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VINA
Venner av Israel
i Norsk Arbeiderbevegelse
(VINA)

STYRET I VINA:
Leder Knut Marius Gaarder
E-post: knut.marius.gaarder@hotmail.com
Mobil: 922 22 027
Nestleder Eigil Jespersen
E-post: ej@nof.no
Mobil: 928 40 452
Kasserer Harald Bell Solaas
E-post: belsolaa@online.no
Mobil: 906 98 671
Styremedlem Geir Kåre Opheim
E-post: opheim@online.no
Mobil: 913 17 597

VINA

Fra avdukingen av bauta over Trygve Bratteli i den skogen
VINA planet.

Håkon Lie, Statsminister Golda Meir og pastor Kaare
Lunde. Bildet er tatt i 1973 i forbindelse med en
innsamlingsauksjon til Israel, ledet av kirken og
Arbeiderbevegelsen.

Stiftet 25.06.1981

Denne informasjonsbrosjyren er ment å være
en førstehånds informasjon om Venner av Israel
i Norsk Arbeiderbevegelse (VINA).
I tillegg til å drive informasjonsvirksomhet er det
viktig for å oss å knytte til oss medlemmer for å
oppnå våre målsettinger.
Vår visjon:
«VINA skal være en handlekraftig, fremtidsrettet
og troverdig meningsbærer i diskusjoner som
vedrører utviklingen i Midtøsten. Målsettingen skal
være å skape dialog og gjensidig forståelse mellom
kulturer og folkeslag med det som mål å bidra til
fredelig sameksistens i regionen».
Handlingsplan 2016:
• Gjennomføre åpne møter/debattmøter
• Etablere Facebook-gruppe
• Holde medlemmene oppdatert gjennom E-post
• Kulturutveksling mellom Israel og Norge
Opprettholde/videreføre kontakt med:
• Arbeiderpartiet
• Arbeiderpartiets internasjonale avdeling
• AUF
• LOs internasjonale avdeling
• Israels ambassade i Norge
• Norges ambassade i Israel
• Histadrut (LO i Israel)
• LO i Palestina
• Media
VINA ønsker deg velkommen som medlem!
Oslo, 11. mars 2016
Knut Marius Gaarder
Leder

Vedtekter for VINA
Godkjent på årsmøte 06.05.1982
Godkjent på årsmøte 28.05.1998
Godkjent på årsmøte 20.01.2016
§1. MEDLEMSKAP
VINA er en forening for medlemmer og sympatisører
av arbeiderbevegelsen i Norge og Israel.
§2. ORGANISASJON
§2.1 F
 oreningen avholder årsmøte i første halvår.
Det skal velges et styre med fem styremedlemmer (leder, sekretær, kasserer og
2 styremedlemmer) og det antall varamedlemmer som årsmøtet finner tilstrekkelig.
Styret kan i etterkant konstituere en
nestleder av de valgte styremedlemmene.
Alle medlemmer skal kalles inn til årsmøter
med 14 dagers varsel.
§2.2 L
 okallag eller grupper kan opprettes på de
steder det er medlemsgrunnlag for det. De
bestemmer selv sammensetningen av et styre
eller arbeidsutvalg og størrelsen på den lokale
kontingent.
§2.3 D
 et skal opprettes en ungdomsorganisasjon.
§3 FORMÅL
§3.1 F
 oreningens smål er å bidra til å skape fred,
frihet og demokrati for alle nasjonene
i Midtøsten.
§3.2 V
 INA vil samarbeide med partier og
organisasjoner som følger prinsippene nedlagt
i den sosialdemokratiske ideologi. Vi støtter
også palestinernes arbeid med å utvikle
demokrati, menneskerettigheter og sosial
rettferdighet blant palestinerne og samarbeide
med de organisasjoner som følger disse
prinsipper og som støtter arbeidet med å
skape fred gjennom forhandlinger.

§3.3 M
 ålet er å sikre at Israel består innen
anerkjente grenser og at palestinerne oppnår selvstyre i egen stat. Foreningen støtter
de prinsippavtalene som ble
inngått under navnet Osloavtalen og går
inn for at forhandlingene mellom Israel og
palestinerne fortsetter på det grunnlag som
ble fastlagt i avtalene.
§3.4 Fredsavtalen mellom Israel og Egypt i 1979
og fredsavtalen mellom Israel og Jordan
i 1995 bør danne mønster for fredsavtaler
mellom Israel og nabolandene i Midtøsten.
§3.5 VINA vil holde kontakt med likesinnede
organisasjoner i Midtøsten ved å utveksle
studiegrupper og utvikle kontakter mellom
organisasjoner som er knyttet til arbeiderbevegelsen og som arbeider for frie, faglige
organisasjoner, herunder å styrke ytringsfriheten i Midtøsten.
§3.6 VINA vil spre informasjon om Midtøsten
gjennom å arrangere seminarer, kurs
sammenkomster og andre typer arrangementer for å fremme forståelse, toleranse
og sosial rettferdighet.
§3.6 VINA vil være brobygger mellom
arbeiderbevegelsen i Midtøsten og Norge.
§3.7 VINA vil arbeide for alle tiltak som kan
fremme en fredelig utvikling i Midtøsten.
MEDLEMSKAP
VINA er en forening i norsk arbeiderbevegelse
for medlemmer og sympatisører av Arbeiderpartiet
og Landsorganisasjonen.
Medlemskontingent: Kr 200,- pr. år
Livsvarig medlemskap: Kr 2000,Kontonr: 9001.20.97475
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