
ÅRSMELDING FOR MANNFORUM FOR REKORDÅRET 2015 

2015 var et rekordår for MannsForum med: 

• Sterk vekst med dobling antall medlemmer 

• Sterk vekst i deltagere på MannsForums Facebook-sider 

• Sterk vekst i høringer om likestilling for menn og fedre 

Styret   

Styret har bestått av Kjetil Thue, Guttorm Grundt, Jan Olav Flottorp og Tobias Holm.  Sistnevnte 

rykket opp fra varaposisjon etter at styremedlemmene Eivind Bade og Ragnar Næss trakk seg fra 

styret i løpet av året. Styret har hatt 11 møter 

 

Debattseminarer for medlemmer og interesserte 

MannsForum har arrangert 5 debattseminarer på Litteraturhuset for medlemmer og interesserte: 

17.03.  Krisesentre også for menn? 

30.04.  Mannen, myter, løgn og sannhet? (vedr. Dag Furuholmens nye bok) 

23.09.  Endelig likestilt foreldreskap og slutt på samværsabotasje? (vedr. endringer i Barneloven) 

19.11. Quo Vadis Mann; Mannskonferanse for manns- og farsorganisasjoner (med tilskudd fra 

BUFDIR) 

19.11.   Mannsdagsseminar: Likestilling nå? (Vedr. Stortingsmelding 7 (2015-2016) Likestilling i 

praksis). Utdeling av Mannsprisen 2015   

 

Høringer og brev til offentlige myndigheter 

10.01. KD; Innspill vedr. likestillingsspørsmål innenfor oppvekst og utdanning. 

30.09. BLD; Forslag til endringer i Barneloven for å fremme likestilt foreldreskap; Høringsuttalelse 

01.11. BLD; Forslag til endringar og handsaming av § 9.2. i forskrift om fastsetjing og endring av 

fostringstilskot i samsvar med Barnelovas § 66 

30.11. BUFDIR; Søknad om aktivitetstilskudd til styrking av likestillingsarbeid knyttet til menns roller 

i 2016 

31.12.   BUFDIR; Rapport fra mannsseminaret QUO VADIS MANN? (utkvittering av aktivitetstilskudd 

fra Bufdir) 

 

Appeller 

Det har vært arrangert 11 appeller foran Stortinget i løpet av året. 

 

MannsPrisen 2015  

MannsPrisen ble tildelt psykiater og forfatter Dag Furuholmen for sin store terapeutiske innsats for 

menn generelt, og for boka «Mannen; Myter, løgn og sannhet.» 

 

Mediekontakt 

MannsForum har opplevd svært liten interesse fra media om likestillingssaker om menn og fedre, til 

tross for aktiv invitasjonsvirksomhet/tipsing om våre arrangementer og saker. 

 

Medlemmer 

MannsForum hadde ved utgangen av åre i alt 75 betalende medlemmer. MannsForums FB sider 

hadde ved utgangen av året ca. 1700 deltagere/følgere. 

 



Styrets vurderinger 

Styret konstaterer at MannsForum i løpet av siste år har vært i sterk vekst, både i antall betalende 

medlemmer, og deltagere på FB. MannsForum er også blitt anerkjent som en offisiell høringsinstans i 

likestillingssaker, og mottager av tilskudd fra Bufdir. MF er blitt landets største og viktigste 

interesseforeningen for menn og fedre, bekreftet gjennom MFs mannskonferanse for manns- og 

fedre organisasjoner og nettverk; Quo vadis mann? Disse gode resultatene er oppnådd til tross for at 

2 styremedlemmer valgte å trekke seg fra styret i løpet av året, og at styret derfor ikke har vært 

fulltallig det siste halve året. 

Neste styre vil imidlertid ikke kunne hvile på laurbærene. Likestillingssituasjonen for menn befinner 

seg faktisk i en skjebnetime i forbindelse med stortingets behandling av både likestillingsmeldingen, 

endringer i likestillingsloven (ny likestillings- og diskriminerings lov) og endringer i barneloven. Her 

jobber både kvinneorganisasjonene og kvinnedominerte fagforeninger m.fl. hardt for å beholde 

kvinne- og morspresumsjonen i politikken og lovene, med betydelig støtte fra kvinneorganisasjonene 

i de politiske partiene, feminister i media og i statens likestillingsapparat. Dersom de lykkes og vi 

mislykkes vil dagens mannsdiskriminering kunne fortsette langt inn i fremtiden. 

For å kunne motvirke disse motkreftene, trenger MF fullt styre, flere betalende aktive medlemmer, 

flere FB deltagere, bredere og mer aktiv myndighetskontakt, større plass i media, større markeringer, 

og nærmere aktivt samarbeid med andre mannsorganisasjoner og nettverk m.v. Lykke til! 

 


