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Våpensalg 

Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:11 
2. Styreprotokoll 

a. Dagsorden godkjennes uten merknader 
3. Politisk femminutt 

- Eivind Rindal 
- Øyvind Bentås 
- Eivind Rindal 

4. Innledning ved Dag Hoel 
- Forfatter, oppvokst på Raufoss 
- Raufoss Ammusjonsfabrikk → Nammo 

- Hjørnesteinsbedrift som egentlig skulle produsere for å 
ivareta nasjonal forsvarsevne etter frigjøring fra Sverige 

- Ble tvunget ut i det internasjonale markedet for å være lønnsom i 
fredstid 

- Videre innledning om det historiske bakteppet for norsk våpen- og 
ammunisjonsproduksjon 

5. Innledning ved Tuva Widskjold 
- Leder av organisasjonen Changemaker 
- Forklarer forskjellen på A- og B-materiell og utreder hva som 

egentlig er “norsk våpeneksport” 
- Gjør rede for den demokratiske prosessen rundt regulering og 

politisk styring av våpensalg 
- “Husk at du og jeg og vi utgjør samfunnet og vi kan endre verden” 

 



6. Innledning ved Endre Lunde 
- Kommunikasjonsdirektør i Nammo 
- Forklarer Nammos rolle i den internasjonale våpenindustrien 
- Nammo er et internasjonalt selskap, med hovedkvarter i Norge og 

nordisk eierskap 
- “En viktig jobb fortjener riktig utstyr” 
- Norsk våpeneksport er nødvendig for å opprettholde forsvarsevne 

utenfor fredstid 
- Liten historieinnledning om europeisk forsvarsevne og NATO/EU 
- Standardisering har gjort våpenindustrien globalisert 
- Sluttproduktet har ofte deler fra mange ulike land 
7. Kunstnerisk innslag ved Pirum 
- Fremfører «Ivan» og «Den gyldne middelvei» 
8. Pause  
9. Sofaprat med spørsmål fra salen 

På talerstolen: 
- Anders Såstad: Hvordan fungerer våpenindustrien i Russland? 

Tar de del i den internasjonale våpenhandelen? 
- Håvard Bertelsen: Hvilken rolle har universitet i våpenindustrien? 

Hvilket etisk ansvar har universitetet? 
- Sindre Hunn: Kan dere snakke litt om cyber-krigsføring? 
- Jens Abraham: Hvor ligger balansen mellom etikk, profitt og 

teknologiutvikling i våpenbransjen? 
- Knut Aldrin: Er det mer etisk forsvarlig å eksportere 

høypresisjonsvåpen slik at man unngår unødvendige sivile tap? 
10. Resolusjonsforslag 

Medlemmet Eivind Rindal presenterer bakgrunnen for 
resolusjonforslaget.  
Pådrar seg kommentarer fra Endre Lunde, Gabriel Qvigstad, Håvard 
Bertelsen. 
 
Forslaget faller med stemmetallene 32 stemmer for, 37 stemmer mot og 
65 blanke stemmer. Forslaget vil bli videreført av Styret og returnere 
med en annen ordlyd. 
 



11. Eventuelt 
Eirik Sande, medlem, presenterer sitt kandidatur ifm tirsdagens 
ledervalg 
Eivind Rindal, medlem, stiller seg tilgjengelig for en videreforedling av 
resolusjonsforslaget 
Jens, medlem, ønsker et lignende resolusjonsforslag men som har en 
annen formulering 
Aase Maren Østgaard, medlem, presenterer sitt kandidatur ifm 
tirsdagens ledervalg 

12. Kritikk av møtet 
Gabriel Qvigstad, medlem, roser møtet og temaet, synes det var godt 
med et relevant resolusjonsforslag 

13. Møtet er hevet - 21:21 
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