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PROTOKOLL ÅRSMØTE CUBAFORENINGEN I NORGE 01.04.2017 

Sted: Mestizo, Pilestredet Park 5 

Tilstede: 17 medlemmer.        

 

1. Åpning 

Leder av Cubaforeningen i Norge, Mayo Bustos Alfaro ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 

 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
Vedtak: Møteinnkallingen godkjent.  

 
3. Konstituering 
Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere. 
Innstilling på Adrian Larsen Steinbø og Charlotte Bratberget Jensen som ordstyrer og Odd Mikkelborg 
som referent. 
Vedtak: Godkjent. 
 
Svend Haakon Jacobsen og Ann-Karin Eidsem Hansen ble valgt til kontrollunderskrivere. 
 
 
4. Årsberetning for perioden 16. april 2016 – mars 2017 
Beretning referert av Berit Moen. Hun og leder besvarte stilte spørsmål. 
Det ble foreslått å rette opp medlemstallet fra 475 til 482 medlemmer. 
Vedtak: Beretningen godkjent med foreslåtte retting. 
 
 
5. Regnskap 2016  
Berit Moen la fram årsregnskap for 2016. Hun og leder besvarte stilte spørsmål. Det ble bl.a. nevnt at 
det nye styret må se nærmere på antall kontoer i foreningen. 
Vedtak: Godkjent. 
                                                                                                                                                                                      
 
6. Budsjett for 2017 
Berit Moen refererte forslag på budsjett. Hun og leder besvarte stilte spørsmål. 
Vedtak: Godkjent. 
 
 
7. Bevilgninger 
Forslag nr 1 fra styret: 
Cubaforeningen har drevet et humanitært arbeid parallelt med foreningens politiske arbeid. 
I en årrekke har det vært bidrag til Medicuba.  
Foreningen er en av medlemsorganisasjonene til Medicuba.  
Etter grundig informasjon på europeisk møte i Stockholm i november, samt informasjon fra Aleida 
Guevarra om Medicubas arbeid vil styret forslå å bevilge penger i år til Medicuba. 
Styrets innstilling: Ut fra foreningens økonomi forslås NOK 50 000. 
Vedtak: Godkjent. 
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Under forslag 1 ble det i tillegg foreslått fra ett medlem at styret ser hva som er samlet inn i 
forbindelsen med orkanen Mathew høsten september og dermed også bevilge til det formål, da flere 
medlemmer har sendt penger til det formål. 
Vedtak: Godkjent 
 
Forslag nr 2 fra styret: 
Styret i Cubaforeningen i Norge ønsker å stimulere ungdom til å orientere seg om Cuba og det 
politiske system.  Det kan blant annet gjøres ved at unge drar på studiereiser, skriver artikler, 
agiterer/informerer om Cuba i det norske samfunn i tråd med Cubaforeningens solidaritetsintensjon.   
Styret ønsker i den forbindelse etter å ha utarbeidet kriterier å bidra økonomisk til unge under 35, 
hvor de kan søke styret    
Styrets innstilling: Styret setter av NOK 20 000 årlig hvor enkeltpersoner under 35  år kan søke om 
dekning inntil NOK 3 000 pr aktivitet, reiser, studier ol. mot tilbakeytelser i form av rapporter, artikler 
ol.  Styret lager statutter 
Vedtak: Godkjent. 
 
 

8. Arbeidsplan 

Arbeidsplan for 2017 lagt fram av Berit Moen. 

Arbeidsplan for Cubaforeningen i Norge 2017: 

1. Foreningen trenger å bygge en sterkere organisasjon og skaffe seg en større og helst også 

yngre bredde. Vi vil satse på å delta og ha stand med medlemsverving salg av artikler, 

Cubanytt og utdeling av brosjyrer på aktuelle aktiviteter som blka Globaliseringskonferansen 

i Oslo og Trondheimskonferansen. 

2. Fortsette å rette søkelyset på USAs blokade av landet. 

3. Øke vareutvalget for salg til medlemmer og andre. 

4. Forsterke arbeidet med medlemskontakt. Særlig finansiering av flere utgivelser av Cubanytt. 

5. Markere 1. mai og andre merkedager med deltagelse og sammenkomster i egen regi eller i 

felleskap med andre. 

6. Markedsføre brigadene på konferanser og ellers på en gjennomtenkt og billig måte. Spre 

egen brosjyre for brigader. 

7. Gjøre forundersøkelser for mulig etablering av vennskapsbyer eller bydeler i Norge og på 

Cuba 

8. Ta initiativ og følge opp evt. donasjoner eller solidaritetsprosjekt som andre kan ha eller 

finansiere. I dette inngår samarbeid med de nordiske vennskapsforeningene om invitasjoner 

og besøk fra Cuba. 

9. Fortsette å påpeke medias manipulasjoner mot Cuba og avsløre mest mulig av de såkalte 

”dissidentenes” virksomhet. 

10. Støtte de norske myndighetenes samarbeid med Cuba. 

11. Arrangere 2 medlemsmøter med sosialt innhold. 

12. Kontakte LO avdelinger for å se om det er interesse for samarbeid og bistand i forbindelse 

med studieturer og brigader til Cuba. 

13. Se på muligheter for et eget ungdomsarbeid. 

Vedtak: Godkjent.                                                                                                                                                                 
 
 
9. Innkomne forslag 
Forslag  fra Terje Enger: 
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Leie et lokale i Trondheim, invitere alle medlemmer med trøndelagadresser (Midt-Norge) til 
stiftelsesmøte.  Gjøre et forarbeide så man får nedsatt et interimstyre for et lokallag i Midt-Norge.  
Fremme realistiske forslag til aktiviteter første året. 
Styrets innstilling: Forslaget støttes 
Vedtak: Godkjent. 

 

10. Valg 

Valgkomiteens leder, Terje Enger la fram følgende innstilling:  

Styret: 

Leder:  

Berit Moe - ny (tidl. nestleder). 

Nestleder: Velges ikke av årsmøtet. 

Regnskapsfører:  

Ann- Karin Eidsem Hansen – ny. 

 

 

Styremedlemmer:  

Mayo Bustos Alfaro – ny (tidl. leder) 

Javier Sandoval Guzman – gjenvalg 

Svein Mortensen – gjenvalg 

Charlotte Bratberget Jensen – ny (tidl. vara) 

Cihan Karakoc – ny (tidl. vara). 

 

Varamedlemmer: 

1. Adrian Larsen Steinbø – ny (tidl. styremedl.) 

2. Odd Albert Mikkelborg – gjenvalg 

3. Per Kristian Torp – ny,  

4. Gro Hareide – ny (rep. Cubaforeningen Sør). 

 

Redaktør av Cubanytt:  

Terje Enger – gjenv. 

Revisorer: 

Unni Hagen og Hans Martin Solberg – gjenv. 

Valgkomiteen:  

Terje Enger, Svend Haakon Jacobsen og Tanja Bjarkøy. 

Vedtak:  

Alle foreslåtte godkjent ved akklamasjon. 

 

 

11. Avslutning  

Valgte leder takket for tilliten på vegne av de valgte og takket av de som har sluttet. 

Gavekort overrakt til Terje Enger,  Mayo Bustos Alfaro og Vigdis Hunstad. 

 

 

-----------------------------------------------                      -------------------------------------------------------                        

Protokollunderskriver                                                       Protokollunderskriver 


