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Ateistene i året 2018

Ateistene er medlem av Atheist 
Alliance International (aai)

JULEFEST PÅ 
AMUNDSEN 30/11
Takk til alle som møtte til veldig hygge-
lig ateistisk julefest med svært god mat og 
drikke!

De uformelle møtene fortsetter hver siste 
fredag i måneden.  Arrangementer blir lagt 
ut på FB samt melding til medlemmene. 
Takk til Tine Pettersen!
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Ateistene i året 2018

6 styre- og arbeidsmøter
5/12 – 2017
18/1 – 2018 
13/4 – 2018 Ateismen temamøte
13/5 – 2018
24/9 – 2018
26/10 – 2018 (Dagfinn og Torleif )

En del styrearbeid har skjedd pr epost og gjennom styrets egen 
facebookgruppe, hvor også valg- og rekrutteringskomitéen har 
hatt tilgang

Medlemmer

(tall i parentes er fjorårets)
Medlemmer totalt: (oppdatert Zubarus)             556  (544)
Nye medlemmer 2018:           61    (10)
Utmeldte  (avsluttede medlemsskap ):                 529    (3) 
Døde:               1     (1)
 

Type medlemskap

Æresmedlemmer:                3    (3)
Medlemmer med engangskontingent:            36 (36)
Vanlige medlemmer:          452 (505)

Medlemmer med betalt kontingent:         224 (280)
Ubetalte fakturaer          356

Uformelle møter 
på ”Grisen” med mer
Tine Pettersen, Sandefjord er medlem i valgkomitéen, og har 
gjort en stor innsats med arrangering av uformelle treff for 
medlemmer.  Fire av dem ble holdt på Grisen, Torshov – 26/1, 
11/5, 24/8 og 28/9.

To av oss møtte Fanny Louise Wullum Fahsing 12/10 – hun er en 
ressursperson som holder til  i Namsos.

22/6 hadde vi sommerfest på Hovedøya.

Flere av menneskene som har gjort en innsats for oss i året som 
gikk, traff vi på disse møtene.

Oslo kulturnatt
Jesus og vafler var tilbudene på Atistenes kulturnattstand.    Bjar-
ne og Tine serverer.

Styrelederen fikk brynt seg på en øvet ung apologet.  Og apo-
logeten fikk vel også trent litt.  Det handlet mye om ateisme og 
menneskets utvikling fra de første tobente vandret rundt på 
Afrikas savanner for 6 millioner år siden, og hva miljøutfordrin-
gene gjorde for veksten av hjernen og kreative evner 3 millioner 
år senere.

                             
                           Vær så snill å betale kontingenten din !
                                Visste du at Ateistene bruker avtalegiro? 
             Finn KID-nummeret fra din forrige betaling og vår konto 8601.47.246821 og 
opprett direkte i nettbanken din!  (Menyvalgene varierer fra nettbank til nettbank,                                  
 så hvis du er i tvil om fremgangsmåten, så vet banken din dette.)  

                Dette ville være en fin julegave for organisasjonen vår! 
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Regnskap 
Vedlagt regnskap ble godkjent.

Budsjett  
3 alternative budsjett ble behandlet med 
3 ulike forutsetninger:

1.  Vi søker ikke offentlig 
støtte som livssynsorgani-
sasjon,
men søker offentlig/pri-
vat bistand til prosjekter.

Vi har fått forhåndstilsagn på 100000 kr 
fraHEF for Lungefisken Darwin. Det vil 
dekke utviklingskostnader og trykking.

2.  Vi søker støtte som 
livssynsorganisasjon. 

Vi mangler 150 medlemmer etter da-
gens retningslinjer. (Kravet er 500 med-
lemmer, men ca150 er dobbeltmedlem-
mer i HEF og Ateistene.) Hvis vi går 
inn for dette bør vi drive en effektiv 
medlemsverving. Det krever bistand 
fra alle våre medlemmer og samtidig 
kostbar annonsering.

3. Vi søker ikke om offent-
lige midler som livssyns-
organisasjon, men for-
handler med Human-etisk 
Forbund om støtte/
tilskudd.

HEF ønsker at Ateistene skal være en fri-
stilt organisasjon som ikke konkurrerer 
men samarbeider med HEF.
HEF antyder at støtten kan utgjøre oppi-
mot hva vi ville få av det offentlige som 
livssynssamfunn, altså rundt 1000 kr pr 
registrerte medlem. Økt medlemsmasse 
vil gi økt støtte.
 
Debatt rundt budsjett 
2019

Samarbeid med HEF og forhandling - 
styrking eller begrensninger fra HEF sin 
side var hovedtema i diskusjonen.

Flertallet er positive  til alternativ bud-
sjett med støtte fra HEF ihvertfall neste 
år og så lenge det er ikke i strid med ate-
istene interesse og politikk.

2018/17 2017/16

88 700,00 114 550,00 
1 501,00 50,00 

0,00 1 200,00 
    

90 201,00 115 800,00 

0,00 30 000,00 
0,00 4 773,56 

4 157,25 0,00 
346,90 164,00 

13 536,00 22 560,00 
0,00 15 856,63 

452,06 20 424,81 
6 192,00 15 691,00 

215,00 0,00 
3 078,00 1 350,00 

28 164,50 8 443,90 
13 475,00 16 657,50 

0,00 2 886,00 
    

69 616,71 138 807,40 

20 584,29 -23 007,40 

36,79 55,65 
2 764,55 3 271,73 

    
-2 727,76 -3 216,08 

17 856,53 -26 223,48 

Kontingent 
Varesalg 
Gaver 

Sum driftsinntekter 

DRIFTSKOSTNADER 

Varekjøp 
Kontorutgifter 
Utgifter stand 
Porto 
Husleie 
OHI 
Strøm 
Honorarer 
Aviser/tidskrifter 
Gaver 
Møter/Seminar 
Internett 
Zubarus 
Reiseutgifter 

Sum driftskostnader 
 

Driftsresultat 

FINANSINNTEKTER OG 
KOSTNADER 

Renteinntekter 
Gebyrer 

Netto finansposter 

RESULTAT 

Budsjett	18	

130 000,00 
1 000,00 

20 000,00 
  

151 000,00 

15000 
5000 
5000 
3000 

12000 
10000 

5000 
30000 

0 
5000 

20000 
20000 
10000 

5000 
 

145000 

6 000,00 

Valg
Styret:

Leder: Dagfinn Eckhoff 
Nestleder: Bjarne Kvåle
Sekretær: Christina Dahl

Styremedlem: Sabri Amirhosseini
Styremedlem: Lars Christian Alm
Styremedlem: Thomas Gramstad 
Styremedlem: Eystein Emberland 

1. Varamedlem: Samar Thea Synnøve
2. Varamedlem: Torleif Werenskiold
3. Varamedlem: Ronnie Johanson

—————
Andre verv:
Regnskapsfører: Gunnar Seternes
Revisor: Robin Hørling

—————
Valg- og rekrutteringskomité:
Tine Pettersen
Harald Fagerhus

Dagfinn Eckhoff
71 år, pensjonert arkitekt.  Gjenganger i 
styresammenheng. Initiativtaker, skribent.  
Opptatt av å fremme "den utrolige ateismen" 
som et positivt livssyn og ikke (bare) en ne-
gasjon.

Bjarne Kvåle
Gammel-ateist og altmuligmann. Liker å fo-
tografere og brygge littegranne. Har fulgt 
mye med på den ateistiske bølgen som star-
tet ved århundreskiftet.
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Christina Dahl
"ateistene personlig", sauebonde i naustbukta, nordtrøndelag.  organisa-
sjonsbygger og skribent.

Sabri Amirhosseini
eksiliraner med lang organisasjonspraksis og stort kontaktnett i det norske 
og internasjonale sekulære miljøet.

Lars Christian Alm
gnostisk ateist, skeptiker, filosofisk naturalist og human-etiker. vil jobbe  i 
Ateistene for å spre opplysende religionskritikk og de beste metodene for å 
finne fram til hva som er sant: kritisk tenkning, pålitelig epistemologi, ra-
sjonalitet, fornuft, logikk og vitenskap.

Thomas Gramstad
styremedlem, bruker mye av arbeidstiden og
fritiden på IT. Kan bidra ifm IT, web og sosiale medier, også ifm
skanning og arkivering. Bindeledd til Edwien-miljøet og
religionskritikk.no.

Eystein Emberland
Lang erfaring fra ateistenes forhistorie.  Har og har hatt en rekke verv og 
vært initiativtaker for styrking av det sekulære miljøet.

Samar Thea Synnøve
eksilsyrer, organisasjonserfaring fra syria.  vil bidra til å bygge ateismen i 
norge.

oss ateister imellom | nr. 3 | 2018 5



Sharia,  segmentering 
og sekularisme  

Tekst: Sabri Amihossini

39 foredragsholdere fra 25 
forskjellige nasjoner, blant 
annet Tunisia, Irak, Iran, 
Bangladesh, Canada, Polen, 
Serbia osv...

Representanter fra sekulæ-
re organisasjoner delte sine 
praktiske erfaringer.

Ibtissame Lachgar - Ma-
rokko 

- aktivisten som står på dødlisten til ISS, 
kunne fortelle om hvordan de utfor-
drer konservative krefter ved å bruke 
litt mer humoristiske metoder. Under 
ramadan tar de selfies med et glass vod-
ka i hendene foran Stortinget og legger 
dem ut på facebook. 

Eller når  de religiøse oppfordrer folk til 
å ikke holde hverandre i hendene eller 
ikke kysse på gata, erklærer hun en kys-
sekampanje. 

Annie Laurie Gaylor - USA
Leder for Freedom from religion foun-
dation fra USA

Gita Sahgal - Bangladesh
er forfatter, journalist og menneske-
rettsaktivist og leder for Centre for se-
cular space.

Homa Arjmand - Canada 
var søker for ett internasjonal samar-
beid for å bygge et nettverk, dele erfa-
ringer og fremgangsmåte. Ett sekulært 
skolesystem for alle.

https://m.facebook.com/groups/17740
89539581042?view=info

Sabri Amihosseini og 
Dagfinn Eckhoff deltok 
på årets store sekularis-
meseminar i London.

Deltakerne i seminaret 
var menneskerettsfor-
kjempere, kvinneakti-
visterer, feminister, 
sekulære og ateister 
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De har ett viktig prosjekt, et sekulært 
utdanningssystem for alle. De har klart 
å få staten til å kutte ned statlig støtte 
til private religiøse skoler. 

Diana Nammi - iransk 
kurder
som driver et senter for å hjelpe inn-
vandrerkvinner med  muslimsk bak-
grunn, tvangsekteskap, skilsmisse, 
barnefordeling eller det som de kalte 

"skillsmisse fra religion". 

Julia Alimova
Menneskerettighetsforkjemper fra 
Russland om de daglige og juridiske 
utfordringer de har etter fremvek-
sten av konservative og religiøse kref-
ter både fra islamistene i Tsjetsjenia 
og ellers den katolske kirken. Kvinne- 

undertrykkende tone og nedlatende 
språkbruk blir stadig mer utbredt og 
normalisert i media og i resten av sam-
funnet. 

Nadia el fani 
fra Tunisia er filmmaker.  Tilbake til 
Tunis for første gang på seks år er å ha 
blitt anklaget for blasfemi for filmen
 “Laicite Inshallah,” fra 2011 om reli-
giøst hykleri og regjeringens samrøre 
med islamistiske elementer under og 
etter President Zine El.

Lunge fisken Darwin 
Vi fikk legge ut brosjyren på bokmar-
kedet som de hadde der. Den ble pre-
sentert av programlederen til alle i sa-

len og Dagfinn gikk rundt alle bordene 
for å presentere boka. 

Siden mange av deltakere i semina-
ret var aktive eller hadde sentrale rol-
le i sine organisasjoner, var dette vel-
dig bra markedsføring for boka, og 
Maryam Namazie lovet å levere ett av 
heftene som vi hadde med til Dawkins.

Richard Dawkins 
Det er fortsatt håp om å få ham til å 
komme til Norge. Han er i bedre form, 
helsemessig. Dagfinn skal sende invi-
tasjonen gjennom Maryam Namazie 
med frist på en måned for å gi beskjed 
om han kommer eller ikke. Dawkins 
hadde reist til Amerika, men hadde 
ikke fått lov å komme i landet!!!!

Konferansens mest spektakulære syn - Victoria Gugen-
heim, kroppsartist, ledet forsamlingen da alle sto opp 
på stolene og viftet med symboske hijaber

Konferansens sentrale person - Maryam Namaz-
ie, som i årevis har arrangert internasjonale 
sekulære konferanser.  Venn av Sabri og av Rich-
ard Dawkins.  Hun har sagt ja til å komme til 
Oslo på en konferanse i samarbeid med Ateis-
tene og Human-Etisk Forbund til høsten, enten 
Richard kommer eller ikke..... 
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Lungefisken Darwin 1 stk norsk eller engelsk 190.- inklu-
dert porto.  10 stk eller mer koster 100.- pr stk + porto
bestilling@ateistene.no

God jul, kjære ateister!  
Og husk kontingenten din!
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