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• Innkalling til årsmøtet 2005 
• Årsmelding 2004 
• Arbeidsprogram 2005, styrets forslag 
• Vedtekter med arbeidsutvalgets forslag til endringer 

 
**************************************************** 

 
Årsmøteinnkalling 2005 

 
OPO avholder sitt årsmøte tirsdag 25. januar 2005 kl 17.00 
Sted: Bygningsarbeidernes hus, Møllergata 37, 10. etg. (Det går heis til 9. etg.) 
 
Til behandling: 

1. Styrets årsmelding, se vedlegg 
2. Regnskap og melding fra revisor, legges fram på møtet 
3. Arbeidsprogram, se vedlegg 
4. Forslag til budsjett og fastsetting av kontingent, legges fram på møtet 
5. Vedtekter med forslag til endringer, se vedlegg 
6. Innkomne forslag 
7. Valg av styre, leder av valgkomiteen; Kjell Bygstad 
8. Valg av revisorer 
9. Valg av valgkomité 

 
Medlemmer som ønsker at andre saker skal tas opp til behandling, må melde 
dem til styret innen 15. januar 2004. 
 
For styret i OPO 
Erling Folkvord (s)  
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ÅRSMELDING 2004 FOR OPO 

ORGANISASJONEN MOT POLITISK OVERVÅKING 
 
OPO ble stifta på et møte i Oslo 28. november 2001.  
Det første ordinære årsmøtet ble holdt 20. januar 2003  
 

1. VALG 
Årsmøtet 2004, som ble holdt den 27. januar, valgte dette styret med arbeidsutvalg: 

1.1 Arbeidsutvalget: 
Erling Folkvord (leder), Kjell Horn (nestleder), Geir Hovland, Mari Aasen og Kristian 
Haldorsen,  

1.2 Styremedlemmer: 
Tronn Ødegaard, Åge Fjeld, Hind Dakhil, Berit Rusten, Peder Martin Lysestøl, Unni Hagen, 
Magdalena Stavik, Tor Bernhardsen  

1.3 Varamedlemmer: 
Kjell Bygstad, Ola Lars Andresen, Torgny Hasås, Ivar Nygaard,  

1.4 Revisorer: 
Eigil Norli og Dag Tangen (gjenvalg ) 
Valgkomiteen før årsmøtet var Unni Hagen, Ola Lars Andresen, Ivar Nygaard og Kjell 
Bygstad 

 

2. ADMINISTRASJON 

2.1 Styremøter 
I 2004 har det vært to styremøter: 20. april og 25. november 
Under det første møtet ble det gitt uttrykk for ønske om at vi ble gitt noe bedre tid til å kunne 
drøfte sakene mer inngående og dessuten også ivareta de sosiale behovene til medlemmene. 
Dette ble tatt hensyn til ved det siste møtet, som ble lagt i forlengelsen av debattmøtet i regi 
av Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Opplegget med servering av pizza og rom for 
uformell samtale fungerte imidlertid dårlig. Fra AU måtte Mari Aasen og Kjell Horn forlate 
debattmøtet en halv time før tida for å forberede den sosiale siden av styremøtet, men dette 
var nokså bortkastet siden ingen møtte! Noen kom rett fra middag hjemme, mens andre hadde 
tatt seg en pølse på vei fra seminaret og til styremøtet. Så dette opplegget frister ikke til 
gjentakelse! 

2.2 Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget har hatt 14 møter (fram til 9.12.04).  AU har fordelt arbeidsoppgavene seg i 
mellom og konstituert Kjell Horn som sekretær ved siden av vervet som nestleder.  Arbeidet 
med å sende ut medlemsbulletin har blitt fordelt mellom AU-medlemmene.  En rekke 
henvendelser om råd og hjelp med enkeltsaker hos Innsynsutvalget har blitt drøfta og så fulgt 
opp av Geir Hovland. 
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2.3 Medlemsutvikling og verving 
Medlemsutviklingen har stått mer eller mindre stille i 2004. I den grad vi har lagt arbeid i 
verving, har vi altså ikke lykkes. Mot slutten av året sendte vi imidlertid brev til de førti som 
har undertegnet oppropet med krav om unnskyldning til de ulovlig politisk overvåkede med 
orientering om hvordan denne saken har utviklet seg, og i den sammenheng oppfordrer vi 
underskriverne om å tegne seg som medlemmer. Det gjenstår å se om dette framstøtet gir 
resultater. 
OPO har per 1. januar 2005 ca 290 medlemmer, hvorav 177 har betalt kontingenten for 2004. 
Det var 183 betalende medlemmer i 2002 og 229 i 2003. At så få betaler den beskjedne 
kontingenten på 100 kroner – bare ca. 60 prosent – representerer et likviditetsmessig problem, 
selv om alt arbeid i AU utføres vederlagsfritt.  
 
2.4 Rubrikkannonser 
I desember har vi, noe forskjøvet fra uke til uke, hatt en tospalters rubrikkannonse i Ny Tid, 
Dag og tid, Klassekampen og Friheten. Det er, ved årets slutt, for tidlig å si om dette har hatt 
noen effekt med hensyn til verving eller søking på heimesida. 

2.5 Kontorsituasjonen. 
I 2004 hadde OPO leid kontorplass og møterom i lokalene hos Falken Forlag i Osterhausgata 
8.  Da Falken ble sagt opp av huseier Olav Thon (fordi gården skulle rives), ble også vi 
husløse. Imidlertid fikk Falken tilbud om nye lokaler i Samfunnshuset i Storgata, og vi følger 
eventuelt med dem. 
 
2.6 Datautstyr og telefon 
I løpet av året har vi, i samsvar med vedtak fra årsmøtet 2004, gått til anskaffelse av bærbar 
PC med ”pen drive”. (Det siste er nyttig når noen i AU skal jobbe videre med saker fra privat 
PC hjemme.) Til PC-en hører også e-postadresse. Videre har vi ordnet mobiltelefon-
abonnement slik at vi skal være lettere tilgjengelig. Det har sviktet noe med hensyn til 
avlesing av e-postmeldinger. Dette skal rettes i 2005. 

2.7 OPOs heimeside på nettet. 
OPOs heimeside på nettet (http://home.no.net/overvak/) ble fram til sommeren redigert av 
Wenche Blomberg med sakkyndig teknisk hjelp fra Gudmund Dalsbø. OPO skylder dem 
begge stor takk for innsatsen. Fra august har OPO-styremedlem Tor Bernhardsen overtatt 
redaktørjobben.  
Gjennom heimesiden har OPO sitt eget massemedium, noe som er svært viktig i ei tid da 
”våre” saker sjelden når fram i aviser og andre media. Fra starten 3. juli 2002 og til 4. januar 
2005 har heimesida blitt besøkt eller brukt 4550 ganger med ca 150 treff per måned den siste 
tida. 

2.7 Informasjonsbrosjyre 
Våren 2004 – like før 1. mai – fikk vi laget en informativ og fint utseende 
informasjonsbrosjyre. AU bestemte teksten.  Ida Nygaard gjorde layouten og sto for 
trykkingen. 
Brosjyra ble først brukt i forbindelse med 1. mai i Oslo. Siden har vi lagt den ved bulletinen, 
med oppfordring til medlemmene om å bruke den i vervingsøyemed. Videre bruker vi den 
som vedlegg til en del av de brevene vi skriver.  
Heller ikke dette framstøtet ser ut til å ha hatt noen vervingsmessig gevinst. 
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2.8 Forholdet til justisdepartementet 
Justisdepartementet har innvilget OPOs søknad om driftsstøtte for 2004 med 25.000 kroner.  

 

3. POLITISK ARBEID 

3.1 ”Unnskyldsaka” – Initiativet fra 12 motstandsfolk.  
Med Åge Fjeld som pådriver har 12 blant de personene som deltok aktivt i NKPs 
motstandskamp mot naziokkupasjonen fram til mai 1945, krevd å få ei uforbeholden 
unnskyldning fra Stortinget for den politiske forfølginga de ble utsatt for da krigen var slutt.  
Kravet er formulert slik at det gjelder unnskyldning for all ulovlig overvåking. Dette 
initiativet ble omtalt i Friheten 29. august og fulgt opp med en reportasje i Dagbladet i 
november. Et støtteopprop til Stortinget har så langt fått støtte bl.a. fra tidligere 
lagtingspresident Gunnar Skaug (Ap) og forlagsdirektør William Nygaard.  
Den 23. mars 2004 fikk vi i stand et møte på Stortinget mellom representanter for 
Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti. Imøtekommenhet fra odelstingspresident 
og leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, var en forutsetning for at møtet 
kunne finne sted.  
Etter møtet hadde vi godt håp om at det ville være mulig å få justisministeren til å framføre 
den unnskyldningen som vi krever.  
Slik gikk det imidlertid ikke, og nå – mot slutten av 2004 – arbeider vi sammen med SV på 
Stortinget om et Dokument 8-forslag som vi håper vil oppnå flertall blant de folkevalgte. 

3.2 OPO-seksjon i 1. mai-toget i Oslo. 
For andre gang var det egen OPO-seksjon i 1.mai-toget i Oslo. Oppmøtet var spinkelt, men 
parolen vi bar var lysende og tydelig:  

FORSVAR RETTSSTATEN – NEI TIL POLITISK OVERVÅKING 

3.3 Åpent møte i Trondheim 10. mai 
OPO avdeling Trondheim arrangerte åpent møte den 10. mai med Erling Folkvord som 
innleder. Tema: ”Operasjon Prevent” – PSTs krav til høgere læresteder om at oversikt over 
studenter og faglig personell fra land utenom Nord-Amerika og Nord-Europa skal leveres inn. 
En parallell til kollektiv overvåking 1945 – 77 som ble avdekket av Lundkommisjonen?  
Siste del av kvelden ble viet informasjonsvirksomheten og hvem som var informanter eller 
kilder for POT. 
Ca. 30 personer deltok i møtet. 

3.4 Åpent møte 25. november 
Som et resultat av et initiativ fra OPO arrangerte Institutt for kriminologi og rettssosiologi den 
25. november et åpent møte med temaet TERRORBEKJEMPELSE OG OVERVÅKING. 
Dagbladets omtale av møtet finnes på OPOs heimeside: http://home.no.net/overvak/ 

3.5 Høringsuttalelse om NOU-utredninga om politimetoder:  
NOU 2004: 06 Mellom effektivitet og personvern – Politimetoder i forebyggende øyemed  
Høringsuttalelsen vår avsluttes slik: 
”På bakgrunn av de historiske erfaringene med POTs virksomhet etter 1945 mener OPO å 
kunne slå fast at det vil innebære stor fare for enda sterkere grad av politisk overvåking av 
lovlig politisk virksomhet dersom flertallets forslag skulle bli vedtatt. 
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Det framstår som en illusjon å tro at det i Norge ikke vil skje misbruk av slike vide fullmakter 
som muliggjør politisk overvåking. 
Flertallets forslag føyer seg inn i en politisk sammenheng, hvor tendensen er å uthule 
borgernes rettsikkerhet i den uttalte hensikt å beskytte borgerne mot alvorlig kriminalitet.  
OPO vil markere sterk uenighet med denne politikken, både fordi den innebærer angrep på 
viktige politiske idealer og fordi slik politikk ikke vil skape den beskyttelse mot straffbare 
handlinger som den utgir seg for. 
Det kan ikke dokumenteres at samfunn med vide fullmakter til politiet på noen måte evner å 
bekjempe kriminalitet mer effektivt enn samfunn som er mer restriktive.   
OPO vil framholde at kriminalitet mest effektivt bekjempes med bredt folkelig engasjement – 
ikke med tiltak som uthuler den enkelte borgers rettssikkerhet.” 

3.6 ”Et liv mellom to permer” - et dokumentasjonsprosjekt. 
Journalist Tuva Raanes, som er OPO-medlem, har kontakta OPO og ønsker å intervjue 
personer fra ulike miljøer slik at de kan beskrive hvordan den politiske overvåkinga har virket 
inn i den enkeltes liv. Hennes ide er å lage ti portretter av mennesker som alle har vært 
politisk aktive i Norge fra 1930 og frem til i dag.  Arbeidet med dette er påbegynt. 

3.7 Operasjon Prevent 
PST har gitt alle høyere læresteder instruks om å utlevere lister over alle studenter og alt 
vitenskapelig personell fra land utenom EØS-området og Nord-Amerika i den hensikt å 
komme planlegging og eventuell iverksetting av terrorhandlinger i forkjøpet. Universitetet i 
Bergen imøtekom dette kravet umiddelbart, mens administrasjonen ved Tromsø universitet 
har valgt en helt annen linje med samarbeid med studentenes egen organisasjon og 
informasjon til personer som det eventuelt er aktuelt å oppgi navnet til PST. OPO har arbeidet 
med å endre holdninger hos læresteder som har hatt tilbøyelighet til å følge Bergens 
eksempel. PSTs informasjonsmedarbeider Martin Bernsen benektet i møtet 25. november at 
de hadde bedt om navnelister. Det var bare antall studenter fra land utenom Nord-Amerika og 
Vest-Europa de var interessert i. Vi ba om kopi av brev til UiB, men det konkrete innholdet 
fikk vi ikke innsyn i.  
Dette spriket mellom ulike opplysninger på samme spørsmål vil bli fulgt opp fra AUs side. 

3.8 Arbeidsprogrammet 
Årsmøtet vedtok følgende arbeidsprogram for 2004: 
(AUs vurdering av hvorvidt vi har fylt programmet, er satt i kursiv bak hvert punkt.) 

• Vi har lagt mye energi i kravet om offentlig beklagelse det siste året, og vi må holde 
trøkket oppe og få dette gjennom i løpet av våren.  

 Utnytte dette til også å utvide det politiske kontaktnettet (herunder få våre saker inn i 
 partiprogrammer). 
 ”Trøkket” har vært holdt oppe, se punkt 3.1 foran, og AU har ikke tenkt å legge saken 
 død før den eventuelt er det. 

• Knytte oss nærmere til aktiv ungdom og brede folkelige bevegelser 
(antiglobaliseringsbevegelsen) ved bl.a. å vektlegge de store internasjonale 
overvåkingssystemene. Mer målretta verving. 

 Hvis vi har økonomi til det (reisepenger) må vi styrke kontakten med de samiske 
 miljøene både nordpå og i Oslo. 
 Her har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre noe fra AUs side. Samtidig må det pekes på at 
 verken ungdommen eller representanter for et samiske miljøet har søkt oss. 

• Utvikle et miljø rundt kontoret. Infosenter og møtested. 
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 Kontoret har dessverre ikke fungert etter denne forutsetningen, og det er lite som tyder 
 på en endring i 2005. 

• Støtte til medlemmer i erstatningssaker, krav om utvidede rettigheter for overvåkede og 
deres familier osv er opplagte ting, fortsette arbeidet med å få offentlig tilskudd til.  

 Advokat og AU-medlem Geir Hovland har mottatt, behandlet og gitt råd i et titalls 
 saker i 2004 (og 2003).  

• Prioritere deltakelse i den offentlige debatten, og delta som høringsinstans ved 
lovendringsforslag og andre høringssaker som er relevant for OPO. 

 Det er trangt om plassen i den offentlige medieverden, men OPO har lagt mye arbeid i 
 høringsuttalelsen til NOU 2004:6 

• Februar: Ta de nødvendige kontakter til LO Oslo i forbindelse med 1. mai. 
 Dette ble gjort, og vi stilte – fire personer fra AU – i toget 1.mai med egen parole. 

• Utarbeide innledning med historikk fra beredskapslovene til terrorlovene, og tilby dette 
til fagforeninger og andre fora. (Utvidelse av allerede utarbeidet materiale om 1977-
instruksen og vår høringsuttalelse om NOU 2003:18.) 

 Dette har vi ikke hatt kapasitet til. 
• Arbeide for å sikre det historiske materialet som finnes i mappene, ved at dette 

oppbevares i riksarkivet. Arbeide for igangsettelse av forskningsprosjekt av dette 
materialet. 

 Gjennom Bulletin 1/2004 har vi oppfordret medlemmene til dette, men hvorvidt noen 
 har levert mappa si til Riksarkivet, har vi ingen kjennskap til. Oppfordringen kan 
 gjentas. 

• Sikre rutinene rundt hjemmeside og annen info (ekstern og intern) 
 Dette er i trygge hender, jfr. punkt 2.7 foran! 

• Fordele oppgaver mellom styremedlemmene. Bl.a. fast fordelte observasjons- og 
rapporteringsoppgaver.  

 Her har AU forsømt seg, idet vi har gjort alt arbeid selv og ikke delegert oppgaver til 
 styremedlemmene. (Hadde vi det gjort, ville muligens flere oppgaver ovenfor kunne 
 vært løst.) En utfordring for AU og styre i 2005. 

• Utnytte videre Innsynsutvalgets bebudede forslag om en permanent innsynslov, og 
dessuten knytte dette til kravet om en fast nedgraderingsordning for de hemmelige 
tjenestene 

 Ikke gjort, men må ikke glemmes i 2005! 
• Se om vi kan finne noen som kan arbeide med spørsmålet om innsyn i militære arkiver. 

Det kan saktens finnes noen som allerede har en del innsikt i dette. 
 Ikke gjort. Forsøkes realisert i 2005? 

• Dette vil ellers dreie seg om saker som er forankra konkret i formålsparagrafen, og den 
er det ingen endringer i. 

 Men vi burde kanskje se om det var mulig å komme i bedre kontakt med 
 forskningsmiljøer som arbeider med vår type spørsmål. Det er viktig å framskaffe ny 
 kunnskap. (F. eks. om samarbeidet med andre lands tjenester og betydningen av det.) 
 Det kan dessuten styrke oss der det vil trengs uttalelser/initiativ, lovforslag o.l. 
 Ikke gjort. 

• Støtte til medlemmer i erstatningssaker, krav om utvidede rettigheter for overvåkede 
og deres familier osv er opplagte ting, men her vil det avhenge mye av om vi får 
offentlig tilskudd.  

 Vi har ikke fått offentlig støtte, øremerket til dette formålet. Spørsmål om slik 
 assistanse har imidlertid også vært sparsom. 
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4. KONKLUSJON OG OPPSUMMERING 

4.1 Valgene 
Valgene som ble gjort har vist seg å være bra. Men sammensetningen av styre og AU 
avspeiler ikke den korrekte sammensetningen av medlemsmassen. For eksempel har OPO 
mange medlemmer både i Midt-Norge og lengre nordpå som ikke – eller bare sparsomt – har 
sine talspersoner i ledelsen. For AU representerer det derfor en utfordring å tenke og handle ut 
fra at Norge er mer enn bare Oslo. På den annen side er det økonomisk spørsmål for oss, jf. 
kontingentinngangen, å samle folk i Oslo som kommer langveisfra. Det vil derfor være 
realistisk at AU også i de nærmeste åra settes sammen av folk som bor og/eller jobber i Oslo, 
og som har anledning til kortere møter (på inntil to timer) på dagtid. 

4.2 Administrasjon 
Vi har hatt færre styremøter enn det som kunne vært ønskelig, og styremedlemmene burde 
vært aktivisert mer. En utfordring for nest års AU. Unntaket er styremedlem (og tidligere AU-
medlem), Unni Hagen som har påtatt seg noe teknisk arbeid med Bulletinen – i år med to 
nummer. 
På den annen side har samarbeidet i AU vært utmerket, og oppgavene mellom medlemmene 
har vært fordelt på en fin måte, på det ideologiske så vel som det praktiske området.  

4.3 Politisk arbeid 
Ved siden av nødvendig administrasjon, har AU etter evne og kapasitet lagt ned et stort arbeid 
på å få fortgang og oppnå resultater i de politiske oppgavene som er nevnt foran. Et 
hovedproblem for oss er imidlertid at vi, i en tid hvor den negative utviklingen raserer 
demokratiske rettigheter raskere enn det er mulig å tenke seg, stadig ligger på etterskudd slik 
at vi må forholde oss til andre (negative) utspill, i stedet for å kunne være poraktive. 
Særlig tydelig kommer dette fram gjennom den galopperende ny-McCarthyismen (ikke bare i 
USA), den ekstremt avanserte teknologien som myndighetene nå rår over for overvåking, det 
nye, rasistiske fiendebildet for å nevne noe. Men dette er bare begynnelsen, og i denne 
sammenhengen er det stigende behov for en organisasjon som OPO. 
Det er en utfordring for det kommende styret og AU slik at vi i høyere grad kommer på 
offensiven i stedet for, som nå, i all hovedsak å reagere på utspill fra PST og andre 
myndigheter. 
Når det gjelder oppfølgingen av arbeidsprogrammet for 2004, har AU fulgt opp en del av de 
oppgavene som årsmøtet la opp til, mens annet er blitt liggende. Dette skyldes dels begrenset 
kapasitet i AU, dels at vi ikke har involvert styremedlemmene. Men noe skyldes også at saker 
blir foreldet, og at det derfor er bedre å bruke tid og overskudd på forhold som oppstår i løpet 
av året og som krever innsats, i stedet for overdrevent lojalt å følge et vedtatt arbeidsprogram. 
Men dette er selvsagt en delikat avveining. 
Ved utarbeidingen av forslag til arbeidsprogram for 2005 vil AU i søke å følge opp de målene 
som ble satt for 2004. 
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ARBEIDSPROGRAM 2005 – OPO 
 
 

• Vi har lagt mye energi i kravet om offentlig beklagelse det siste året, og vi må holde trøkket 
oppe og få dette gjennom i løpet av våren.  

 
• Utnytte dette til også å utvide det politiske kontaktnettet (herunder få våre saker inn i 

partiprogrammer). 
 

• Knytte oss nærmere til aktiv ungdom og brede folkelige bevegelser 
(antiglobaliseringsbevegelsen) ved bl.a. å vektlegge de store internasjonale 
overvåkingssystemene. Mer målretta verving. 

 
• Hvis vi har økonomi til det (reisepenger) må vi styrke kontakten med de samiske miljøene 

både nordpå og i Oslo. 
 

• Støtte til medlemmer i innsyns- og erstatningssaker, krav om utvidede rettigheter for 
overvåkede og deres familier, og fortsette arbeidet med å få offentlig tilskudd til dette 
arbeidet.  

 
• Prioritere deltakelse i den offentlige debatten, og delta som høringsinstans ved 

lovendringsforslag og andre høringssaker som er relevant for OPO. 
 

• Februar: Ta de nødvendige kontakter til LO Oslo i forbindelse med 1. mai. 
 

• Utarbeide innledning med historikk fra beredskapslovene til terrorlovene, og tilby dette til 
fagforeninger og andre fora. (Utvidelse av allerede utarbeidet materiale om 1977-instruksen 
og våre høringsuttalelser om NOU 2003:18 og NOU 2004:6.) 

 
• Arbeide for å sikre det historiske materialet som finnes i mappene, ved at dette oppbevares i 

Riksarkivet. Arbeide for igangsettelse av forskningsprosjekt av dette materialet. 
 

• Sikre rutinene rundt hjemmeside og annen informasjon (ekstern og intern) 
 

• Fordele oppgaver mellom styremedlemmene ut fra den enkeltes kompetanse og motivasjon. 
Bl.a. fast fordelte observasjons- og rapporteringsoppgaver.  

 
• Utnytte videre Innsynsutvalgets bebudede forslag om en permanent innsynslov, og dessuten 

knytte dette til kravet om en fast nedgraderingsordning for de hemmelige tjenestene 
 

• Se om vi kan finne noen som kan arbeide med spørsmålet om innsyn i militære arkiver. Det 
kan saktens finnes noen som allerede har en del innsikt i dette.  

 
• Vurdere muligheten for å komme i bedre kontakt med forskningsmiljøer som arbeider med vår 

type spørsmål. Det er viktig å framskaffe ny kunnskap. (F. eks. om samarbeidet med andre 
lands tjenester og betydningen av det.) Det kan dessuten styrke oss der det vil trengs 
uttalelser/initiativ, lovforslag o.l. 

 
 
 

************************************************ 
 
Forøvrig vil arbeidet i styre og arbeidsutvalg konsentrere seg om løpende saker som er forankra 
konkret i formålsparagrafen, og den er det ingen endringer i.  
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VEDTEKTER 
 

1. Organisasjonens navn 

Organisasjonens navn er: Organisasjonen mot politisk overvåking 

2. Formål 

Organisasjonen har som formål å motarbeide all overvåking av lovlig 
politisk virksomhet.1 

Organisasjonens formål er å arbeide for interessene til de personer 
som blir eller har vært utsatt for ulovlig politisk overvåking fra 
Politiets Sikkerhetstjeneste (tidl. POT), Forsvarets sikkerhetstjeneste, 
Forsvarets etterretningstjeneste, eller utsatt for annen ulovlig 
overvåking. 

Organisasjonen skal arbeide for at personer utsatt for ulovlig 
overvåking skal få politisk, moralsk og økonomisk oppreisning. 

Organisasjonen skal arbeide for at det gis økonomisk erstatning til 
personer som har vært utsatt for ulovlig politisk overvåking som står i 
rimelig forhold til de påkjenninger og den skade som er påført dem. 

Organisasjonen skal arbeide for utvidet rett til innsyn i arkivene til 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (tidl. POT), Forsvarets 
sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste, da erfaring har 
vist at slik rett til innsyn er nødvendig for å hindre at det skjer ulovlig 
overvåking. Som et første skritt må nåværende innsynslov gjøres 
permanent og også fullt ut omfatte opplysninger registrert etter 
25.11.1977. 

Organisasjonen vil også arbeide mot alle forsøk på å innskrenke de 
demokratiske rettighetene og tendensen til økt politisk overvåking i 
Norge. 

                                                 
1 Avsnittet er foreslått flyttet fram 
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3. Medlemskap 

Medlemskap i organisasjonen er åpent for alle som støtter foreningens 
formål. 

4. Organisasjonens organer 

Organisasjonens øverste organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes 
en gang årlig. Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

• Styrets beretning  
• Regnskap  
• Fastsettelse av kontingent  
• Valg av leder, arbeidsutvalg og øvrig styre med 

vararepresentanter  
• Valg av revisor 
• Valg av valgkomité 

Styret består av fra 5 til 15 personer, med inntil 5 varamedlemmer. 
Arbeidsutvalget består av minst 3 personer. Kvinner og menn skal så 
langt mulig være likt representert i styret.2 

5. Vedtekter 
Organisasjonens vedtekter endres av årsmøtet med 2/3 flertall.3 
 

 
2 Foreslåtte endringer bringer samsvar mellom praksis de siste åra og vedtektene 
3 Begrepet ”konstituerende årsmøte” var bare aktuelt i oppstarten av organisasjonen. Foreslås derfor fjernet 
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