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.

