Årsrapport 2017
Årsmøte
Årsmøtet fant sted 7. mai 2017 på Dattera til Hagen, Grønland i Oslo.
Etter det formelle møtet ble det avholdt et åpent møte hvor temaet var gapet mellom fattig og rik,
problematikken rundt fattigdom, dagens arbeidsledighet, universelle ordninger og borgerlønn /
samfunnslønn. Det var innlegg fra professor Kalle Moene ved Økonomisk institutt og panelsamtale Torkil
Vederhus (MDG), Mikkel Øgrim Haugen (Rødt) og Øyvind Steensen (BIEN Norge). Andrew Kroglund var
konferansier. Det hele ble avsluttet med konsert med Gatas Parlament og WHALESHARKATTACKS.
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Styremøter
Det har blitt avholdt seks styremøter i styreperioden:
8. mai, 7. juni, 25. juli, 20. november, 11. januar og 16. februar.
Medlemmer
Per 31.12.2017 var det 102 medlemmer som hadde betalt kontingent i løpet av de to siste årene, herav 91 i
2017.
Økonomi
Det ble i perioden innført nye økonomirutiner, og regnskapet ble ajourført månedlig for å holde løpende

oversikt. Organisasjonen har en liten økonomi, og driftsinntektene består i hovedsak av medlemskontingent
og donasjoner. Kontingentinntektene ble større enn budsjettert i 2017 på grunn av kontingentøkning og
medlemsvekst, og disse ekstrainntektene har i hovedsak gått til produksjon av flyer og reisestøtte i
forbindelse med representasjon.
Administrasjon
Styret har tatt i bruk nye verktøy for å lette administrasjonen av organisasjonen, herunder:
• Økonomisystemet Fiken, som per i dag også benyttes som medlemsregister.
• Mailchimp er et nytt program vi har tatt i bruk for å sende email.
• Typeform til innmeldinger, spørreundersøkelser og andre skjema.
Markedsføring
Vi har fått laget en generell brosjyre om borgerlønn.
Nyhetsbrev
Vi har startet opp med nyhetsbrev igjen og har sendt 3 nyhetsbrev i perioden.
Lokallag:
Haugalandet: Haugaland Borgerlønnforening startet opp og hadde månedlige møter på Kopervik Kulturhus.
11 juli inviterte de til åpent møte med Karl Widerquist. Lokallaget fikk publisert flere innlegg i lokallavisen
og sendte pressemelding. Lokal radio og tv viste interesse. Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant fra
Ap kritiserte ideen og det var tegn til debatt.
Foredrag og arrangementer
Vi har også i år arrangert flere møter og har deltatt på festivaler og konferanser både i Norge og rundt i
Europa. Det siste året har også borgerlønnideen fått stadig mer eksponering i media. Blant annet sendte NRK
debatt og dokumentaren “Free lunch society.” Tenketanker åpner opp for debatt. Agenda inviterte Rutger
Bregman til debatt og Civita publiserte et notat om borgerlønn.
Egne arrangementer:
Halvdagsseminar. ”Borgerlønn på dagsorden! - Hva nå for den norske modellen?”
(Litteraturhuset 26.august)
Innledninger ble holdt ved; Nanna Kildal, Margunn Bjørnholt, Karl Ove «Kalle» Moene og Ove Jacobsen. I
tillegg hadde vi med oss den engelske fagforeningaktivisten Becca Kirkpatrick og
Heikki Hiilamo som snakket om pilotprosjektet i Finland. Andrew Kroglund var vår konferansier. Vi hadde
et kulturelt innslag ved verdensmester i slampoesi Evelyn Rasmussen. Omlag xx mennesker kom og vi var
fornøyd med oppmøtet. For første gang tok vi inngangspenger ved et arrangement. Ved døra 100,-,
Forhåndsbetaling 50,BIENs leder Karl Widerquist besøker Oslo, åpent møte 9 juli og deltar deretter på åpent møte i Haugesund

med livlig samtale og lokal mediedekning i kjølvannet.
Konferansedeltakelse/representasjon/foredrag:
• Studentersamfundet i Trondheim, 22. Februar - “Onsdagsdebatten: Borgerlønn” med Øyvind
Steensen som paneldeltaker.
• UBIE-møte i London, 24 -26 mars - Anja Askeland og Sjur Papazian deltakere.
• Human - Etisk Forbund, Stavanger 29 mai - foredrag ved Anja Askeland.
• 6 juni ble vi invitert av Grønt økonomisk Nettverk (arbeidsgruppe for Miljøpartiet de Grønne) for å
ha en innledning om borgerlønnmodeller. Anja Askeland, Øyvind Steensen og Lena Stark fra
Basinkomstpartiet i Sverige hadde hver sin innledning.
• Ekspertworkshop og Open Space workshops i Ljubljana, Slovenia 21-23 juni. Møtet ble arrangert av
European Liberal Forum(ELF) og Unconditional Basic Income Europe(UBIE) - Anja med
innledning.
• Nordisk konferanse i Reykjavik, 31 august - 1. September - foredrag ved Øyvind. Anja og Vilde
deltok også.
• BIEN Kongress i Lisboa, Portugal – Anja og Øyvind med innlegg og rapport fra Norge.
• Studentersamfunnet i Bergen, 28 september - Øyvind paneldeltaker.
• Kåkånomics, Stavanger, 4 november - Anja paneldeltaker.
• Makt og Muligheter, Oslo, 15. - 16. November - Anja deltaker.
• Romsås frivillighetssentral, 18 november - foredrag ved Øyvind Steensen.
Mediasaker:

• Sjur Papazians kronikk om borgerlønn og arbeid: “Borgerlønn vil gi økonomisk trygghet til alle - og

•
•

•
•

enorme besparelser i byråkratiet” (3. februar 2017).
https://www.dagbladet.no/kultur/borgerlonn-vil-gi-okonomisk-trygghet-til-alle---og-enormebesparelser-i-byrakratiet/66932435
Øyvind Steensens kronikk i Dagbladet: “Jobbplikt perverterer velferdsstaten”.
https://www.dagbladet.no/kultur/jobbplikt-perverterer-velferdsstaten/67101622
Øyvind Steensens kronikk i Norges Handelshøyskoles studentavis K7: “Den norske modellen v2.0”
(februar 2017).
https://issuu.com/nhhalumni/docs/k7bulletin_0217 (side 18.)
Øyvind Steensens innlegg i Dagsavisen: “Irrasjonell kritikk av borgerlønn” (7. Juli 2017).
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/irrasjonell-kritikk-av-borgerl%C3%B8nn-1.998119
Sjur Papazians kronikk om borgerlønn som bistand: ”Borgerlønn – den beste måten å fordele
ressurser på” (31. juli 2017).
http://www.dagbladet.no/kultur/borgerlonn-er-den-mest-effektive-maten-a-fordele-ressursenepa/68546971

• Øyvind Steensens kronikk i iFinnmark i sammenheng med pågående debatt om borgerlønn for samer
innledet av Inga Evelyn Gaup. “Debatten om borgerlønn for samer demonstrerer hvorfor
velferdsytelser bør være mest mulig universelle” (18. August 2017)
https://www.ifinnmark.no/debatt/borgerlonn/finnmark/debatten-om-borgerlonn-for-samerdemonstrerer-hvorfor-velferdsytelser-bor-vare-mest-mulig-universelle/o/5-81-565513

• Øyvind Steensens intervjues på frokostradioen. (28. august 2017).
https://radio.nrk.no/serie/frokostradio/DMTS01017117/28-08-2017#t=53m28s

• Dagbladet har åpnet opp for faste innlegg om borgerlønn og Øyvind Steensen har nylig blitt fast
skribent. Kronikk “Invester i mennesker” på trykk 9. desember 2017.
https://www.dagbladet.no/kultur/invester-i-mennesker/68987189
Sosiale medier
Vi har som alltid vært jevnt aktive på Facebook og Twitter, og passerte 3000 følgere på Facebook.
Annet:
• Deltok på 1. Mai markeringen på Youngstorget, 15 oppmøtte, 400 løpesedler delt ut, veldig god
stemning.

