Nyhetsbrev
Palestinakomiteen har i sitt arbeidsprogram et mål om å sende ut åtte nyhetsbrev til
medlemmene hvert år (de månedene medlemsbladet ikke kommer ut).
Lokallag står for en svært verdifull kontakt ut til medlemmene. Flere lokallag sender jevnlig
ut nyhetsbrev til sine medlemmer. Gjennom disse utsendingene får medlemmene tilbud om
aktiviteter og direkte kontakt, og får vite mer om hva organisasjonen arbeider med lokalt.
Lokal aktivitet er viktig for å gi medlemmene følelsen av at de kan bidra, og kanskje får noen
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lyst å bli aktive selv? I Del 7 Viktige dokumenter og retningslinjer er det tatt inn eksempel på
nyhetsbrev.

Studieheftet For et fritt Palestina
Palestinakomiteen har utarbeidet et eget studiehefte om Palestina. I det dagspolitiske
arbeidet kan ofte de langsiktige linjene komme i bakgrunnen. Palestinakomiteen har
utarbeidet et eget studiehefte som gir ei grundig innføring i komiteens politiske grunnlag for
sitt arbeid. Heftet kan brukes til skolering av tillitsvalgte og som studiemateriale i lagene. Det
finnes studiespørsmål bak i heftet til dette formålet.
Alle nye lokallag får tilsendt fem studiehefte til styret. Utover dette kan lokallagene bestille
flere eksemplarer á kr 50 ved å sende e-post til sekretariat@palestinakomiteen.no

E- postkonto. E-postlister. Debattliste
E-postkonto for lokallaget
Palestinakomiteen har domenet @palstinakomiteen.no Flere lokallag har valgt å opprette
egen e-postadresse til lokallaget med dette domenet. En slik konto kan bestilles hos
sekretariat@palestinakomiteen.no
E-postlister
Sekretariatet sender jevnlig ut organisasjonsnytt eller viktige beskjeder på e-post til
lokallagene og landsstyret. Disse e-postlistene som driftes og styres av Palestinakomiteen
sentralt, er:
 lokallag@palestinakomiteen.no (inkluderer lokallagsledere, medlemsansvarlig,
redaksjonssekretær nettside, Palestinakomiteens leder og organisasjonssekretær)
 palkom-ls@lists.copyleft.no (inkluderer landsstyret med vararepresentanter (inkl
AU), medlemsansvarlig, ledere av faste utvalg og redaksjonssekretær nettside)
Debattliste
Palestinakomiteen har også en debattliste hvor alle medlemmene som melder seg på, kan
debattere aktuelle saker. Påmelding sendes: sekretariat@palestinakomiteen.no

Palestinakomiteen på nett og sosiale medier
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Vedlikeholde og oppdatere lokal nettside på
www.palestinakomiteen.no og/eller være synlig på sosiale medier.

Palestinakomiteens nettside er en viktig kanal for informasjon. Her kan både medlemmer,
tillitsvalgte, sympatisører, elever, studenter, medier og andre lese om hva Palestinakomiteen
står for, hvordan vi jobber og hva vi mener. Noen lokallag har egne hjemmesider som er
tilknyttet den landsomfattende siden, med mulighet til å legge ut eget stoff.
Palestinakomiteen har også en egen Facebookside og Twitterkonto som administreres av en
pulje på cirka fem personer.
Ettersom vi vet at FB er den viktigste kanalen som ungdom og stadig flere bruker, er det ikke
bare viktig for Palestinakomiteen å være der, men også for lokallagene. Alle lokallag bør
opprette egen Facebook-side for å komme i kontakt med sine medlemmer, nye medlemmer
og fortelle og formidle om aktiviteter og planer. Se også veileder for opprettelse av FB-side
(Del 7 Viktige dokumenter og retningslinjer).
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Del 3 Arbeid og aktiviteter i lokallagene
Denne delen gir råd og tips om hvordan laget kan drive utover retta virksomhet og verve nye
medlemmer, om fordeling av ansvar og funksjoner i laget, hvordan man gjennomfører et
årsmøte og stifter nye lokallag.

3.1. Planer og ansvar
For å få gjennomført planene er det en fordel å fordele ansvar for ulike prosjekt på
styremedlemmene. I mange sammenhenger kan det være lurt for disse å knytte til seg flere
ressurspersoner. Styrets leder må likevel ta ansvar for at det blir framdrift i prosjekta. De som
har tatt på seg oppgaver, må følges opp. Rapporteringsrunder på styremøtene er en måte å
gjøre dette på.
Frivillig arbeid blir drevet av engasjement. Det er derfor viktig å huske at alle skal oppleve
arbeid i Palestinakomiteen som engasjerende og som noe som gir inspirasjon. Lederen har et
særskilt ansvar for å sørge for at folk ikke drukner i oppgaver og at folk får gjøre ting de har
lyst til og er gode på. Det er også viktig å huske at folk er forskjellige, og at av den grunn må
ha respekt for ulike arbeidsmåter.
Rom for ideer
På samme måte er det viktig at det blir gitt rom for nye ideer og forslag som ikke
nødvendigvis må være forankret i en plan, men som kan utløse nytt engasjement og aktivitet i
laget. Det kan være vanskelig for årsmøtet å spå om politiske hendelse ett år fram i tid. Det vil
derfor være viktig at det er rom for å handle spontant når en ny politisk situasjon oppstår.

3.2. Utover rettet arbeid og verving av medlemmer
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Utvikle det utadrettete opplysningsarbeidet gjennom hovedsakelig åpne møter,
elektroniske medier, ulike former for aktivisme og utvikle mediestrategien.

Det er svært viktig for Palestinakomiteen som organisasjon og solidaritetsbevegelse at
lokallagene driver bevisst med utover rettet aktivitet – og særlig i perioder der Palestina-saka
ikke står øverst på den nasjonale agendaen. Tips til utadrettet aktivitet:
 Medieutspill (se Del 5 Informasjon og pressearbeid)
 Stand
 Møter
 Informasjonskampanjer
 Åpne studieringer
 Kulturarrangementer
Verving av nye og gjenverving av medlemmer bør være ett av målene til laget ved alle slike
tiltak og arrangementer.

a)Aksjoner og demonstrasjoner
Her er det vel bare fantasien som setter grenser. Er du aktiv i boikottarbeidet, er det mye man
kan gjøre for å rette søkelyset mot både produkter og bedrifter.
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Palestinakomiteen Trøndelag
utførte eksempelvis denne
aksjonen: For å sette søkelys på
den daglige trakasseringa under
okkupasjonen setter den israelske
hæren, i form av UFFAs gateteater
(ungdom for fri aktivitet i
Trondheim) ei veisperring på
Nordre, den sentrale gågata i
byen. Ingen slipper gjennom
sperringa uten å vise legitimasjon.
Baksiden på passerseddelen var en
løpeseddel: Hvordan ville du følt
deg om dine rettigheter ble krenket
hver dag?
1.mai
Det finnes solide tradisjoner på at Palestinakomiteen tilslutter seg og deltar i 1.mai-toget.
Palestinaseksjonene er blant de største i toget, landet rundt. Kontakt lokalt LO for tilslutning,
foreslå paroler gjennom representanter, undersøk om det er fritt for å komme med egne
paroler.
Flere lokallag arrangerer felles frokoster f eks med palestinske foreninger med servering av
norsk og arabisk mat.
Merkedager
Jorddagen og BDS-dagen 30. mars, den palestinske fangedagen 17. april, Al Nakba-dagen 15.
mai og FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket 29. november kan være
aktuelle dager for markering i form av et åpent møte, et leserinnlegg, en stand.
Les mer om merkedagene her:
Jorddagen 30. mars. Se f eks http://en.wikipedia.org/wiki/Land_Day
Den palestinske fangedagen 17. april: http://samidoun.ca
Al Nakba 15. mai: Se f eks http://no.wikipedia.org/wiki/Nakba
29. november: http://www.un.org/en/events/palestinianday/background.shtml
Boikottarbeid
Boikott av Israel er en prioritert oppgave for Palestinakomiteen. Noen tips:
Forbrukerboikott handler om å bevisstgjøre folk om situasjonen ved å oppfordre til ikke å
kjøpe israelske varer. Styrken ligger i at alle kan delta på et personlig plan.
Aksjonsformer:
 Stand utenfor butikker
 Kartlegge butikker for israelske varer
 Dele ut løpesedler med liste over israelske varer
 Feste Boikott Israel-klistremerker på hyllene i butikken der israelske varer står.
 Utdeling av gratis appelsiner med oppfordring om boikott av israelske på en sentral
plass (f eks tog- eller busstasjon) en stor utfartsdag før påske
Liste over varer som du ikke skal kjøpe, finner du på www.boikottisrael.no
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I 2014-16 fokuseres det spesielt på boikott av brusmaskinen SodaStream, Ahava-produkter
og landbruksprodukter fra Israel som selges gjennom Coop og Bama.
Selv om forbrukerboikotten i stor grad er en personlig aksjonsform, går det an å heve
boikotten opp til et annet nivå. Tips som:
 Arbeide for at butikker eller butikkjeder slutter å ta inn israelske varer,
 Arbeide for vedtak i kommune- eller bystyre om at de ikke skal kjøpe israelske varer
 Få fagforeninger til å gjøre vedtak om at de ikke ønsker israelske leverandører i
bedriften.
I tillegg til forbrukerboikott jobber Palestinakomiteen for at private selskaper og Statens
Pensjonsfond Utland ("oljefondet") skal trekke sine investeringer fra virksomheter som
opererer på okkupert område.
Vi jobber også med kulturell og akademisk boikott i samarbeid med Akulbi (www.akulbi.no).
Kulturell og akademisk boikott
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Arbeide målbevisst med akademisk og kulturell boikott, i samarbeid med Akulbi.

Kulturell og akademisk boikott handler om boikott av israelske
kultur- og forskningsinstitusjoner, samt akademiske
institusjoner. Vi vil ha bukt med det statlige samarbeidet, men
sier ikke nei til dialog med enkeltpersoner innen akademia og
innen kunst- og kulturfeltet. Dette er en form for boikott som
viste seg å være svært effektiv i kampen mot apartheidregimet i
Sør-Afrika. Mer om grunnlaget for den kulturelle og akademiske
boikotten kan man lese i heftet Hvorfor skal vi boikotte Israels
universiteter og kulturinstitusjoner? som er gitt ut av Akulbi
(Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av
staten Israel).
Kulturell og akademisk boikott kan egne seg godt som tema på åpne debattmøter, særlig
dersom det finnes større miljøer med kulturarbeidere eller akademikere i området. En mulig
aksjonsform er å lage opprop blant ansatte og studenter ved utdanningsinstitusjoner og få
studentstyret og høgskolestyret/universitetsstyret til å vedta akademisk boikott.
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b)Standvirksomhet
Palestinakomiteen Bodø på stand i bybildet.
Rollupen som vist på bildet kan kjøpes fra
Bokstavfabrikken
http://www.bokstavbutikken.no/display.aspx Pris ca
kr 2 300.
Det ikke vanskelig å arrangere en demonstrasjon eller
annen type markering:





Søk om tillatelse dersom det er nødvendig.
Standsaktivitet på åpne plasser, torg eller
offentlige gater skal som regel ikke skje uten
tillatelse. Torgadministrasjonen, den lokale
handelsstandsforeningen, sentereiere og
politiet er aktører og instanser som gir slike
tillatelser alt etter hvor standen skal være.
 Mobilisere medlemmer, sympatisører, lokale
foreninger som støtter palestinernes sak. Det
kan for eksempel være lokallag av Norsk
Folkehjelp, Amnesty, fagbevegelsen, Fredslaget, Kirkens Nødhjelp, ledsagergruppene,
Kvekerne, Rødt, SV, Rød Ungdom, AUF eller Sosialistisk Ungdom. Og ikke minst:
Palestinere som måtte bo på stedet eller en palestinsk forening.
Annonsere for arrangementet i lokale media, legg det ut på Palestinakomiteens
nettside eller som event på Facebook og send tekstmelding til alle dere kjenner.
Løpesedler - både for å annonsere for arrangementet i forkant og/eller for å dele ut
under markeringa. Løpesedler kan enkelt lages ved f eks å kopiere en tekst fra
Palestinakomiteens hjemmesider. Ta gjerne med et bilde. Husk å skrive tid og sted for
demonstrasjonen, og hvem som er arrangør.

Andre typer markeringer:
 Konsert.
 Salg av produkter fra Al Quds Palestinabutikk (www.palestinabutikken.no) eller
kunst.
 Tenne lys og fakler et par timer på ettermiddagen.
 Stå på stand. Gjerne med plakater, paroler, palestinsk flagg, løpesedler og annet gøy
 Filmfremvisning
En bra måte å spre informasjon er å arrangere stand og dele ut løpesedler. Messer, festivaler
og andre lokale arrangementer; lørdager og kvelder i kommunesentrene er andre muligheter.
På stand er det viktig å ha med aktuelt informasjonsmateriell som er tilpasset både de som
har mye kunnskap om grunnlaget for arbeidet vårt, og de som har lite kunnskap, unge som
eldre. Man kan bruke standen til å informere om ei aktuell sak, og til å reklamere for et
kommende møte.
En stand skal være ryddig, med imøtekommende representanter for organisasjonen. Vær
tilgjengelig, være synlige (bær f eks jakkemerke, vervevest, eller Palestinaskjerf).
Unngå å bli sittende for mye bak et bord eller stå for lenge i samtaler med andre
standsaktivister. For at folk skal legge merke til standen, er plakater, plakatbukk og rollups
viktige effekter. Andre trekkplaster kan være en hovedtaler, en kjent Palestinavenn/politiker, kulturinnslag og servering av mat (frukt, grønnsaker, kaker, vafler, ost/kjeks, lokale
spesialiteter eller lignende, og drikke).
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c) Medlemsmøte og åpne møte. Kultur og sosialt miljø
Mobiliser til møter: Medlemmer, sympatisører, andre som kan være interessert. Kontakt
organisasjoner, foreninger. Om laget har ressurser til det, kan det ofte svare seg med en
ringerunde. Standsaktivitet, annonser, postkasseutdeling, plakater/løpesedler, e-post og
informasjon på andres arrangement kan også bidra til å nå nye miljø og andre folk.
Grunnlag for et godt møte:
 Et aktuelt tema som engasjerer
 Gode innledere eller et debattpanel og engasjerte møtedeltakere
Ta alltid godt imot nye personer som måtte komme på møtet. Legg til rette for at alle som
ønsker det, får ta del i diskusjonene. Ha gjerne servering og kulturelle innslag på møter.
Sosial aktivitet i laget
Det er viktig for nye medlemmer å bli innlemmet i et godt sosialt miljø. Sosial aktivitet er òg
særs viktig for å holde på medlemmer og for at laget skal gå til nye oppgaver med liv og lyst.
Palestinakomiteen skal være en møteplass for Palestina-venner, og det er mangfold og
takhøyde som skaper en solidaritetsbevegelse. Det er bare fantasien som setter grenser for
hva vi kan kalle sosiale aktiviteter, men det kan være lurt at laget er bevisst på når et slikt
arrangement skal holdes. Tips:
 Et arrangement, en samling i etterkant av vervekampanjer/ringerunde
 Sommeravslutning (bading, grilling og så videre)
 Felles tur (skogsturer, båtturer, fjelltur)
 Julebord, juleverksted
 Loppemarked, teaterbesøk, middag og så videre.

d)Studiearbeid. Åpne studieringer og informasjonskampanjer
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Arrangere studiesirkler for å skolere egne medlemmer og som et tilbud til andre interesserte.

Palestinakomiteen har hvert år ulike politiske kampanjer som blir fastsatt av AU eller LS.
Palestinakomiteen, eller de faste utvalgene, produserer materiell og ulike arbeidsverktøy.
Disse ressursene kan vi bruke for å skolere medlemmene i laget, men også til å få potensielle
medlemmer interesserte i Palestinakomiteen.
Lokallaga vet best hva som rører seg lokalt, og hva folk er opptatte av. Det er derfor bra om
laga også bruker egne ressurser eller lager egne opplegg om det er ønskelig. Vi kan også nå ut
med informasjon ved å spørre andre lag, foreninger, bibliotek, skoler og lignende om de vil
ha besøk på arrangementene sine. Uavhengig av hvordan lagene produserer materiell eller
henter inn kunnskap til å drive informasjonskampanjer og studieringer, er det viktig at
tiltakene får ei form som kan skape ny aktivitet og gir grobunn for å verve nye medlemmer. Vi
bør f eks spre informasjon på et språk og kunnskapsnivå som også tilgjengelig for ferske
Palestinavenner.

e)Verving av medlemmer
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Fremme tiltak som bidrar til systematisk vervearbeid i organisasjonen, vurdere målsettinger
for vervearbeidet, og legge opp til årlige kampanjer. Vervearbeidet skal rettes særlig mot ungdommen.

Når laget skal i gang med vervekampanje, er det grunnleggende å ha en plan som inneholder
klare mål og tiltak. Planen må også inneholde en oversikt på hvem som skal ha ansvar for
hva.
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Tips- og huskeliste i planleggingsfasen:
 Skal laget gå i gang med generelt vervearbeid, eller skal laget rette aktiviteten mot
spesielle målgrupper?
 Hvem/hvilke grupper av potensielle
medlemmer skal laget henvende seg til?
 Hva er disse gruppene opptatte av, og hvilke
argument skal laget bruke?
 Hvordan skal laget profilere seg?
 Hvilke produkt skal presenteres?
 Skal det være oppsøkende virksomhet?
 Hvilke virkemiddel skal brukes? (f eks
medlemsblad, brosjyrer, løpesedler, sosiale medier, personlig kontakt, stands)
 Andre virkemiddel: medlemsmøte og temakvelder, arrangement av sosial karakter,
konkurranse om å verve flest
 Brev og leserinnlegg i lokalaviser, profilering av Palestinakomiteen i media, samtidig
som vervekampanjen starter
 Fordeling av arbeidsoppgaver
 Finne ut om de økonomiske ressursene er til stede
 Planen for aktivitetene må tidsavgrenses
 Lag klare målsettinger
Etter at laget er ferdig med planlegginga kan ei sjekkliste se slik ut:
 Har laget kartlagt forholdene?
 Har laget valgt ut riktige målgrupper?
 Har laget nedsatt ei styringsgruppe for vervearbeidet?
 Har laget en aktivitetsplan?
 Har laget satt av tid og ressurser til gjennomføring og oppfølging?
Når skal det verves?
Når vi snakker med folk på stand, møter eller studieringer er det lurt å benytte muligheten til
å spørre om di vil bli medlemmer i laget eller gi opp kontaktinformasjon slik at laget kan
holde kontakten, sende mer informasjon og annet. Oppfølging av sentrale vervekampanjer er
også en god måte å få i gang vervearbeidet for å nå vedtatte fellesmål for hele organisasjonen.
Den aller viktigste grunnen til at folk ikke er medlem av Palestinakomiteen, er at de blir aldri
spurt. Om vi har venner eller familiemedlemmer som ikke er medlem av oss, kan det nettopp
være hovedgrunnen til at de ikke er medlemmer. Husk at aktivitet skaper flere aktivister! Et
synlig Palestina-lag med et klart og kunnskapsbasert budskap i lokalmedia, på møter, messer,
festivaler og på stand vil gi flere gode grunner til å melde seg inn. På steder der vi har
lokallag, finnes det organisasjoner og partier som laget bør kontakte. Laget kan spørre om det
kan bruke organisasjonen eller partiet sine adresselister til vervebruk, og om organisasjonen
eller partiet kan hjelpe til med Palestina-verving internt i egne rekker.
Lokallaga bør arrangere en ringerunde hvert år med særlig fokus på å oppfordre medlemmer
som ikke har betalt kontingenten om å gjøre dette. Til de som ikke har mulighet for å
engasjere seg aktivt, er det viktig å understreke at Palestinakomiteen trenger også passive
støttemedlemmer.
Arrangere egen studietur
Dersom det er mange i lokallaget eller nærmiljøet som har lyst til å reise på studietur til
Palestina, går det an å lage egen studietur. Turen bør planlegges i god tid, gjerne med studier
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både før og etter turen. Palestinakomiteen og Al Quds kan bistå med program og
planlegging.
Palestinakomiteen har utarbeidet retningslinjer for planlegging, administrering og
gjennomføring av studieturer i regi av Palestinakomiteen sentralt som lokalt. Retningslinjene
er sendt til organisasjonsleddene (se også Del 7 Viktige dokument og retningslinjer).
Les mer om studieturene med kontaktinformasjon på:
http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/studieturer/

3.3. Styret og funksjoner i laget
I Palestinakomiteens vedtekter om
lokallagene,§4, heter det at «lokallaget
velger styre og leder. Laget avholder
årsmøte innen utgangen av februar,
hvor samtlige medlemmer i lokallaget
innkalles med minst 14 dagers frist.
Årsmøter er lokallagets høyeste organ.
Lokallaget skal følge vedtekter,
arbeids- og prinsipprogram for
organisasjonen. Dersom lokallaget har
egne vedtekter, kan disse ikke stå i
motstrid til organisasjonen sentralt
sine vedtekter».
Palestinakomiteen Trøndelag på stand på Trondheimkonferansen 2014

I tillegg til leder, er det vanlig å velge kasserer og sekretær. Andre funksjoner som styret kan
velge, er f eks verveansvarlig og studieansvarlig.
Leder er talspersonen for lokallaget. Hun/han har ansvar for å innkalle til styremøte, ta
initiativ til arbeid, lede styremøta (men dette kan fint gå på omgang), koordinere og drive
fram arbeidet i styret.
Sekretæren skriver referat fra møte, har orden på medlemsregisteret (registrere inn- og
utmeldinger, følger opp medlemmer som ikke har betalt kontingent) ansvarlig for
innkommende og svare på e-post, sende nyhetsbrev til medlemmene og skriv årsmelding i
samarbeid med leder.
Kasserer har ansvar for å ha kontroll på pengene til lokallaget. Kasserer må føre regnskap,
administrere konti og eventuelt kontantkasse, følgje opp frister for og skrive pengesøknader,
organisere innsamlinger og materiellsalg for å skaffe inntekter. Se kapittel 4 Økonomien i
lokallagene.
Det er mange måter å organisere styrearbeidet på, og hvert lag må finne sin måte å fungere
på.
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3.4. Styremøte
Innkalling
Avhengig av kor ofte det er styremøte bør innkallinga og sakslista kome i god tid før
møtetidspunktet. Det kan vere en god idé å avtale tid for neste møte under styremøtet slik at
styret kan finne ein dato alle er enige om.
Planlegging
Når sakslista blir sett opp, bør leiaren tenke på kva som er viktig å ta opp på møtet. Eit godt
tips kan vere å skrive ned ett eller fleire klare mål for møtet, og arbeide ut frå dette.
Sakslista
Det er leiaren som set opp forslag til saksliste. Sakslista blir godkjend av styret ved møtestart.
Dersom eit styremedlem vil ta opp ei sak som ikkje står på sakslista, må ho/han foreslå ny
sak når styret handsamar sakslista. Det er møteleiar som er ansvarleg for at sakslista blir
følgd (sjå punkt om møteleiing).
Referatet
Eit referat skal vere kortfatta og innehalde den mest nødvendige informasjonen. Referatet
kan godt skrivast i punktform. Ein tommelfingerregel er at referatet berre skal fortelle kva
som vart tatt opp på styremøtet, og ikkje noko meir om det. Det er t d ikkje alltid viktig kven
som stemte for eller mot i ei sak.
Referatet bør innehalde:
1. Tid og stad for møtet
2. Kven som var til stades, og kven som ikkje var til stades
3. Saksnummer og namn på sakene
4. Kort presentasjon av saken(e)
5. Hovedargumenta som vart tatt opp, og tal stemmer for/mot i fall det blir røysta over
ei sak
6. Kva som vart vedtatt, kven som er ansvarleg for ulike ting som skal gjerast
7. Tid og stad for neste møte
Referatet blir sendt ut til styremedlemane så snart det er klart, og blir godkjent på neste
styremøte.

3.5. Møteleiing
Å vere ein god møteleiar er ikkje lært i ei handvending. Det trengst trening. På styremøte bør
difor møtestyringa gå på omgang, slik at alle får høve til å lære seg det. Vanlege styremøte og
lagsmøte bør ikkje vere for formelle. Det er likevel viktig å kjenne til reglane for møtestyring
og røystingar. På store møte, slik som til dømes årsmøta, bør dei vanlege reglane for
møtestyring gjelde.
Møteleiar
Møteleiar leiar møtet og skal vere nøytral i sakshandsaminga. Ønskjer møteleiaren å vere
med i ordskiftet, må ho/han be om ordet på lik line med andre møtedeltakarar. Møteleiar må
ha god kjennskap til sakene som skal opp på møtet og må vere godt inne i reglane for
sakshandsaming på møte. Ho/han har ansvar for at ordskiftet fører fram til ein konklusjon
eller eit vedtak. Om det er fleire framlegg til vedtak i ei sak, skal møteleiaren kome med
framlegg til avstemminga.
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Å få og ta ordet
Møtedeltakarane ber om ordet ved å
rekke opp ei hand. Talarane får ordet
etter tur. Mange opnar opp for
replikkar, altså korte spørsmål og
kommentarar til siste talar. Ein ber
om replikk ved å rekke opp to fingrar
(v-teikn). Talaren får høve til å svara
på replikkane, men det er ikkje
vanleg å gi replikk til replikkar.
Dagsorden og
saksopplysningar
Ein kan òg be om ordet til
saksbehandlinga. Dette er
merknader til måten sakene blir
presenterte på, merknader til
møtestyringa, framlegg om å
avgrense taletid, framlegg om å sette strek for nye innlegg eller å kutte talarlista og framlegg
til ein annan røystemåte enn det møteleiaren har. Ein kan óg be om å få ordet for å kome med
saksopplysningar, til dømes om ein ønskjer å klare opp i ei mistyding. Når nokon bed om
ordet til saksbehandlinga eller om å få kome med ei saksopplysning, skal han eller ho få ordet
så snart den som har ordet, er ferdig med å snakke.
Å sette strek
Å sette strek for eit ordskifte tyder at møtelyden ikkje lenger kan teikne seg til talarliste til
denne saka.
Møteleiaren må gjere merksam på at alle framlegg må fremmast før strek blir sett. Ein vanleg
framgangsmåte når det blir sett strek, er at møteleiaren seier at «strek blir sett etter neste
innlegg». Dei som ønskjer ordet i saka, må be om ordet under dette innlegget. Når strek er
sett, kan ingen kome med nye framlegg. Møteleiaren skal lese opp alle innkomne framlegg før
strek blir sett.
Taletid og prioritering av talelista
Om det er eit stort møte, kan det ofte vere lurt å ha avgrensa taletid slik at flest moglege får
tatt ordet. Dette kan skje i oppstarten av møtet, eller i løpet av møtet om ein får lita tid.
Møteleiaren eller ein av deltakarane på møtet må gjere framlegg om dette og be om
godkjenning av den nye taletida frå møtet. For å oppmuntre til brei deltaking på møtet, kan
møteleiar prioritere om på talarlista til dei som ikkje har hatt ordet før. Dette bør ein gjere
møtet merksame på.
Taletid og brei deltaking i mindre formelle møte
I mindre formelle møte er det ofte ikkje naturleg å innføre taletid, og kanskje heller ikkje føre
ei streng taleliste. I slike møte er møtestyring likevel like viktig. Møteleiaren må ta ansvar slik
at alle føler seg sett og deltar på lik line.
Ved avsluttinga av møtet kan ein legge inn ein evalueringsrunde der folk kan seie kva dei
synest om korleis møtet fungerte. Dette kan vere lærerikt til seinare møte, både for
møtedeltakarane og møteleiaren.
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Røysting
Før røysting:
 Presentere alle framlegg som er komne inn
 Gjere greie for korleis røysting vil verte avvikla (rekkjefølgje framlegg vil bli røysta
over, kva framlegg som vil verte sett opp mot kvarandre osb)
 Opne for kort debatt om voteringsorden (måten avrøysting vert gjennomført på)
Det er ikkje høve til å halde innlegg om sjølve saka (argumentere for eller mot framlegga)
under debatt om voteringsorden, meiningsytringar om anna enn røystemåten bør «klubbast»
av møteleiar
Dersom det er framlegg om å utsetje eller avvise ei sak skal desse framlegga behandlast først
 Utsetjingsframlegg (saka vert ikkje realitetsbehandla, men utsett)
 Avvisningsframlegg (saka vert ikkje realitetsbehandla, men avvist)
Stundom kan det vere fleire utsettingsframlegg (rein utsetting, oversending til styret eller eit
eige utval). Da slår ein alle utsettingsframlegga saman i fyrste omgang for å få fram kor
mange det er som vil ha saka utsett på den eine eller andre måten. Dersom det blir fleirtal for
utsettinga, tar ein framlegga etter tur for å sjå om fleirtalet ønskjer å legge bort saka til dømes
til neste år eller sende saka over til styret eller eit anna organ i organisasjonen.
Fell utsetjings- eller avvisningsframlegg, skal saka realitetsbehandlast. Regelen er alltid at ein
fyrst røystar over det framlegget som går lengst vekk ifrå tidlegare vedtatt politikk. Av og til
kan det vere vanskeleg å avgjere kva for eit framlegg det er som går lengst. I slike tilfelle må
møtestyraren avgjere spørsmålet og legge dette fram for møtelyden. Er alle einige,
gjennomfører ein røystinga slik møtestyraren har gjort framlegg om.
Open røysting skjer til vanleg ved at deltakarane rekker opp ei hand. Da bør møtestyraren
fyrst be om at dei som er for framlegget, syner røysteteikn. Når røystene for framlegget er
talde opp, ber møteleiaren om motrøysting (ofte blir det berre sagt «kontra»), det vil seie at
dei som er mot framlegget viser det med røysteteikn. Deretter kunngjer møteleiaren utfallet
av røystinga. Ved open røysting tel møteleiaren opp alle røystene. Dersom det er svært mange
til stades på møtet eller det er uvisse kring utfallet, bør det veljast røysteteljarar. Jamvel om
skriftleg røysting kan vere tidkrevjande, bør det vere ein regel at det skal vere skriftleg
røysting dersom minst ein i møtelyden krev det. Nokre har avgrensa denne retten til berre å
gjelde personval. Møteleiaren må gjere greie for kva folk skal skriva på røystesetlane sine. Er
det mogleg, bør folk sleppe med å skriva ja eller nei. Det bør veljast eit tellekorps. Når
tellekorpset er ferdig med teljinga, melder dei frå til møteleiaren, som så gjer utfallet kjent.
Både godkjende røyster og dei som er vraka eller blanke, skal takast med i kunngjeringa. Om
det blir likt røystetal, skal røystinga takast opp att. Er det framleis likt etter andre røystinga,
fell endrings- eller tilleggsframlegget. Om det er open røysting, blir saka avgjort med leiaren
si dobbelrøyst. Ved personval vert saka avgjort ved hjelp av loddtrekking.

3.6. Korleis lage årsmøte
Det er svært viktig at lokallaga arrangerer årsmøte. I vedtektenes § 4b, står dette: «Laget
avholder årsmøte innen utgangen av februar, hvor samtlige medlemmer i lokallaget innkalles
med minst 14 dagers frist». Det heiter også (§ 4 f): «Et lokallag som ikke har avholdt årsmøte
i to påfølgende kalenderår regnes som oppløst».
Det er årsmøtet som legg kursen for laget og som sørger for at laget har ei leiing som sikrar
aktivitet.
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Årsmøtet:
Alle medlemar som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Ha gjerne
medlemslister tilgjengeleg i døra. Fleire praktiserer det slik at det er høve til å teikne
medlemskap i forkant av møtet.
Årsmøtet skal (ei typisk sakliste for eit årsmøte vert sett opp i samsvar med dette):
1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne dagsorden
3. Velje møteleiar og referent. I tilegg to møtedeltakarar til å underskrive møteboka
4. Godkjenne årsmelding
5. Godkjenne reknskap
6. Drøfte og vedta handlingsplan
7. Vedta budsjett
8. Vedta fråsegner/ handsame innkomne forslag
9. Velje styre, revisor og valkomite
Lage årsmøte punkt for punkt!
Før møtet:
1. Styret fastset tid og stad for årsmøtet, tingar lokale, og eventuell servering.
2. Leiar varslar valnemnda om møtet og fristar, og ber dei setje i gong arbeidet.
3. Dersom ein vil ha eit kulturelt innslag eller politisk innleiing må ein gjere avtaler eller
førebu seg.
4. Leiar skriv årsmelding for arbeidsåret som har gått, og kasserar lagar rekneskapen for
perioden.
5. Styret bør førebu diskusjon omkring arbeidsplan og budsjett for komande arbeidsår,
og det er òg fint om styret kjem med framlegg til politiske fråsegner som årsmøtet kan
ta stilling til.
6. Styret lagar ei innkalling som inneheld sakliste, årsmelding, rekneskap, framlegg til
arbeidsplan og budsjett. Eventuelle fråsegner kan godt vere med òg.
7. Medlemene skal kallast inn til møtet i god tid. Det beste er å innkalle medlemene
gjennom brev til kvar enkelt i tillegg til avisannonsar og plakatoppslag.
8. Det kan vere fornuftig at styret tek ein ringerunde til aktive medlemer for å sikre seg
at dei kjem på møtet. Gjer avtaler om å køyre saman slik at dei som skal sitte på er
bundne av avtalen. På møtedagen må leiar sikre seg at alle som skal bidra, er på plass
og klare for aksjon.
På møtet:
1. Dersom ikkje møtelokalet er godt kjent, kan ein legge inn Gule-sider-kart i innkallinga
og/eller henge opp plakatar
2. Styret bør ha tenkt over kven som skal vere møteleiar og referent før møtet startar.
3. Årsmøtet debatterer årsmeldinga og godkjenner denne, eventuelt med kommentarar.
4. Årsmøtet får lagt fram reknskapen og godkjenner denne, eventuelt med
kommentarar.
5. Årsmøtet diskuterer og vedtar ein arbeidsplan
6. Årsmøtet diskuterer og vedtar budsjett
7. Fråsegner blir vedtatte
8. Årsmøtet vel styret etter at leiaren for valnemda har lagt fram valnemnda si
innstilling, eventuell debatt og etter at eventuelle endringsframlegg er handsama
9. Avgåande leiar overlet styringa til påtroppande leiar som takkar for tilliten og for
frammøtet.
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Etter møtet:
1. Lokallaget lagar pressemelding med informasjon om endringar i styret og med
hovudpunkta frå arbeidsplanen.
2. Vedtatte fråsegner skal sendast til lokalavisene.
3. Send melding om årsmøtet og nytt styre med vedlegg av årsmelding og årsreknskap
til Palestinakomiteen sentralt.
4. Leiar kallar inn til styremøte for å kome i gang med arbeidet, konkretisere
arbeidsplanen og fordele ansvar.

3.7. Korleis stifte nye lokallag?

Frå stiftingsmøte i Palestinakomiteen Fredrikstad oktober 2014. Foto: Jonny Leo Johansen

I vedtektenes § 4 står det at «Lokallag opprettes der er grunnlag for det og er definert ut fra et
geografisk område. Et lokallag må bestå av minst 3 medlemmer».
1. Første delen av arbeidet er å sondere om det er interesse for oppstart av eit lokallag.
2. Ta kontakt med Palestinakomiteen sentralt for å få medlemsliste for området og sjekk
kven som kan vere interesserte i å stifte eit lokallag
3. Noter alle namn som dukkar opp i arbeidet. Dei kan inviterast til oppstartsmøtet, du
kan sjekke dei mot medlemslistene og sende tilbod om medlemskap til dei.
4. Ein treng pengar for å starte lokallag til å leige lokale, kjøpe annonseplass. Søk
Palestinakomiteen sentralt om støtte, men høyr også med fagforeningar eller andre i
nærmiljøet om gratis møtelokale etc.
5. Den neste delen av arbeidet er å finne folk til å sitte i interimsstyret som bør vere på
minst tre personar og ha ein leiar. Oppgåva til interimsstyret er i første omgang å
invitere til eit stiftingsmøte. Før møtet startar bør du i alle fall ha framlegg til ein
kjerne i interimsstyret. Får du leiaren på plass, er det ofte lettare å få andre til å stille
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6.
7.
8.
9.

til styret. Legg vekt på å få inn nokre unge menneske og folk frå ulike organisasjonar i
styret.
Fastset tid og stad for stiftingsmøtet. Ting lokale og eventuell servering.
Send ut innkalling til medlemane i området, men også til andre som kan vere
interesserte i delta på møtet. Enda betre er det om du får lov til å sende ut invitasjon
til medlemar i andre organisasjonar som t d fagforeningar.
Dei fleste lokalavisene vil synest det er interessant med oppstart av Palestina-lag. Ta
gjerne kontakt med avisa for å få til eit intervju eller oppslag om oppstarten.
Ting annonse for oppstartsmøtet og heng opp plakatar.

Under møtet:
1. Den praktiske gjennomføringa av oppstartsmøtet vil likne på eit vanleg
lokallagsårsmøte bortsett frå at initiativtakaren må gjere oppgåvene til lokallagsstyret
og valnemnda.
2. Det er viktig at ein ikkje avsluttar møtet utan å ha interimsstyret på plass. Ein
føresetnad for at lokallaget skal vere sjølvgåande er at ein har eit interimsstyre som
tar ansvar.
3. Noter namn og adresse på alle som kjem på møtet. Dei som ikkje er medlemar må
oppmodast til å melde seg inn.
Etter møtet:
1. Interimsstyret lagar pressemelding med informasjon om det nystarta laget,
interimsstyret og leiar, og med hovudpunkt frå arbeidsplanen.
2. Send vedtatte fråsegner til lokalavisene.
3. Send melding om oppstartsmøte og interimsstyre til Palestinakomiteen sentralt.
4. Leiar kallar inn til styremøte for å kome i gang med arbeidet, konkretisere
arbeidsplanen og fordele ansvar.
5. Alle namna som dukkar opp i arbeidet med oppstarten må sjekkast mot medlemslista.
Dei som ikkje er medlemar må få tilbod om å bli det.
6. Den viktigaste oppgåva til interimsstyret er å planlegge framdrift av laget og innkalle
til ordinært årsmøte

Del 4 Økonomien i lokallagene







Hvorfor økonomiarbeid?
Hva er nødvendig?
Elementær regnskapsføring
Årsregnskap og budsjett
Hvordan skaffe inntekter
Registrering i Brønnøysundregistrene

4.1. Hvorfor økonomiarbeid?
Folk blir med i Palestinakomiteen for å vise solidaritet med palestinerne, og ikke for å
beskjeftige seg med administrasjon og regnskap. Men godt politisk organisasjonsarbeid
lykkes bare om lokallaget har gode rutiner og god økonomisk oversikt. Det skal for eksempel
søkes om tillatelser til demonstrasjoner, og laget må ha penger til alt fra parolestoff og maling
til møter og reiser.
Uorden i økonomi og annet styrearbeid gir et dårlig inntrykk og kan ødelegge for det politiske
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arbeidet vårt. Et godt økonomiarbeid øker sjansene for en økonomi, noe som igjen letter det
politiske arbeidet (laget vet at de har penger til å hente den innlederen som de ønsker til det
åpne møtet). Kasserer/økonomiansvarlig og sekretær er derfor viktigere personer i et
lokallagstyre enn man tenker over (hvor var stjernekokken uten noen til å ta oppryddingen og
oppvasken?).

4.2. Hva er nødvendig?
Kasserer: Hele styret har ansvar for økonomien, men det må velges en kasserer som har
hovedansvar for å holde orden på økonomien. Kassereren behøver ikke være
«regnskapskyndig». For å føre et enkelt regnskap trenger man først og fremst alminnelig
ordenssans. I tillegg kan det være en fordel med datakunnskap, f eks excel. I tillegg til
kasserer må det velges en revisor til å gå gjennom årsregnskapet. Revisor skal ikke sitte i
styret.
Fordeler med å opprette bankkonto
Bankkonto: Det kan være fristende og virke lettvint å la en person opprette en konto i sitt
eget navn, men eiendomsretten til disse midlene vil da bli uklar. Laget bør ha en egen konto
for å unngå uheldig sammenblanding av privatpersoners og lagets penger.
For å få utbetalt kontingentandelen fra Palestinakomiteen må laget ha en bankkonto.
For å opprette en bankkonto i lagets navn må laget være registrert i Enhetsregisteret i
Brønnøysundregistrene, eller i Frivillighetsregisteret www.brreg.no. Se mer om dette
nedenfor.

4.3. Regnskap - elementær innføring
Å føre et regnskap går ut på å dokumentere inntekter og utgifter. Et lokallagsregnskap kan
føres f eks i et Excelark. For å ha oversikt bør både inntekter og utgifter sorteres i noen
grupper (kontoer). Når man fører i Excel, er det lite praktisk å ha for mange kontoer; da flyter
regnskapet ut over det som kan skrives ut på en side, selv om man skriver ut liggende. Det
blir veldig uoversiktlig.
Litt terminologi:
En konto er navnet på en gruppe/type innføringer. Bankkonto, kontingentinntekt,
leieutgifter, gjeld. Postering er hver gang man fører inn noe i regnskapet, disse nummereres
fortløpende. Kvitteringer settes inn i perm og er bilag.
Kontoplan
Kontoplan er en oversikt over ulike grupper av inntekter og utgifter. Laget definerer selv
disse ut fra hva slags utgifter/inntekter man regner med å ha. Hvilke er det viktig å ha
oversikt over?

Vanlige konti:
Bankkonto/Kontantkasse.
Inntekter:
 Kontingent/bevilgning/innsamling
 Salg av materiell
 Osv.
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Utgifter:
 Møter/demonstrasjoner
 Innkjøp av materiell
 osv.
Gjeld/Utestående fordringer må også registreres.
Gjeld er f.eks. at noen legger ut fordi kassa er tom, eller at man får henstand med en betaling
som f eks l Landsmøteavgift. Dette må da føres inn som utgift ellers ser det ut til at
økonomien er bedre enn den er. (Å la være å betale en regning er dyrt: Purring, gebyr og
inkasso.)
Utestående fordring er når man har penger til gode: altså at noen skylder lokallaget penger
(det er vel sjeldnere) eller at man har fått en inntekt, men det tar en stund før man får
pengene.
Kontantkasse: Her føres utgående og inngående kontantbeløp. Noen lag har kanskje et skrin
med fysiske penger til bruk for mindre innkjøp eller hvis det er kommet inn noen kontanter
ved et arrangement. Ved årsavslutning skal kontantkassen telles opp og attesteres av to
personer.
Det anbefales imidlertid ikke å ha en kontantkasse. Den bør i så fall ikke være stor.
Kontantkasser er erfaringsmessig vanskelig å holde orden i.
Varebeholdning, f.eks. materiell for salg (skjerf, bøffer, buttons osv) er formue/eiendel og bør
telles opp ved årsskifte og noteres i regnskapet, i balansen.
Regnskap, eksempel:
Under Del 7 Viktige dokumenter og retningslinjer er det vedlagt eksempel på regnskap.
I regnskapsjournalen skal alle posteringer føres inn fortløpende. Ved begynnelsen av året
føres det inn hvor mye som står i banken, og i kontantkassen. Tilsvarende føres også gjeld og
utestående fordringer.
Alle transaksjoner (inn- og utbetalinger) skal ha et nummerert bilag, dvs ark som forteller
hva det gjelder: Faktura, kvittering osv. Bilaget skal dateres. En kort forklarende tekst.
Kontantbeløp bør ha kvittering.
Alle posteringer skal opptre to ganger på samme linje, et beløp som går inn på en konto går
ut av en annen konto. Eksempel: Bilag nr. 4 (utgift) føres med minustegn i kolonnen/kontoen
husleie, og plusstegn i kasse. Som kontroll for riktig innføring skal summering fra venstre
mot høyre bli null.
Ved månedsskiftet bør man kontrollere mot kontoutskrift at innestående på bankkonto
stemmer med føring. Ved å summere loddrett vil man til enhver tid kunne se hvor mye som
er gått inn eller ut på de ulike konti.
Bilagskvalitet
Bilag og kvitteringer er viktige. Et bilag forklarer hvor pengene kommer fra og hva de er
brukt til.
Kommer det penger inn på en bankkonto, har man allerede en kvittering. Bilag for øvrig er
fakturaen eller en regning fra en person som har lagt ut penger.
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Kommer det penger inn i form av kontanter, må man lage et bilag. Dette bilaget bør
undertegnes av to personer.
Når aktivister har lagt ut penger for laget, må de lage en regning og legge ved kvitteringene
for å få utlegget refundert. (Hvis de får refusjonen i kontanter, må de kvittere for at de har
fått refusjonen i kontanter)
Dersom kasserer mangler et bilag når regnskap skal ordnes i ringperm, er det bedre å lage et
erstatningsbilag (et papir som forklarer transaksjonen og som er signert av kasserer) enn å la
et bilag mangle helt.
Innsamlingsbøsser må være plombert. Enklest med strips, og det bør telles opp ganske
umiddelbart. Minst to personer må stå for opptellingen og på et ark skrive hva resultatet ble,
datere og begge signere. Dette blir en kvittering/bilag.
Ta alltid vare på kvitteringer og notater! Sett dem inn i perm med det samme,
ikke la det ligge og flyte på et lurt sted. Noter ned med det samme. Ikke stol på
at du husker!

4. 4 Årsregnskap og budsjett
Ved årets slutt bør det settes opp et årsregnskap. Se eksempel i Del 7 Viktige
dokumenter og retningslinjer
Regnskap som blir lagt fram for årsmøtet er todelt:
Regnskap er en oppstilling over de ulike inntekts- og utgiftspostene i regnskapsåret.
Differansen mellom inntekter og utgifter vil være årsresultat
Balanse viser hva organisasjonen faktisk har av midler, og er i tillegg en kontroll på om tall i
regnskap stemmer. Følgende poster skal inngå i en balanse:
Eiendeler: Typisk bankinnskudd, kasse og utestående fordringer.
Gjeld kan spesifiseres etter behov (f eks gjeld til privatpersoner, organisasjoner) eller føres
som diverse gjeld.
Egenkapital (ofte og benevnt fri eller disponibel egenkapital) er beløpet organisasjonen
disponerer fritt. Egenkapital ved starten av året (denne fremgår av balanse fra foregående år
som egenkapital per 31.12.) pluss årets resultat (positivt eller negativt) gir ny egenkapital.
Gjeld og egenkapital er en kontrollpost.
Sum gjeld og egenkapital skal stemme med (balansere med, derav ordet balanse) sum
eiendeler i balanse. Eks: Dersom summen av innestående på bankkonto og i kasse, i tillegg
til utestående krav er 30.000 kroner, og laget samtidig har en gjeld på 8 000 vil eiendeler
være 30.000, men fri (eller disponibel) egenkapital er 22.000. Summen av gjeld og
egenkapital er 30.000
Oppsummert: Regnskap speiler driften (inntekter og utgifter gjennom året), og
balanse viser hva laget faktisk har å rutte med.
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Budsjett
For å kunne planlegge lagets aktivitet i løpet av året, må man ha et budsjett. Hvor mye
trenger man til det man har lyst til å gjøre? Hvor mye penger har man eller tror man at man
kan skaffe i løpet av året?
Ved oppsett av budsjett vil det ofte være naturlig å se på regnskap fra tidligere år, og i tillegg
spørre seg hvilke aktiviteter man ønsker å gjennomføre i året som kommer. Er ambisjonene
større enn hva budsjettet gir rom for, må man spørre seg om det er mulig å skaffe mer
penger, eller man må jekke ned ambisjonsnivået.
Hvis det meste av styret består av kreative og initiativrike personer, kan det hende at kasserer
må opptre som festbrems. Regnskap og budsjett må jevnlig settes opp mot hverandre i løpet
av året. Det kan og være en god ide å ha en kort gjennomgang av inntekter og utgifter på
styremøter gjennom året, nettopp fordi økonomi er et felles ansvar.
Dersom laget planlegger et større arrangement/prosjekt, er det lurt å lage et budsjett for
prosjektet. Det er også nyttig og kanskje nødvendig å ha hvis man vil søke støtte hos andre til
akkurat dette prosjektet.

4.5. Hvordan skaffe penger til lokallagets solidaritetsarbeid?
En sikker inntektskilde er lokallagets andel av medlemskontingenten.
Lokallagene skal hvert år ha refundert et grunnbeløp på 3 500 kr pluss 17 % av
kontingentinntektene fra lokallagsmedlemmene per 1. oktober året før. Kontingentrefusjonen
blir utbetalt året etter, når lokallaget har hatt årsmøte og sendt inn årsmelding og regnskap
til Palestinakomiteen sentralt til: sekretariat@palestinakomiteen.no.
Jo flere medlemmer et lokallag verver, jo mer kontingent vil laget få.
Et nystifta lokallag vil ikke få kontingentpenger før året etter stiftinga, men kan søke
arbeidsutvalget om opptil 5 000 kr i generell etableringsstøtte for det første året.
Andre måter
Salg av studiehefter fra Palestinakomiteen, eller effekter som
palestinaskjerf, handlenett, buttons og t-skjorter kan gi inntekter.
Palestinabutikken Al Quds har mange fine Palestinaprodukt som
lokallaget kan kjøpe og selge videre.
I tillegg kan man samle inn penger for å dekke utgiftene til
arrangementer som møter og demonstrasjoner.
Man kan oppfordre medlemmene til å betale ekstra lokalkontingent. Eller man kan be om
gaver. Palestinakomiteen Bergen sender f eks hver høst ut et informasjonsskriv om
aktiviteten siste året (et bretta A4-ark) og legger ved en giro for gaver som gir gode inntekter.
Grasrotandelen er en annen måte, se Brønnøysundregistrene.
Det går også an å søke støtte fra kommunen, lokale fagforeninger, stiftelser etc. Dersom
man har fellesarrangementer med andre organisasjoner, er det en anledning til å dele på
utgiftene.
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4.6. Registrering i Brønnøysundregistrene
Palestinakomiteen anbefaler alle lokallag til å registrere seg i Brønnøysundregistrene,
www.brreg.no. For å opprette en bankkonto i lagets navn må laget være registrert i
Enhetsregisteret, eller i Frivillighetsregisteret.
Det gjør det også lettere å kjøpe utstyr, bestille tjenester og ikke minst, søke om midler hos
kommunen. Støtte fra kommune og mer offentlige instanser krever gjerne at man er
registrert i Brønnøysundregistrene.
Grasrotandelen gir den som spiller, rett til å bestemme hva deler av overskottet i Norsk
Tipping skal gå til. Den som spiller kan t. d. velge at laget ditt skal få fem prosent av
spilleinnsatsen. Spiller han eller hun f eks i Lotto for hundre kroner, går fem kroner til
lokallaget ditt etc.
For å kunne motta midler fra Grasrotandelen, må laget være registrert i Frivillighetsregistret,
som er en del av Brønnøysundregistrene, godkjent som grasrotmottaker, og ha en bankkonto.
Bare lokallag kan motta Grasrotandel, ikke Palkom sentralt. Mer informasjon om registrering
finn du i Frivillighetsregisteret: http://www.brreg.no/frivillighet/
Registrering i Brønnøysundregistrene forutsetter et Stiftelsesdokument, protokoll og
vedtekter. Stiftelsesdokument lager man når lokallaget opprettes. Protokollen er et referat fra
stiftelsesmøtet som er undertegnet av to valgte personer, og som minimum inneholder dato
osv, og hvem som ble valgt til leder, nestleder, styremedlem. Vedtekter vil være de samme
som organisasjonen sentralt sine vedtekter. Pass på at lokallaget registreres som
solidaritetsorganisasjon slik Palkom sentralt har gjort.
Når man så er registrert, bør/må man sende inn årlig rapport fra årsmøtet. Da kan man lage
en særprotokoll som sier at møtet ble avholdt den og en dato, hvem som ble valgt til å
undertegne protokoll, og hvem som ble valgt til styret. Det er enklest å ikke innrapportere
alle styremedlemmene.
Lokallaget trenger ingen offentlig revisor for å revidere regnskapet.

Del 5 Informasjons- og pressearbeid
Arbeidsprogrammet 2014-16:
Sette palestinernes sak på dagsorden i media. I tillegg til de dagsaktuelle spørsmålene skal
vi prioritere de palestinske flyktningene og Norges forbindelser med Israel gjennom handel og våpenindustri.

Denne delen inneheld eit oversyn over kva ein bør ta omsyn til når ein skriv pressemeldingar,
lesarbrev, notisar eller artiklar. Delen tek òg føre seg kva ein bør tenke på når ein ringer
journalistar, held pressekonferansar eller blir intervjua i radio eller tv. Siste del omhandlar
nettside og sosiale medie som nyhendekanalar, krisehandtering og tilhøvet til media i
kampanjefasar.
Palestinakomiteen skal vere synleg i media og dermed påverke den politiske dagsorden.
Organisasjonen får merksemd frå media når vi har redaksjonelt gode nyhendesaker.
Utfordringa er å skape desse sakene og sørge for at vi når ut med dei. Difor kan det vere lurt å
tenke igjennom informasjons- og pressearbeidet når laget ditt skipar til standsaksjon eller
kjem med politiske utspel. Her kjem nokre framlegg til kva de kan gjere for å nå fram i media.
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5.1. Media og Palestinakomiteen
Tradisjonelt sett har presse-Noreg eit konservativt syn på Midtausten-konflikten. I lang tid
var det ei klar overvekt av medie som var Israel-venlege, men etter Israels mange aggressive
krigar på Gazastripa, bygginga av dei ulovlege koloniane på Vestbredda og apartheidpolitikk,
er sympatien til palestinarane veksande.

Demonstrasjon for frigiving av Mahmoud Sarsak 11. juni 2012 utafor Utanriksdepartementet

Riksmedia og lokalmedia
Trass i Israels mange brot på folkeretten og menneskerettane og ei veksande støtte til
palestinarane, har Palestinakomiteen problem med å sleppe til i riksmedia. Difor er det viktig
for organisasjonen at lokallaga og medlemane driv eit aktivt og godt pressearbeid retta inn
mot lokale- og regionale aviser. Røynslene syner at det har vore heilt avgjerande for å få fram
gode argument at laga tar lokalt ansvar for lokal- og regionalaviser. Sjølv om
Palestinakomiteen kan gjere eit godt pressearbeid, vinn vi ikkje opinionen utan aktivt
profileringsarbeid frå laga.

5.2. Nyhendekriterie
Vi lagar pressemelding for å få fram synet vårt i ei sak og kanskje gi alternative innspel til kva
som har kome fram i media tidlegare. Det kan vere nyttig før vi lagar eit presseutspel å sjå
over kriteria for kvifor ei sak vert rekna som ei god nyhendesak. Det kan hjelpe å tenke
gjennom desse før ein gjer utspelet.
Kriteria for ei god nyhendesak:
1) Oppsiktsvekkande (uventa, sjeldan, spesiell)
2) Vedgår lesaren
35

3) Aktuelt i tid
4) Lokal nærleik
5) Omfang og storleik (verdas største …)
6) Kva omfang har saka?
7) Konflikt (K-journalistikk: krangel, krig, klage, kaos, krise)
8) Menneskeleg appell (gjerne kjendisorientert)
9) Humor

5.3. Pressemelding
Ei pressemelding kan vere ein tekst som avisa eller radio/fjernsyn kan bruke til å lage eit
oppslag om ei sak. Meldinga kan òg innehalde informasjon om ei sak eller ein publikasjon
som laget ønskjer å få omtalt i pressa. Ei pressemelding skal innehalde den viktigaste
informasjonen om saka. Det må kome fram tidleg kva som er hovudbodskapen. Gå rett på
sak og få tydeleg fram det de vil ha sagt. Korte pressemeldingar er alltid betre enn lange. Ei
kort pressemelding aukar sjansen for at ho blir lesen og brukt.
Ver raskt ute. Dersom de vil reagere, reager raskt. Når det har hendt noko som fortener ei
pressemelding, minkar sjansen for å få sleppe til i media for kvar dag som går. Det som er
nytt og spennande i dag, kan vere ganske uinteressant i morgon. Det er ganske vanleg at
avisene trykker pressemeldingar ordrett. Dette kan du vere med å legge til rette for. Det er
altså lurt å formulere pressemeldinga som om du var ein journalist. Bruk difor direktesitat
frå leiaren i laget eller frå andre som er utpeikte til å gjere pressearbeidet. Medan du arbeider
med pressemeldinga bør du sjekke om ho svarar på desse spørsmåla?
• Kven?
• Kva?
• Kvar?
• Når?
• Kvifor?
• Korleis?
Nederst i pressemeldinga må det stå namn og telefonnummer til leiar for laget eller
kontaktperson for saka. Telefonnummeret må vere eit nummer der ein kan nå
kontaktpersonen på dagtid. Pressemelding sender du på e-post til redaksjonane laget vil nå.
Av og til har ein ei særs viktig sak som du ønskjer at redaksjonen skal prioritere høgt. Da
løner det seg å gjere eit meir pågåande pressearbeid. Etter at ein har sendt ei pressemelding
frå seg, er det t d viktig å følge opp meldinga med å ringe til redaksjonen.

5.4. Anna pressekontakt
Lesarbrev – ordet fritt!
Å skrive lesarbrev er ein særs viktig del av ein mediestrategi avdi lesarbrev til avisene er ein
av dei mest effektive metodane for å nå ut til folk. For Palestinakomiteen er det difor viktig at
mange folk over heile landet skriv lesarbrev til lokalavisene. Folk set pris på å få argument frå
folk dei kjenner. Òg her gjeld ein del allmenngyldige krav. Skriv på eit klart og godt språk.
Ikkje bruk framandord, men gjerne gode norske uttrykk. Skriv kortfatta. Lesarar legg ofte
merke til kven som skriv under på eit lesarbrev. Skriv gjerne under med fleire namn og kva
lokallag de kjem ifrå. Dette er ein måte å syne fram laget og Palestinakomiteen på. Bruk all
kunnskapen som er i organisasjonen, anten du les medlemsbladet, studieheftet eller
informasjon på nettsidene.
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Kommentarar til aktuelle saker
Dessutan er det viktig å følge med i avisa. Står det noko om Palestina eller Israel eller anna
som vi er opptatte av, er det ein bra ting å ringe avisa for å kommentere. Da er det viktig at
ein må gjere det same dagen.
Notis
Dette er ein kort tekst som i hovudsak svarar på desse spørsmåla: Kven, kva, når og korleis.
Notisstoff er godt lesestoff i avisene. Emne som elles ikkje høver i eit lesarbrev, men passar
godt i ein notis, er kven som sit i lokallagsstyret; om de planlegg å starte opp studiering eller
kalle inn til ope møte om Palestina etc. Teksten må ikkje vere for lang av di det er viktig å få
han inn på sidene for småstoff. Mange lokalaviser har ei slik side med småstoff, nytt om folk i
bygda og anna. Desse sidene er svært populære hos lesarane. Skriv gjerne under med eige
namn og namnet på laget ditt.
Artikkel/reportasje
Ein artikkel er ein større tekst, gjerne forma som eit intervju med bilete, eller som ein
reportasje der ein fortel kva som har skjedd på eit spesielt arrangement. I hovudsak er det
journalistane som lagar artiklane. Det kan likevel vere mogleg at ein i laget skriv ein artikkel
som lokalavisene tar inn. Som regel er det slik at aviser berre betaler for tekstar og bilete som
er avtalt innleverte på førehand. Når ein skriv ein slik tekst, er det viktig å bruke same
språklege verkemiddel som journalistane til vanleg brukar.
Ringe til journalistar
Det er viktig i etterkant av å ha sendt ut pressemelding å ringe til journalistane. Men av og til
er det best å ikkje sende ut pressemelding, men heller ringe rett til enkeltjournalistar. Da er
det nyttig å skrive opp kva slag moment ein ønskjer å seie på telefonen.
Fokus-metoden:
• å fortelle berre ei historie om gongen
• å formulere saka/problemet i ei setning
Ringe rundt:
• ring til lokalavisa
• ring til lokalradioen/fylkesradioen
• ring til regionsavisa
• ring til Klassekampen, Vårt Land, Dag og Tid, Nationen, Dagsavisen, andre riksaviser
Dei fleste av oss går ikkje rundt og kjenner alle moglege journalistar – om du gjer det; ring
dei først. Om ikkje, må ein ta til på den vanlege måten. Når du les avisa, er det slik at du
gjerne ser at det er nokre journalistar som gjerne skriv om Midtausten eller andre politiske
saker. Spør etter denne journalisten og legg fram saka di. Noter deg namnet – kanskje det
blir nyttig seinare.
Det er greit å ringe redaksjonen og seie at du gjerne vil tipse om ei sak. Legg fram saka di på
ein lettfatteleg og god måte. Redaksjonane er heile tida ute etter nytt og godt stoff – og det
kan vere di sak som fenger denne gongen.
Pressekonferanse
Av og til har Palestinakomiteen ei sak eller arrangement der det høver å ha pressekonferanse.
Da må det anten vere slik at saka er veldig god og veldig viktig, eller at ein vurderer det slik at
ein får meir blest om saka om ein inviterer til ein pressekonferanse.
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Radio- og TV-intervju
Det er ikkje berre avisene som er nyhendeleverandørar, òg radio og tv er viktig for å få fram
bodskapen. Ingen er fødde til å vere på lufta med meiningar, dette er noko kvar enkelt må øve
seg på. Når det er klart at du skal bli intervjua på radio eller tv, fokuser på innhaldet.
Kva er det du vil ha fram? Kva er det viktigaste for Palestinakomiteen? Kva er fakta i saka?
Deretter er det viktig å finne ut mest mogleg om den intervjusituasjonen du skal inn i. Skal
det vere fleire i studio? Kven skal intervjue deg, kva er hovudsaka for journalisten? Husk at
innslag som vert sendt, ofte er veldig korte. Ver difor spissformulert og presis. Snakk tydeleg
og langsamt. Bruk di eiga dialekt, og ikkje bann på lufta. På førehand kan det vere lurt å
snakke med folk om intervjuet og òg sørge for at nokon høyrer eller ser innslaget og kan
kommentere innsatsen etterpå.
Informasjon til eigne medlemmer
I alt strevet med å vere synleg og offensiv, er det lett å gløyme informasjon til eigne
medlemar. Det er stas å få e-post eller nyheitsbrev frå lokallaget med siste nytt om kampanjer
og aksjonar eller tilbod om å stå på stand eller bidra på andre måtar.
Palkom Bergen sender ut infohefte til medlemane som også kan bidra til fornying av
kontingent. Her er heftet fra 2014: http://goo.gl/bisIi0
Lokallagets nettside og Facebookside
Nettside eller Facebook-side for eit lokallag kan vere ei kjelde for journalistar sjølv til å finne
nyhende frå Palestinakomiteen. Nettsidene og bruk av sosiale medie er òg eit nyttig
hjelpemiddel for å lette arbeidet for journalistane og for Palestinakomiteen.
Nettside
På Palestinakomiteens nettside har alle lokallaga eigne undersider (informasjonsside, sider
for «Kommende» og «Tidligere aktiviteter»). Lokallaga blir oppmoda til å administrere desse
undersidene sjølve avdi det er ein bra måte å informere medlemane og omverda kven
lokallaget er og kva det jobbar med. Lokallaga kan også legge ut artiklar på nettsida, og gjere
bruk av fotoarkiv.
Palestinakomiteen gir opplæring i publiseringsløysinga som er svært enkel og lettfatteleg (sjå
«Veileder for bruk av www.palestinakomiteen.no»). For opplæring ta kontakt på
sekretariat@palestinakomiteen.no eller ring Palestinakomiteen sentralt.
Facebook
Før lokallaget opprettar eiga Facebook-side er det viktig at lokalalget tenker gjennom kva
som er målet med å vere på Facebook. Kvifor skal laget vere der og kva er målet? Er det
medlemspleie? For å gi medlemane dine raske svar? Verve nye medlemar til
Palestinakomiteen? Sjå kva som engasjerer medlemane og tilhengarane av sida? Dele
kunnskap og informasjon? Hugs at det tar tid å bygge ein tilhengarskare og å få ei god side, så
tenk langsiktig.
Les gjerne «Veileder for opprettelse av Facebookside» - Del 7 Viktige dokumenter og
retningslinjer.

5.5. Nettdebattar
Innimellom er det debattar på nettet eller avisene har eigne spørsmål om Palestina eller
Israel. Laget kan gjere seg synleg ved å stille spørsmål eller gi kommentarar i slike
samanhengar.
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5.6. Krisehandtering
Den svært labile situasjonen i Palestina, gjer at det kan kome bråe skift over natta. I slike
situasjonar bør ein samle folk til møte for å diskutere gode mottiltak frå laget. Informasjon og
kunnskap frå Palestinakomiteen er svært viktig i slike fasar, og ofte essensielt å kunne
kommunisere saman først. Avklar om dette er så viktig at det må aksjonerast med ein gong
eller om ein har meir tid på planlegging. Kva er fakta i saka? Ring til journalisten og krev å
kome på trykk. Eller ring Palestinakomiteen som kan bistå med fakta og namn på folk som
kan la seg intervjue.
Les også Mobiliseringsplanen til Palestinakomiteen (vedlegg til Del 7 Viktige dokumenter og
retningslinjer) som skisserer opp tiltak og ansvarsfordeling i ekstraordinære situasjonar
oppstår, og det må mobiliserast til demonstrasjoner på kort varsel.
Det er viktig å hugse på at vi har ikkje kan ha like stor lykke med alt pressearbeidet. Men vi
kan trygt prøve oss igjen, sjølv om vi ikkje kom på lufta eller på trykk på første side.

Del 6 Ressursar
6.1. Lenker
http://palestinakomiteen.no/ressurser/media/lenker-2/

6.2. Adresser
Palestinakomiteen i Norge

Postadresse: Postboks 9023 Grønland, N-0133 Oslo
Besøksadresse: Grønland 12
Org.nr. 984.688.172
E-post: sekretariat@palestinakomiteen.no
Nettsider: www.palestinakomiteen.no og www.boikottisrael.no
FB: http://www.facebook.com/palestinakomiteen
Twitter: https://twitter.com/PalKom

Leiar

Kathrine Jensen
Kontortid: måndag - fredag kl 08.00 – 16.00
Kontakt: kathrine@palestinakomiteen.no Tlf 907 43 720

Organisasjonssekretær
Berit Aaker
Kontortid: måndag og onsdag kl 08.00 – 16.00
Kontakt: berit.aaker@palestinakomiteen.no Tlf 959 69 874

Arbeidsutvalet
Lokallag
Landsstyret
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Solidaritetsprosjekt
Nasjonal koordinator for solidaritetsarbeidet i Midtausten
Ada Castracane, e-post: ada@palestinakomiteen.no
Prosjektkoordinator for solidaritetsarbeidet på Vestbredden, Palestina
Annicken Lundgård, e-post: annicken@gmail.com
Prosjektkoordinator for solidaritetsarbeid i Rashedieh, Libanon
Elisabeth Sausjord, e-post esausjord@yahoo.no
Prosjektkoordinator Fadderordningen, Beit Atfal, Libanon
Grete Thunold, e-post: grthun@online.no
Les meir om Palestinakomiteens solidaritetsarbeid på:
http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/

Redaksjon for medlemsbladet «Fritt Palestina»
Kathrine Jensen, ansvarleg redaktør
Sverre Johnsrud, redaksjonssekretær
Rolv Rynning Hanssen, redaksjonsmedlem
Runa Torp Vive, redaksjonsmedlem

Stoff til bladet: medlemsblad@palestinakomiteen.no eller Palestinakomiteen i Norge,
Postboks 9023 Grønland, 0133 Oslo
Medlemsbladet vil gjerne ha innlegg og artiklar om kva som skjer rundt i landet. Fristar for
stoff står på side 3 i bladet.

Medlemsansvarleg
Rolv Rynning Hanssen er Palestinakomiteens medlemsansvarleg. Forutan å ajourføre
medlemane, sender han jamnleg ut medlemsstatus til lokallaga og landsstyret, hjelper
lokallaga med å få tilgang til det sentrale medlemssystemet, ordnar avtalegiro mm, og bistår
medlemar og lokallaga i samarbeid med organisasjonssekretæren.
Kontakt medlemsarkiv@palestinakomiteen.no

Webside. Debattliste

Redaksjonssekretær www.palestinakomiteen.no:
Thomas Lie-Gjeseth, e-post: thomaslgj@gmail.com
Listeansvarleg Palestinadebatt: Berit Aaker, e-post: berit.aaker@palestinakomiteen.no

Faste utval
Fagleg utval

Kontaktpersonar:
Petter Thoresen, leiar, e-post: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
www.palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

Boikottutvalet
Kontaktperson: Camilla Kleiberg Jensen, leiar, mobil 476 19 626,
e-post: boikottisrael@palestinakomiteen.no, www.boikottisrael.no
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Kunstnarutvalet

Kontaktperson: Käthe Øien, leiar, tlf 905 12 105, e-post: palkom.kunst@gmail.com
Blogg: http://palkom-kunst.blogspot.no/

Al Quds Palestinabutikk og Reisebyrå as

Al Quds Palestinabutikk og reisebyrå har lokale i Palestinahuset i Oslo. Al Quds har også
nettbutikk: www.palestinabutikken.no
Kontaktinformasjon:
Tel: +47 22 11 00 26
E-post: post@alquds.no
www.alquds.no
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6.3. Materiell-liste
INFORMASJON
Vervebrosjyre
Verveblokk med avtalegiro
Medlemsblad «Fritt Palestina»
Visittkort SMS
Studiehefte «For et fritt Palestina»
Solidaritetsarbeider Rashedieh
BOIKOTT
Boikott Israel
Boikott Israel-brosjyre
Interaktivt kart G4S i Palestina
SodaStream fakta-ark
SodaStream argumenthefte
AKADEMISK/KULTURELL
Om Akulbi
Hvorfor boikotte israelske
institusjoner og universitet
Fotballheftet «Rødt kort til Israel»
FAGLIG ARBEID
I arbeid for Okkupanten” – rapport
fra studietur i september 2012
Bli med på faglig studietur
Hefte «Internasjonal solidaritet –
hva betyr dette?
Faglig Utvalgs årsrapport 2013
Histadrut

Løpeseddel – 4 s
20 verveblanketter per blokk
Tidligere blad for utdeling
SMS Gave og SMS Medlem
48 s

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
50 kr

http://palestinakomiteen.no/wpcontent/uploads/2011/12/Brosjyre-Rashedieh-29-april-2013.pdf

Klistremerke
Løpeseddel – 4 s – vareliste
www.boikottisrael.no

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Løpeseddel – 4 s

Gratis

Hefte 48 sider
Hefte

Gratis
Gratis

http://palestinakomiteen.no/fagligarbeid/industrielle-soner-2/i-arbeid-forokkupanten-med-bilder/
Løpeseddel
http://palestinakomiteen.no/wpcontent/uploads/2012/02/Internasjonalsolidaritet-hva-betyr-dette.pdf
http://palestinakomiteen.no/wpcontent/uploads/2013/12/aarsrapport_2013.pdf
http://palestinakomiteen.no/fagligarbeid/histadrut/

ANNET
Kairos Palestina «Et sannhetens
øyeblikk”

Hefte

PALESTINABUTIKKEN
Buttons, palestinaskjerf, t-skjorter,
keramikk, bøker, handlenett etc.

www.palestinabutikken.no

Gratis

Gratis
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Del 7 Viktige dokumenter og vedtatte retningslinjer
1. Prinsipprogrammet
2. Arbeidsprogrammet
3. Vedtektene
4. Studieheftet For et fritt Palestina
5. Felles retningslinjer for utvalg i Palestinakomiteen, LS av 15. – 17.3. 13
6. Policy dokument for solidaritetsarbeidet, LS av 20. – 22. 9. 12
7. Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet, LS av 15. – 17.3.13
8. Handsaming av eksterne søknader til Palestinakomiteen, LS av 15.-17.3.13
9. Arbeids- og fullmaktsfordeling-AU/LS/nettverket PalSol, LS av 18. – 20. 10.13
10. Etiske retningslinjer for Palestinakomiteen i Norge, LS av 18. – 20. 10. 13
11. Retningslinjer for studieturer i regi av Palestinakomiteen, AU av 19. 5.14.
12. Mobiliseringsplan (for ekstraordinære situasjoner som krig, konflikt)
13. Boikottaksjoner i Palestinakomiteen- Erfaringer, LS av 15.- 17.2.13
14. Manual for lokalt medlemsregister
15. Økonomisk regelverk for Palestinakomiteen
16. Retningslinjer for avstemminger i AU-saker per e-post, AU av 4.5.10
17. Veileder for opprettelse av Facebookside for lokallaga
18. Veileder for bruk av nettsida www.palestinakomiteen.no
19. Maler
a) Reiseregningsskjema
b) Mal for protokoll
c) Eksempel på regnskap
d) Rapporteringsskjema for lokallaga til landsstyremøte
e) Brevmal
f) Kontrakt og beredskapsplan for solidaritetsarbeidere
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