
ÅRSMELDING FOR MANNFORUM FOR 2016 
Rev 2: oppdatert med to kommentarer som framkom på årsmøtet 
2016 var et nytt godt år for MannsForum, preget av sterk vekst og økt aktivitet med dobling av 
medlemstallet, dobling av antall deltagere på FB, økt deltagelse på våre arrangementer og utvidet 
samfunnskontakt. Menn og fedres store likestillingsutfordringer i samfunnet krever likevel enda 
bredere oppslutning, flere ressurser og større oppmerksomhet, slik at MannsForum kan øke 
innsatsen og nå sine mål om full likestilling og likeverd for menn og fedre i samfunnet. 
Styret 
Styret har bestått av Kjetil Thue, Guttorm Grundt, Dag Furuholmen, Jan Olav Flottorp, Tobias Holm og 
Steinar Sevje. Sistnevnte trakk seg fra styret i juni 2016. Varamedlemmer til styret har vært Camilla 
Fossum Pettersen, Henrik Slevigen og Erik Berentsen. 
Styret har hatt 9 styremøter.(17/3, 20/4, 30/5, 22/6, 22/8, 10/10, 7/11, 20/12, 24/1-17). 
I tillegg har det vært møter i flere underkomiteer. 
Medlemmer 
MannsForum hadde ved utgangen av året i alt 174 betalende medlemmer. Når denne Årsmeldingen 
ble skrevet var vi 3014 gruppemedlemmer i den åpne gruppen på Facebook. En økning på over to og 
et halvt tusen medlemmer i løpet av året. 
Aktiviteter for medlemmer og interesserte 
MannsForum har arrangert følgende debattseminarer og andre aktiviteter for medlemmer og 
interesserte i 2016: 
03.03 Årsmøte på Litteraturhuset, med debattseminar om samværsabotasje. 
08.03 Deltakelse i 8. mars toget 
01.05 Deltakelse i 1. mai toget 
13.06 Sommerkåseri for medlemmer m/Kjetil Rolnes på Uhørt 
08.09. Delt foreldreskap med Frode Thuen m.fl. på Litteraturhuset 
18.11. Nordisk seminar på Litteraturhuset. Utdeling av Kvinneprisen 2016. The Red Pill Movie. 
19.11. Nordisk seminar på Litteraturhuset. Utdeling av Mannsprisen 2016. 
22.12 Julepub for medlemmene 
Nordisk seminar ang gutters-, menns- og fedres likestillingsutfordringer 
18.-19. november arrangerte MannsForum et vellykket seminar for nordiske mannsorganisasjoner 
ang. gutters-, menns- og fedres likestillingsutfordringer. Seminaret ble muliggjort pga 
aktivitetstilskudd fra Bufdir. Solveig Horne, Lise Kristoffersen(Europarådet) og Hans Bonde var noen 
av innlederne. Fredag ble avsluttet med norgespremiere på den omdiskuterte filmen The Red Pill 
Movie. Det ble etablert en historisk samarbeidsavtale med Foreningen far i Danmark og Daddy i 
Sverige. 
Internasjonal virksomhet 
Guttorm Grundt og Jan Olav Flottorp deltok på The International Conference on Men's Issues 
(ICMI16) i London 8-10 juli 2016. Guttorm Grundt holdt et innlegg på konferansen. Det ble knyttet 
kontakter med både nordiske og internasjonale aktører. Se https://icmi16.wordpress.com/. 
Seminar for kamerathjelperne 
Avholdt 4/2 2017. MannsForum fikk økonomisk støtte fra BUFDIR til å avholde dette. 
Mannsforum har nå etter kurset Mannsforumssertifiserte kamerathjelpere som har underskrevet 
taushetserklæring og har kjennskap til utførelse av likemannsarbeid. Mannsforum har med dette nå 
fått et helt unikt hjelpetilbud fordi hjelperne er alene om å vite akkurat hvor skoen trykker or de som 
sliter. 
Høringer og brev til offentlige myndigheter 

 Møter med Likestillingsombudet, Barneombudet og BUFDIR 



 Høringsbrev om endringer i Barneloven sendt til BLD, BUFDIR, Familiekomiteen og partier på 

Stortinget 

 Pressemelding sendt ifbm høring av barneloven 

 Brev sendt BUFDIR og FOSAP om nødvendige endringer i veilederen om delt bosted 

 Brev sendt til programkomiteen til partiene som er representert på Stortinget, 

med innspill til partiprogrammene 

 Brev sendt til Bufdir og SSB med innspill til deres arbeid med oppdatering av 

likestillingsindikatorer, med oppfølgende hørings- og presentasjonsmøter 

 Utarbeidelse av faktaark over kjønnsfordelingen i norske fagmiljøer for kjønnsforskning og 

likestilling 

 Flere brev sendt Likestillingsombudet om brudd på Likestillingslovens §13 vedr. 

kjønnsubalanse i statlig kjønns- og likestillingsforskning og tilhørende organer, samt 
kjønnsubalanse i offentlig sektor, og politiske kjønnsnettverk. 

 Brev sendt BLD om brudd på Likestillingslovens § 13 

 Møte med Reform 

 Deltakelse på høring i Stortingets Familiekomite ang. endringer i Barneloven 

Det har vært jobbet mye og godt i 2016, både fra styret og fra andre medlemmer, med å finne fram 
forskningsrapporter ang delt samvær, og fremme dette ovenfor media, politikere, Barneombudet, 
FOSAP mm. Både med sikte på å endre lovverket, praksis i barnefordelingssaker samt brosjyrer og råd 
fra eksperter/myndigheter. 
I tillegg har enkeltmedlemmer av styret deltatt på div. andre møter, deltatt i radiointervjuer og 
skrevet artikler som har blitt publisert i media. 
Profilering av MannsForum 
MannsForum utarbeidet en mediestrategi tidlig i 2016. Nyttige innspill kom også på det nordiske 
seminaret, samt fra inviterte enkeltpersoner. 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden vår mannsforum.org har blitt fullstendig omarbeidet, utvidet og fornyet i 2016. 
Arbeidet har vært utført av Medielabs i samarbeid med styret i MannsForum. 
Facebook: 
Den åpne gruppen hadde pr 3009 medlemmer. 
Infomateriell 
En arbeidsgruppe har utarbeidet en brosjyre for MannsForum. Den er trykket opp i 700 eksemplarer, 
Ny grafisk profil har blitt utarbeidet, og styret takker Liv Evjan for verdifull bistand. 
Økonomi 
Grunnstammen i vår finansiering er Medlemskontingenten. Men vi har også fått verdifull økonomiske 
tilskudd fra BUFDIR, som har bidratt vesentlig til vår høye aktivitet. Vi søkte Bufdir om kr. 388 500 i 
tilskudd til aktiviteter i 2016, og fikk innvilget kr. 125 000. I tillegg fikk vi driftstilskudd på kr 50 000. 
MannsForum fikk også kr 28 000 i tilskudd for å arrangere kursing for Kamerathjelperne. 
Appeller 
Det har vært arrangert 11 appeller foran Stortinget i løpet av året. Juliappellen uteble fordi en 
tidligere samarbeidspartner som forlangte å arrangere akkurat denne måneden dessverre valgte å 
utebli. Et tillitsbrudd som vi har måttet ta konsekvensen av. 
Det har også vært arrangert en appell i Bergen. 
Med appellen 7. mars i 2017 markerer vi 3-års jubileum for appellene. 



MannsPrisen og KvinnePrisen 2016 
I 2016 ble MannsForum's KvinnePris utdelt for første gang. Den gikk til Likestillings- og 
inkluderingsminister Solveig Horne for hennes arbeid med å sette menn og fedres 
likestillingsutfordringer på den rikspolitiske dagsorden. 
MannsPrisen gikk til Frode Thuen for hans bidrag til innsikt i og opplysning om gutter, menn og fedres 
spesielle livsutfordringer i familierelasjoner. 
Styrets vurderinger 
MannsForum er ved inngangen til 2017 en godt fungerende forening med høy aktivitet i forhold til 
medlemstall og ressurser. Hovedutfordringene er imidlertid fortsatt at mange tusen norske menn og 
fedre fortsatt opplever offentlig kjønnsdiskriminering på ulike arenaer i samfunnet, hver dag. Dette er 
utfordringer som fremdeles møter liten interesse hos menn og kvinner i politikken, forskningen, 
forvaltningen og i media. 
MannsForum er den eneste likestillingsorganisasjonen som tar disse utfordringene på reelt alvor. For 
å få politikerne, forskerne, forvaltningen, media og opinionen til å våkne og handle, må vi mobilisere 
flere menn og fedre til å gå inn i foreningen og bidra/delta aktivt i foreningens arbeid og aktiviteter. 
Vi er mer og mer i vinden, og vinden er i ferd med å snu! 


