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MIFFs årsrapport 2014 - nettutgave
Dette er en forkortet versjon av landsmøte
papirene som ble lagt fram under MIFFs 
Israelkonferansen i Tønsberg 13.15. juni 
2014. Det er bare deltakerlisten og lokal
foreningens årsrapporter som er utelatt.

Protokollen som ble skrevet i etterkant av 
generalforsamlingen er lagt til på neste 
side.



3



4

Hjertelig velkommen!
Vi er glade for å kunne ønske deg hjerte
lig velkommen som deltaker på Israel
konferansen 2014, MIFFs landsmøte i 
Tønsberg. 

Med Israel for fred (MIFF) er en av de  
største utenrikspolitiske interesse gruppene 
i Norge og en av de største proisraelske 
gruppene i Europa.

Vi er med Israel, og for fred. MIFF håper 
Israel en dag vil bli anerkjent av alle sine 
naboer. Vi drømmer om en fremtid der  
israelere, palestinere og andre arabere vil 
kunne leve i godt naboskap til felles nytte.

MIFF ble formelt stiftet i 1978. Helt siden 
starten har vi hatt følgende formål og 
grunnlag.

I dag er MIFF på full fart mot 7.000  
medlemmer.  Vi har vokst netto med over 
5.000 medlemmer de siste seks årene. 

MIFF samler Israelvenner med ulikt  
politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har 
også ulikt syn på israelsk politikk. Når det 
gjelder saker som er omstridt internt i det 
israelske samfunnet, formidler vi de ulike 
hovedsyn til de store gruppene, uten som 
organisasjon å ta stilling til spørsmålene.

MIFFs hovedkanal for informasjon er nett
stedet www.miff.no, hvor det gis daglige 
oppdateringer fra Israel og Midtøsten. 
29. mai  dagen etter at MIFF satte kritisk 
søkelys på propagandaeksamenen i vide
regående skole  hadde vi over 25.000 be
søk på nettsiden i løpet av ett døgn. Ifølge 
Facebook nådde våre oppdateringer i det 
sosiale mediet ut til over en halv million 
brukere i løpet av én uke.

MIFFs medlemsvekst har fortsatt det siste 
året, men noe tregere enn før. Vi fortset
ter å legge godt grunnlag for videre vekst 
i framtiden, blant annet med stor rekke
vidde i sosiale medier og en økning på 33 
prosent i antall lokalforeninger siste år.

Med vennlig hilsen,

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF
12. juni 2014

MIFFs FORMÅL OG GRUNNLAG
Gjennom saklig og allsidig informasjon om 
Midtøstenkonflikten, det jødiske folk og dets 
historie ønsker MIFF å skape en dypere og 
større sympati for Israel og det jødiske folk.

1. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et 
nasjonalt hjemland i Erez Israel.

2. MIFF støtter en løsning av flyktninge
problemene som ikke innebærer en trussel 
mot Israels eksistens.

3. MIFF mener at konflikten mellom Israel og 
dets naboer bør løses ved direkte forhandlin
ger mellom partene.

4. MIFF tar avstand fra organisasjoner som 
ikke vil anerkjenne staten Israel.

5. MIFF er partipolitisk uavhengig.
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Program Israelkonferansen 2014
Fredag 13. juni
1700 Ankomst/ registrering
1815  Kveldsmat (varmrett)
1900  Velkomsthilsen ved 
 styreleder Morten Fjell Rasmussen
1905  Foredrag Herb Keinon: 
 Er det så ille som det ser ut? 
 Et blikk på Israels nåværende 
 situasjon fra Iran til Gaza, 
 fra Obama til Assad.
2030  Sosialt samvær på taket av hotellet. 
 Dans ved Solveig Ghatso.

Lørdag 14. juni
0800  Frokost for hotellgjester
0915  MIFFs generalforsamling 
 (se dagsorden under)
1200  Lunsjbuffet

1300  Utflukt i Tønsberg, guidet vandretur 
 tilbake til vikingtiden
1900  Festmiddag. 
 Underholdning: 20 minutter med 
 fargesprakende dans  og glede.

Søndag 15. juni 
0830  Frokost for hotellgjester
0915  Foredrag Annelie Enochson: 
 Israel i mitt hjärta.
1030  Foredrag Herb Keinon: 
 Den store debatten om 
 bosettingene og glimt fra innsiden 
 av det siste forsøket på israelsk
 palestinsk fredsarbeid.
1130  Lunsjbuffet
1215  Foredrag Jens Jorde: 
 Israel, en teknologisk stormakt.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Innkalling
2. Navneopprop 
3. Godkjennelse av sakslisten 
4. Valg av møteleder
5. Valg av referent
6. Valg av to medlemmer til å undertegne 
protokollen sammen med møtelederen
7. Hovedstyrets og lokalforeningenes års
beretninger  
8. Regnskap og revisors beretning 
9. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret

10. Behandling av innkomne saker (ingen 
saker)
11. Fastsettelse av kontingent, bladavgift 
og refusjons avgift til lokalforeninger. 
12. Valg av
a) Hovedstyre
b) Valgkomité
c) Revisor
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Hovedstyrets årsberetning 2013-14
1. Hovedstyret
Etter generalforsamlingen i 2013 har MIFFs 
hovedstyre hatt følgende sammensetning:
Leder: Morten Fjell Rasmussen
Nestleder: BengtOve Nordgård 
Sekretær: Gabriel Edland
Styremedlemmer: 
Jan Benjamin Rødner
Frode Jacobsen
Mette Follestad
Ida Marie Holen
Varamedlemmer:
Kjetil Hansen
Marie Ljones Brekke 
Livar Veggeland. 

Styret har avholdt styremøter på telefon 
omtrent én gang i måneden. Daglig leder, 
avisredaktør og medlemsutvikler deltar på 
styremøtene uten stemmerett. 

2. Medarbeidere
Conrad Myrland er ansatt på fulltid som 
daglig leder/ nettredaktør. 
Kenneth O. Bakken sa etter eget ønske 
og på grunn av alvorlig sykdom opp sin 
journaliststilling i MIFF fra 31. desember 
2013. Hovedstyret takker Kenneth for hans 
uttrettelige innsats gjennom en årrekke. 
TorBjørn Nordgaard kom inn som vikar
journalist for Kenneth fra 1. januar 2014, og 
ble fra 1. april ansatt i 6080 prosent stilling 
som journalist.
Geir Knutsen ble ansatt som medlems
utvikler i opptil 30 prosents stilling fra 
oktober 2013. 
Odd Myrland er ansatt som redaktør av 
Midtøsten i fokus med lønn tilsvarende  
2030 prosent stilling. Han har holdt en 
rekke foredrag i MIFFs lokalforeninger og 
andre sammenhenger i løpet av det siste 

MIFF arrangerte stand på Karl Johan 25. januar 2014. (Foto: Atle Hansen)
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året. Vi kan i år feire 20 år med Odd som 
redaktør av MIFFs avis.
Sabine Myrland er ansatt som kontor
medarbeider i 510 prosent stilling.
Atle Hansen i selskapet Drage Design leies 
inn som designer og filmkonsulent etter 
årsavtale.
Andreas Fagerbakke bidrar fortsatt med 
frivillig innsats for redaksjonen, både med 
å kunngjøre møter på Facebook og med 
innsamling av epostadresser. 

3. Økonomi
Årsregnskapet for 2013 viser en total 
inntekt på 4.806.152 kroner, en økning på 
13,9 % i forhold til år 2012. Årsresultatet 
ble et overskudd på 357.923 kroner. 
Egenkapital per 31.12.2013 var på 
1.146.267 kroner. Inntektene de fire første 
månedene av 2014 lå over budsjett. Se 
ellers regnskapet og revisors beretning.

4. Medlemmer og givere
Ved generalforsamlingen i 2013 hadde 
MIFF 6.720 medlemmer, en ny rekord i 
organisasjonens historie.
Per 12. juni hadde MIFF 6.915 medlemmer, 
en nettoøkning på 2,9 prosent det siste 
året. Se mer info i tabell.
Det store flertallet av nye medlemmer 
melder seg inn gjennom nettsiden.

5. Lokallag
Det gode arbeidet i MIFFs lokallag fortset
ter. Det siste arbeidsåret er det avholdt 
nærmere 110 åpne møter og arrange
menter i MIFFregi. Hovedstyret takker 
ildsjelene som fortsetter sitt trofaste arbeid 
år etter år. De aller fleste lokallagene viser 
jevn eller økende aktivitet, og noen lykkes 
godt med å rekruttere unge tillitsvalgte. 
Dette setter hovedstyret stor pris på.
Vi vil uttrykke særskilt stor glede over å 
kunne ønske seks nye lokallag velkommen 
i løpet av det siste året.
18. november 2013: MIFF Haugalandet
27. januar 2014: MIFF VestTelemark
5. februar 2014: MIFF Lillehammer
17. februar 2014: MIFF Lister
7. mai 2014: MIFF Gjøvik
22. mai 2014: MIFF Sunnmøre
Hallgrim Berg har vært nybrottsmann 
og første foredragsholder både i Vest
Telemark, Lillehammer og Gjøvik. Gabriel 
Edland skal ha ros for å være pådriver i 
Lister gjennom flere år. Anders Ulstein var 
pågangskraft i Ålesund, Odd Myrland på 
Haugalandet.
Hovedstyret oppmuntrer alle lokallag til å 
ha et særskilt fokus rettet mot medlems
verving, tenåringer og unge voksne.
Gjennom året har Conrad sendt ut tips 
om aktuelle foredragsholdere til lokal
foreningene. Geir Knutsen har laget en 
omfattende oversikt over aktuelle fore

LM09 LM10 LM11 LM12 LM13 LM14 +/-
Medlem 1287 1391 1893 2206 2512 2510 -2
Familie 652 770 1136 1396 1520 1656 136
Pensjonist 578 645 1085 1308 1468 1477 9
Pensjonist Familie 356 428 676 806 910 986 76
Student 140 134 185 226 242 226 -16
Student Familie 18 24 42 64 68 60 -8
Sum medlemmer 3031 3392 5017 6006 6720 6915 195

MIFF Avis 214 191 123 138 145 7
MIFF Gaveab. 23 17 16 16 16 0
SUM betalende 3268 3600 5156 6160 6881 721

Givere  832 1098 1126 1183 1157 -26
Givere/ bokkunder 284 273 190 158 283 125

BIDRAGSYTERE 4384 4971 6472 7501 8321 820

Friabonnenter 72 149 148 145 142 -3

Prøveabonnenter 11 32 44 25 0 -25

TOTALT 4467 5152 6664 7671 8463 792

Pensjonistandel 30,81 31,63 35,10 35,20 35,39
Studentandel 5,21 4,66 4,52 4,83 4,61

Medlemsøkning 1,422 1,119 1,479 1,197 1,119

Mål 1. juni 3436
Status per i dag
Dager igjen
Nye per dag

StatistikkMIFFs medlemsutvikling



9

dragsholdere. Vi henviser ellers til lokal
foreningenes årsberetninger. 

6. Midtøsten i fokus
MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus er 
inne i sin 40. årgang. Avisen kommer ut 
hver partallsmåned. 
Avisen er en viktig kilde til god og saklig 
informasjon om Israel og Midtøsten for 
MIFFs egne medlemmer og en viktig  
ekstern kanal. Avis nr. 3/2014 ble utvidet 
fra 24 til 32 sider i anledning statsbesøket 
til president Shimon Peres.
Odd Myrland har vært redaktør siden 1994. 

7. Miff.no
Conrad er redaktør for miff.no. Nettstedet 
hadde 442.113 besøk i 2013, en nedgang 
fra 533.023 i 2012. En hovedforklaring på 
dette er dels uvanlig stor oppmerksomhet 
i forbindelse med krigshandlingene på 
Gazafronten i november 2012, og dels at 
mange får informasjon fra MIFF gjennom 
sosiale  medier.

Fylkesvis størst netto 
medlemsvekst fra mai 2013 
til juni 2014. 

Prosentvis andel MIFF-
medlemmer i forhold til 
folketall.

På kort varsel mobiliserte  
medlemmer av MIFF Stavanger 
til støtte for den norsk-israelske 
energi konferansen som ble avholdt 
i november 2013. Initiativet til 
markeringen kom fra FpU, etter at 
Israel-motstandere hadde varslet 
demonstrasjon. (Foto: Josef Meluzin)
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I 2014 er tallene igjen på vei oppover. I 
inneværende år er besøket i årets fem  
første måneder 58 % høyere enn besøket i 
samme periode i 2013 og 38 % høyere enn 
samme periode i 2012. 
Miff.no blir oppdatert daglig, som  
oftest flere ganger i døgnet. I løpet av 
sommeren vil antallet artikler på miff.no 
passere 20.000.
MIFF mottar de fleste henvendelser  
gjennom nettstedet, og de aller fleste 
nye medlemmer melder seg inn gjennom 
denne kanalen.

8. Radiokommentarer
Conrad lager ukentlig 34 minutters  
aktuelle radio kommentarer.  
Kommentarene er tilgjengelig på Miff.no, 
og sendes i flere nærradio kanaler.

9. Torget.miff.no
MIFF driver Norges største Israelrelaterte 
nettbutikk. Varene selges av uavhengige 
forhandlere.
Salget av bøker og filmer fra Høyer 
bokhandel er i ferd med å skilles ut i en 

separat nettbutikk, slik at torget.miff.no 
blir mer en rendyrket butikk for importerte 
varer fra Israel. Dette vil medføre mindre 
vedlikeholdstid for Conrad, samtidig som 
det var et ønske fra Høyer bokhandel.

10. Sosiale medier
MIFFs Facebookside har 14.200 følgere, en 
økning fra 10.800 følgere i 2013. Facebook
siden blir kontinuerlig oppdatert med 
nyheter og kommentarer.
Tre dager etter statsbesøket til Shimon 
Peres oppga Facebook at 200.769 personer 
hadde sett MIFFs innlegg. Etter eksamen 
28. mai økte tallet til over en halv million.
Facebookgruppen ”Nordmenn som  
støtter Israel” har et medlemstall på 12.027, 
en oppgang fra 4.796 i 2013. 
MIFF benytter også Facebook som en 
viktig markedsføringskanal. Vi kjøper inn 
annonser rettet mot klart avgrensede 
markedssegmenter.
MIFFs Twitterkonto har 5.428 følgere mot 
5584 i 2013. 
Conrad er ansvarlig for MIFFs aktivitet i 
sosiale medier.
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MIFFs tidlige avsløring av norskeksamen førte til eksplosjon i besøket på 
miff.no fra 28. mai. Det første halvannet døgnet ble MIFFs artikkel lest tusen 
ganger i timen. Det høye besøket fortsatte inn i begynnelsen av juni (som er 
markert med et konservativt estimat i grafen).



11

11. Seminaret MIFF-forum
Det ble arrangert MIFFforum i Oslo 28. og 
29. september 2013. Foredragsholdere var 
Odd Myrland, Bjørn Hermann fra IDF og 
Israels turistminister Uzi Landau. Det var 
Hallgrim Berg som sørget for å få Landau 
til Oslo. 28. september arrangerte hoved
styret i MIFF en middag for Landau på 
Holmenkollen Park Hotel.

12. Israel-turer
MIFF arrangerte en vårtur  ”kunnskap 
og hygge”  til Israel i april og mai 2014. 
Reiseledere var Hallgrim Berg og Mette 
Follestad. Tilbakemeldingene på turen er 
svært god, og det planlegges ny tur over 
samme lest våren 2015.

Morten Fjell Rasmussen og Laila Elnes 
Bielachowicz fra MIFF Molde arrangerer 
høsttur i oktober 2014.

13. Kontakt med andre Israel-org.
Felleskomiteen for Israel (FKI)
 Conrad Myrland fra MIFF som styreleder
 Tore Wilhelmsen som MIFFs representant.
Hjelp Jødene Hjem, styret
 Jan Benjamin Rødner 
Hjelp Jødene Hjem, representantskapet 
 Jan Benjamin Rødner
 Gurly Gundersen
Samfundet Sverige Israel
MIFF var i mai 2014 representert på SSIs 
årsmøte med Morten Fjell Rasmussen.

En hovedforklaring på besøks-
veksten fra 28. mai var målrettet 
Facebook-reklame rettet mot  
ungdom i alderen 16 til 20 år. Her er 
Facebooks statistikk for annonsene 
som MIFF kjørte fra 28. mai til 8. 
juni. Merk pris på bare 52 øre per 
klikk.
Annonsen til høyre genererte for 
eksempel 14.713 klikk inn på artik-
kelen hvor bloggeren Leif Knutsen 
skrev en fiktiv eksamensbesvarelse 
med en knusende dom over Utdan-
ningsdirektoratets oppgavetekst. 
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Europeisk samarbeid
30. november og 1. desember deltok 
BengtOve Nordgård og Conrad Myrland 
på et møte i Wien med representanter for 
Israelorganisasjoner fra 15 europeiske 
land. Conrad har deltatt videre i komitéar
beid over epost. Det tas sikte på formelt 
å opprette en Europeisk allianse for Israel 
i 2015. Våre svenske og danske søster
foreninger deltar også i arbeidet.

14. MIFFs spesialmagasin
MIFFs spesialmagasin ble distribuert til 
124.000 husstander i Oslo i januar 2014. 
I løpet av de første ukene fikk MIFF flere 
titalls nye medlemmer. Vi fikk også mange 
positive og negative tilbakemeldinger. I 
samme uke hadde MIFF også annonser i 

bydelaviser i Oslo og i lokalradio. 25. januar 
hadde vi stand på Egertorget. Formålet 
med spesialmagasinet er ikke bare å skaffe 
nye medlemmer. Enda viktigere er det å 
spre Israels beste argumenter til det norske 
folk. Vi mener magasinet er et effektivt red
skap i dette arbeidet. Til sammen ni fylker 
har mottatt magasinet fra april 2010. 

15. Bokutgivelser
Andre bok i MIFFs bokserie, Halvmåne og 
hakekors, kom ut i september 2013. Jan 
Benjamin Rødner skrev forord i boken og 
deltok på lanseringen sammen med Lars 
Akerhaug. Tredje bok i MIFFs bokserie. Is
rael under lupen, kom ut i mai 2014. Boken 
er skrevet av mangeårig MIFFmedlem 
Olav Vidar Landsverk. 

Israels turistminister Uzi Landau (t.v.) var MIFFs gjest i forbindelse med MIFF 
Forum i Oslo i september 2013. Her blir han ønsket velkommen av MIFFs 
styreleder Morten Fjell Rasmussen. Styremedlemmene Mette Follestad og Jan 
Benjamin Rødner hører på. (Foto: Conrad Myrland)
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MIFF har nærmere 600 medlemmer av 
bokklubben.
Morten Rasmussens oversettelse av 1948: A 
History of the First ArabIsraeli War kommer 
ut på Dreyer forlag til høsten. Det blir også 
et eget opplag som en MIFFutgave, med 
et etterord av Rasmussen.
Gabriel Edland står for utsending av 
bøkene, og gjør en uvurderlig frivillig 
innsats.

16. Samfunnskontakt
De siste årene har vi i økende grad  
opplevd at MIFF blir lyttet til av politikere 
og journalister, og at sentrale elementer i 
vårt budskap når gjennom til brede  
grupper i det norske folk. Også i dette siste 
arbeidsåret er dette blitt tydelig. 

Mange opinionsledere ser MIFF som en  
aktør det er verd å lytte til og ta på alvor. 
Ikke minst har vi lykkes i å formidle ”det  
israelske perspektivet” på en troverdig 
måte – mange ser nå til MIFF om de ønsker 
å vite hva israelere tenker. Dette gjelder 
også meningsmotstanderne våre.
Her kan vi bare gjengi noen av de viktigste 
sakene i stikkordsform. I tillegg kommer 
en rekke kontaktpunkter med politikere 
og journalister som ikke er nevnt. For mer 
informasjon, se artiklene under de tre  
temasidene Med Israel for fred (MIFF), 
Norge og Israel og Mediedekningen på 
miff.no.

Akershus Reiselivsråd fjernet karikaturer
Juni: Etter at MIFF gjorde kjent på  
Facebook at Akershus Reiselivsråd brukte 
karikaturtegning som sammenligner Israel 
med Adolf Hitler på sine nettsider, reagerte 
flere medlemmer med epost til Akershus 
Reiselivsråd. Etter mailreaksjonen ble  
illustrasjonen fjernet.

Ros til MIFF i Israels største aviser
Juni: Etter å ha deltatt som foredragsholder 
på MIFFs Israelkonferanse i Trøndelag 
skrev israeleren David M. Weinberg artikler 

Nestleder Bengt-Ove Nordgård på 
europeisk Israel-konferanse i Wien i 
november/ desember 2013.  
(Foto: Conrad Myrland)

MIFFs styremedlem Jan Benja-
min Rødner presenterer boken 
Halvmåne og hakekors i september 
2013. (Foto: Conrad Myrland)
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i Israel Hayom (Israels største avis) og  
Jerusalem Post (Israels største engelsk
språklige avis) hvor han roste MIFFs arbeid.

Stortingsvalget 2013
MIFFs lokalforeninger i Stavanger, Østfold 
og Oslo arrangerte vellykkede Israel 
debatter før stortingsvalget. Conrad 
Myrland ledet debatten i Oslo 27. august. 
Visjon Norge gjorde opptak, og debatten 
er sett av 1200 personer på MIFFs YouTube
side.
Miff.no hadde en rekke artikler om norske 
partiers forhold til Israel i forkant av  
stortingsvalget. Vi presenterte blant 
annet alle de skriftlige Israelrelaterte 
spørsmålene i Stortinget i perioden 
20092013. Kort tid før valget sendte vi 7 
spørsmål til de mest aktuelle kandidatene, 
og fikk 33 svar fra 15 ulike fylker. På valg

dagen presenterte vi en oversikt over 
hvilke fylker Israelvennlige politikere var 
inne på sikker plass og hvor de kjempet 
om mandatene.
Dagen etter valget, kunne vi med glede 
melde at antallet medlemmer av gruppen 
Israels venner på Stortinget sannsynligvis 
kom til å øke. Dette har vist seg å stemme. 
Fem av de nye statsrådene var medlem
mer av Israels venner på Stortinget i for
rige valgperiode. Også andre statsråder og 
statssekretærer har markert seg som Israel
vennlige. I etterkant gjenga Nettavisen fra 
MIFFs presentasjon, og lot Mads Gilbert 
rase over “partiskhet”. 
I etterkant av valget ble Conrad Myrland 
intervjuet av Jerusalem Post.
Da regjeringen var klar ble Morten Fjell 
Rasmussen intervjuet av Klassekampen.

Kirkeuka med ensidig hets mot Israel
I forkant av kirkeuka publiserte Miff.no 
en fyldig analyse av programmet og in
nholdet. Også i 2013 var “Den internas
jonale Kirkeuka for fred i Palestina og 
Israel” preget av sterk slagside, uten noen 
stemmer som kan formidle mainstream 
synspunkter fra Israel. MIFF kritiserte også 
ensidighet under generalforsamlingen til 
Kirkenes Verdensråd.
Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke ba 
i etterkant om et dialogmøte med MIFF. 
Dette ble avholdt 19. november. 

Krystallnatten
Flere av MIFFs lokalforeninger arrangerte 
samlinger. Conrad Myrland holdt appell på 
torget i Hamar, arrangert av Estergruppen. 
Morten Fjell Rasmussen kritiserte presten 
Odd Kristian Reme som holdt tale under 
Krystallnattmarkering i Stavanger iført 
Palestinaskjerf.

Olje og gass
I november mobiliserte MIFF på kort varsel 
til støttemarkering for norskisraelsk  
energisamarbeid i forbindelse med en  
konferanse i Stavanger. TorBjørn Nord

Rune Klevstad og Torben von Huth 
på stand for MIFF Vestfold i august 
2013. (Foto: Privat)
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gaard rapporterte fra Energikonferansen 
for miff.no.

MIFFs forventninger til regjeringen
12. februar var Morten Fjell Rasmussen, 
BengtOve Nordgård og Conrad Myrland i 
møte med statssekretær Bård Glad Peder
sen (H) i Utenriksdepartementet.  
Vi overleverte et 16 siders notat til uten
riksminister Børge Brende med MIFFs 
“forventninger til en regjering som vil ha 
‘en balansert holdning til Midtøsten 
konflikten’”.

MIFFs motaksjoner mot boikott
MIFFs suksessfulle motaksjon mot boikott 
av SodaStream får internasjonal oppmerk
somhet i jødiske medier. Kjetil Hansen skal 
ha spesiell ros for innsatsen i denne saken, 
som først og fremst utspant seg i slutten 
av desember. MIFF mobiliserte i februar til 
protest mot KFUMKFUKs Israelboikott.

Gratis helgeseminar for ungdom i  
Kristiansand
MIFF Kristiansand har i samarbeid med 
Conrad Myrland og Geir Knutsen planlagt 
et helgeseminar for ungdom i Dyreparken 
i Kristiansand i september 2014. Det er 
fortsatt noen ledige plasser.

Statsbesøk av Israels president Shimon Peres
MIFF rykket inn en helsides velkomst
annonse i seks aviser  Aftenposten, VG, 
Vårt Land, Dagen, Universitas og Korsets 
Seier. Klassekampen avviste  
annonsen, med den begrunnelse at den 
også inneholdt en presentasjon av boken 
Halvmåne og hakekors.
MIFF mobiliserte Israelvenner til å  
ønske Peres velkommen på Slottsplassen. 
Nærmere 200 møtte fram.
MIFF deltok med Morten Fjell Rasmussen 
på regjeringens æreslunsj.

MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen sammen med Rafi Walden,  
svigersønn og livlege til Israels president Shimon Peres. Bildet ble tatt under 
regjeringens æreslunsj for Peres på Akershus slott 13. mai. (Foto: Privat)
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MIFF deltok med Jan Benjamin Rødner og 
Conrad Myrland på slottets gallamiddag.
TorBjørn Nordgaard sørget for god og 
løpende dekning av statsbesøket på Miff.
no. Atle Hansen redigerte en film som er 
sett over 700 ganger på YouTube.

Stans av kommunal støtte til propagand a
Administrasjonen i Stavanger kommune 
ville i mai gi 100.000 kroner i grunnlovs
midler til utstillingen “Nablus  en okkupert 
by” på Stavanger museum. MIFFmedlem 
Mads Danielsen, som er bystyremedlem for 
FrP, mobiliserte politisk flertall mot forslag
et. Miff.no mobiliserte til protest, og Geir 
Knutsen var særlig aktiv i kontakten med  
lokalpolitikerne.

Eksamen i norsk hovedmål 28. mai
MIFF ledet an protesten mot Utdannings
direktoratet etter eksamen i norsk hoved
mål 28. mai. Saken vakte enormt  
engasjement og alle gamle rekorder for 
besøk på miff.no og engasjement i sosiale 
medier ble knust. MIFF fortsetter å holde 
trykk på saken.

Andre saker
I tillegg til sakene som er nevnt over,  
har MIFF gjennom året gjort en rekke 
faktasjekk og kommentarer til den norske 
mediedekningen. Vi gir også ros når vi 
mener det er fortjent.
Conrad skriver utenrikskommentarer ca. 
hver fjerde uke for avisen Dagen. 

Hans Majestet Kong Harald V og Israels president Shimon Peres inspiserer 
gardistene på Slottsplassen. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)



17

MIFFs artikler lenkes til og siteres jevnlig av 
en rekke andre proisraelske  
organisasjoner/ nettsteder i inn og utland. 
MIFF sender Midtøsten i fokus til stort
ingsrepresentanter, kommuniserer med 
politikere på Twitter og epost og holder 
kontakt på flere andre måter. Gjennom FKI 
har vi løpende kontakt med Israels venner 
på Stortinget. 
Vi opplever stadig oftere at MIFF blir spurt 
om råd og innspill fra politikere som ønsker 
å fremme saker som er positive for Israel 
internt i sine egne partier eller i andre  
sammenhenger.
MIFF sender fra tid til annen ut viktig  
informasjon på epost til et stort antall 
politikere, kirkekontor og kristenledere 
som vi har epostadresse til.

17. Foredrag
MIFFs ansatte og medlemmer av hoved
styret har holdt en lang rekke foredrag, 
både i og utenfor MIFFsammenheng. 

Odds foredrag
28. september: MIFFforum  Israel og Vest
bredden
7. november: Kristiansand  Jødehatets 
historie i Europa
18.  november: Haugalandet  Israels beste 
argumenter
6. desember: Kurdish conference  What 
have the Jews done to have a state of their 
own (avlyst på grunn av kansellert fly, 
uvær)
12. februar: Bergen  Etnisk homogene 
stater i MidtØsten
27. mars: Randaberg  Israels beste argu
menter
29. april: Valdres  Det falske bildet av Israel

Conrads foredrag og debatter
11. august: Beit Skandinavia: Det falske 
bildet av Israel
27. august: MIFF Oslo: Ledet den politiske 
debatten før valget
19. august: MIFF Drammen: Det falske 
bildet av Israel

Conrad Myrland holder foredrag på Israel-seminar i Sarpsborg FrP 7. april. 
(Foto: Erik Nilssen)
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16. oktober: Elihumenigheten Tønsberg: 
Det falske bildet av Israel
23. oktober: Elihuskolen Tønsberg: Under
visning av elever 2x45 min.
24. oktober: Radio Nova: Radiodebatt ny 
regjering
28. oktober: Round Table Askim: Det falske...
9. november: Estergruppen Hamar:  
Krystallnattappell på torget
13. november: MIFF Asker: Hvorfor støtte 
Israel?
21. november: Jessheim vgs. Det falske 
bildet av Israel.
2. desember: MIFF Stavanger: Hvorfor 
støtte Israel?
30. januar: Rønningen folkehøgskole: Un
dervisning elever
8. februar: Akershus FpU: Det falske bildet
17. februar: MIFF Lister: Det falske bildet
26. februar: Visjon Norge: Intervju om aktu
elle saker
5. mars: Hamar Katedralskole og åpent 
møte v/ Estergruppen: Det falske bildet
25. mars: Unge Høyre Bærum: Det falske...
7. april: Sarpsborg FrP åpent Israelseminar: 
Det falske bildet av Israel
8. mai: MIFF Hallingdal: 8. mai, 14. mai, 17. 
mai  om fred i frihet
9. mai: Radio Nova, presidentbesøket.
3. juni: Stavanger FpU: Det falske bildet

Geir Knutsens foredrag
20. mars: KrFU i Trondheim: Vestbredden

18. Andre aktiviteter
Både tillitsvalgte og medlemmer rundt om 
i lagene er aktive i avisenes debattspalter.
Tore Wilhelmsen og BengtOve Nordgård 
med flere organiserte foredragsturné for 
den israelske brigaderen Moti Paz i mars.

19. Generalforsamling
Fjorårets generalforsamling ble avholdt 
under Israelkonferansen på Stav Hotel 
utenfor Trondheim 31. mai til 2. juni. David 
Weinberg, Jan Benjamin Rødner og George 
Deek holdt foredrag.

20. Regnskapstjenester og 
medlemsregister
Norsk Økonomiservice (NØS) har siden 
2013 levert regnskapstjenester og driftet 
MIFFs medlems og giverregister. Dette er 
blitt en god avlastning for daglig leder, og 
har gjort organisasjonen mindre sårbar.

21. Framtid
MIFF har i flere år vært inne i en positiv 
utvikling, både når det gjelder medlemsut
vikling og gjennomslag for informasjonsar
beidet vårt.
Våren 2014 er MIFF blitt godkjent i ordnin
gen for skattefradrag for gaver til frivillige 
organisasjoner. Dette håper vi vil gi økte 
gaveinntekter i årene som kommer.
Også i det kommende arbeidsåret håper 
vi å kunne ønske nye lokallag velkommen, 
særlig i byene nord for Trondheim.
MIFF er avhengige av å være synlig i  
mediebildet. Dette er vi avhengig av for å 
nå ut til nordmenn som ikke aktivt  
oppsøker informasjonen vi formidler. For å 
kunne opprettholde den gode trenden må 
MIFF fortsette å ha fokus på tre områder:
1) Vi må opprettholde og intensivere 
arbeidet på de områdene vi har lykkes  
MIFFs egne medier, foreningsvirksomheten 
og lobbyvirksomheten overfor media og 
politikere.
2) Vi må ta vare på nye medlemmer. 
Medlemmer som ønsker å engasjere 
seg for Israel må oppleve at MIFF er den 
naturlige arenaen for dem. Ressurs
personer må oppleve at MIFF kanaliserer 
ressursene deres inn i meningsfulle  
oppgaver. 
3) MIFF må ivareta sin profil som en  
pålitelig og grundig, ikkereligiøs og 
partipolitisk uavhengig aktør. Vi skal på 
en troverdig måte presentere hvordan 
virkeligheten ser ut for det store sentrum 
i israelsk politikk og vi skal ha et kritisk og 
konstruktivt blikk på hvordan Israel og 
konflikten presenteres i Norge.
Bergen, 12. juni 2013
Styreleder Morten Fjell Rasmussen
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Forsidebildet til landsmøtepapirene er tatt av MIFFs journal-
ist Tor-Bjørn Nordgård på Karl Johan 12. mai 2014. Da Conrad 
Myrland delte forsiden på Facebook med spørsmålet Liker dere 
forsiden på MIFFs landsmøtepapirer? torsdag 12. juni, kom disse 
reaksjonene de første to timene.



20

Resultatregnskap
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Til Årsmøtet i Med Israel For Fred. 
 
 
Revisjonsberetning for 2013. 
 
Jeg har revidert årsregnskapet for MIFF for regnskapsåret 2013, som viser et 
overskudd på kr 357.923. 
 
Regnskapet er nå ført av NØS regnskapsbyrå. Jeg har sjekket avstemning av 
bankbeholdninger og lønninger.  
 
Regnskapet gir et riktig bilde av foreningens økonomiske stilling pr. 31.12. 2013. Det er 
grunnlag for fortsatt drift av foreningen med en egenkapital på kr 1.146.267. 
 
Oslo, 4. mai 2014. 

 
 
Eli Finsveen 
  

Revisjonsberetning
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Budsjett 2014, til orientering
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5220 Annen fordel i arbeidsforhold

5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger

5210 Elektronisk kommunikasjon, trekkpliktig

Arbeidsg. avg. og pensj. kostn.

5400 Arbeidsgiveravgift

5410 Pensjonskostnader

Fordel i arbeidsforhold

5200 Styrehonorar

5159 Andre honorarer / lønn inkl feriepenger

5285 Innberettet pensjon

5290 Motkonto kontogr 52

5080 Lønn ved sykdom/permisjon m.Nav ref.

5091 Feriepenger

5151 Reisestøtte/ honorar israelere

Varekostnader

 

Lønn til ansatte

5000 Fastlønn

4252 Bokproduksjon

4253 Trykking bøker

4260 Distribusjon bøker

Trykk og distribusjon

4250 Trykk Midtøsten i fokus

4251 Distribusjon Midtøsten i fokus

Driftsinntekter

 

Varekostnad torget

4310 Varerkostnad torget.miff

3970 Lønnstilskudd fra NAV

3980 Frivillighetsstøtten
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Forslag til generalforsamling
Forslag kontingent, bladavgift og 
refusjonsavgift til lokalforeninger

Styret foreslår å videreføre satsene som ble 
vedtatt i 2013.

MIFF Medlem  325,
MIFF Familie  440,
MIFF Pensjonist  215,
MIFF Pensjonist Familie  290,
MIFF Student  215,

MIFF Student Familie  290,
MIFF Avis Midtøsten i fokus 295,

Refusjon til lokalforeninger 
per betalt medlem ved 
tidspunkt for 
generalforsamling til MIFF    72,

Minsterefusjon til 
godkjent lokalforening        6.000,     

Valgkomiteens forslag til nytt styre
Valgkomiteen, bestående av Jens Jorde, Reidun Bugge og Bjarne Bjelland
foreslår følgende styresammensetning for MIFF for arbeidsåret 20142015.

Leder:          Morten Fjell Rasmussen, Bergen Gjenvalg for ett år
Nestleder: BengtOve Nordgård, Moss Ikke på valg (to år fra 2013)
Sekretær:         Gabriel Edland, Kristiansand      Valg for to år
Styremedlemmer: Jan Benjamin Rødner, Oslo            Valg for to år
                 Frode Jakobsen, Bergen        Valg for to år
 Astrid Salvesen Shwartz, Farsund Valg for to år (ny kandidat)
 Ida Marie Holen, Hallingdal Ikke på valg (to år fra 2013)
Varamedlemmer:  Kjetil Hansen, Oslo Valg for ett år
 Marie Ljones Brekke, Stavanger  Valg for ett år  
                 Livar Veggeland, Kristiansand Valg for ett år

Forslag valgkomite

Hovedstyret foreslår å gjenvelge 
Jens Jorde (MIFF Hallingdal), 
Reidun Bugge (MIFF Østfold)  
og Bjarne Bjelland (MIFF Stavanger) 
som valgkomite.

Forslag revisor

Hovedstyret foreslår å gjenvelge Eli Fins
veen som revisor for regnskapsåret 2014.


