
SAK 3.3.2018 

Beretning Kvinnepolitisk utvalg 2018-2020 

Forslag til vedtak: Årsmøte FO Vestland tar beretningen til orientering. 

 

  Endringer i perioden   

Leder/repskap Eva Aarskog (B) Trakk seg B KS 

Medlem Vivian Skate Nesset   S KS 

Medlem Anne Mette Borg Almeland  Leder/ repskap V Virke, spes.helse. 

Medlem Katrine Håland   B KS 

Medlem Marianne Bjørnseth   S KS 

Medlem Monica Stadaas   S NHO 

Medlem Lene Fauskanger   S Ikke tariff 

Medlem Amanda Sundby Hoff Tiltrådde og trakk seg    HNO 

Student Ruth Elise Borgersen Sluttet juni 2019 S HVL 

 

 

Utvalget har pr i dag 6 medlemmer.  

KPU har hatt ordinære 10 møter i 2019, og 1 åpent møte om lønnsdanning og lønnsforhandlinger.  

 

Annen representasjon 

• LO Hordalands Familie- og likestillingspolitiske Utvalg. FO har en representant og en vara.  

Vivian Skate Nesset er leder av utvalg og Monica Stadaas er vara.  

• LO Bergen representantskap. FO har 4 representanter og Anne Mette Borg Almeland er 2. 

vara. 

• 8. mars initiativet.  Monica Stadaas representerer FO i Arbeidsutvalget.  

• Fylkesavdelingsstyret og Representantskapet FO Hordaland; Lene Fauskanger var en av to 

studentrepresentant, fra  januar – juni 2019 

  

Arrangementer i regi av KPU / der KPU er medarrangører: 

• KPU arrangerte å pent møte om lønnsdannelse og lønnsforhandlinger.  

• KPU har vært medarrangør på flere konferanser og åpne møter. 

o  8. mars arrangement for medlemmer før toget og politisk markering i byen- åpent 

møte  

o Åpent møte - om kvinners soningsforhold «Hvorfor skal vi sone verre, bare fordi vi er 

færre» 

o Mannsdagen 19 nov – åpent møte 

o FNs internasjonale dag til avskaffelse av vold mot kvinner - Konferanse  

 

Medlemmer i KPU har deltatt på ulike møter/ arrangement:  

• Arbeidsmøte i forbindelse med Kvinnefestivalen 2019; 4 medlemmer deltok  

• Trondhjemskonferansen; Anne Mette Borg Almeland 

• «Womens March» hvor Eva Aarskog var konferansier og Vivian Skate Nesset holdt appell. 

• 8. mars parolemøte (Lene og Monica) 

• Barnevernskonferansen (Lene) 

• Demonstrasjon mot endring av abortloven (Lene og Vivan)  



• Lokallagskonferansen til FO-studentene (Rut) 

• Bobleshow med Dora og Bjørg Thorhallsdottir (feminist-boklansering) (Katrine) 

• Kvinner på tvers (Katrine, Lene) 

• Frokostmøte ang TV-aksjonen (Katrine). 

• Representantskapet, Anne Mette deltok som KPUs leder. 

• Landsmøtet, Anne Mette deltok som KPUs leder og valgt delegat. 

• LO-Bergen sitt årsmøte, Anne Mette deltok som 3. vara 

• Julemiddagen til FO-Hordaland. 

 

 

I Media/offentligheten 

• Vivian har blitt intervjuet, både i avis og på TV.  

• Høringsuttalelse til ny rusplan (Vivian) 

• Høringsuttalelse til Forslag til endring av abortloven (Lene) 

• Leserinnlegg i avisen om nedleggelse av Ulvsnesøy, og om kvinner og soning (Vivian, som 

styremedl i BKF)  

 

Annet utvalget har engasjert seg i. 

• Fulgt opp arbeidet for å få opprettet krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus. 

 

 

 


