
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE AKERSHUS NTEU 2022 

Tirsdag 31. mai 2022 kl. 18-20. 

 

Møtet blir i Oslo, i Schweigaardsgate 34 første etasje. 

 

I år kan vi igjen avholde årsmøte hvor vi kommer sammen og kan snakke med hverandre.  

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen. Det blir enkel servering. 
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Styret   
 

 

 

  

 



 

Årsmelding 

Akershus Nei til EU 

2021 - 2022 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt 31.mai Det ble holdt som nettmøte. Det møtte 7 deltakere. 

 

Følgende styre ble valgt: 

Leder: Svend Haakon Jacobsen, Enebakk.  Valgt 2020 for to år. 

Nestleder: Hanne Høiås, Nittedal – Forslag: gjenvalg for to år. 

Styremedlem: Kristian Taagerud, Ski - gjenvalg for et år. 

Styremedlem: Anne Lise Urke, Bærum - gjenvalg for et år. 

Styremedlem: Arne Thodok Eriksen, Nesodden, gjenvalg for to år. Sekretær. 

Vara for et år: 

1. Morten Seip Bærum. Gjenvalg 

2. Unni Degrum, Enebakk. Gjenvalg 

3. Arvid Gjæringen, Nes. - Gjenvalg 

Kassererfunksjon velges av styret. 

Revisorer:  

Odd Jomar Rønningen, Ås og Frogn - gjenvalg for et år. 

Geir Ljøgodt, Ullensaker - gjenvalg for et år. 

Valgkomitèen: 

Unni Bingen, Sørum Fet Aurskog Høland. 

Anny Nilsen, Bærum. 

Sverre Rimstad, Nes. 

Regnskapsfører 

Kjell Arnestad hadde vært regnskapsfører fram til januar 2022. 

På styremøte 26 januar ble Dag Berg godkjent som ny regnskapsfører. 

 

Medlemmer  

Det var 1623 medlemmer i Akershus den 4 mai. 2021. 18 april 2022 var det 1563. 

Det var 7 aktive lokallag: 

Ås og Frogn, Bærum, Asker, Nordre Follo, Enebakk, Aurskog Høland og  

Lillestrøm, Nesodden.  

Laget i Skedsmo er nedlagt. Det er opprettet et nytt lag: Aurskog Høland og Lillestrøm. 

 



Styrets arbeid 

Arbeidet i 2021 – 2022 har blitt preget av restriksjonene som fulgte av corona epidemien. Det meste 

av virksomheten foregikk derfor digitalt, dette gjaldt også styremøtene.  

Det ble holdt fem styremøter i perioden 31.mai 2021 – 13.mai 2022. 

Styremedlemmer har deltatt på årsmøter i lokallagene. 

Styret har medvirket til fordeling av Standpunkt til lokallagene. 

 

Bevilgning sentralt 

Det ble sendt ut forslag til medlemmene av styret om å bevilge kr. 100000 til NTEU sentralt, 50000 

som støtte til ACER rettssaken og 50000 som støtte til generell drift. Svarfrist var 5. desember. 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Fylkessamlinger 

Leder og nestleder har deltatt på 4 fylkesleder samlinger og to rådsmøter, 6 – 7. november 2021 og 

26. – 27. mars 2022. 

 

UD seminar 

Akershus hadde fått innvilget midler fra UD til å holde et seminar med tema: Hjelmengrapporten, 

utvidet tjenestedirektiv og ESAs klage på Oslomodellen. 

Seminaret var først lagt til september 2020, men på grunn av sent svar fra UD ble det lagt til 2021 

med siste frist 31. mai. 

Seminaret ble holdt 29. mai på Thon Opera hotell. Det var planlagt som fysisk, men måtte holdes 

digitalt på grunn av corona.  

Det var invitert ca. 1200 medlemmer av kommunestyrer og fylkesstyret i Akershus. Det var sendt ut 

innbydelse til alle medlemmer i Akershus. Det var annonsert i lokalaviser i Akershus. 

Foredragsholdere var:  Idar Helle  Utvidet tjenestedirektiv. 

   Roy Pedersen  ESAs klage på Oslomodellen. 

   Arne Thodok Eriksen Hjelmengrapporten. 

Det var deretter debatt med innlegg fra politiske partier. Det stilte representanter fra Frp, 

Senterpartiet og Rødt. 

 

Arbeidet i perioden 

Året har vært preget av de begrensningene som coronaen la. Flere lag har imidlertid delt ut 

Standpunkt. Det har også blitt lagt ut artikler på Facebook. 

I vervekampanjen april – mai, bestilte vi sentral verving, men den virket bare to dager, da sentral 

ringeverver trakk seg. Kampanjen ga derfor lite resultat.  

Fire lokallag har holdt årsmøte. 

Asker, Nordre Follo, Enebakk, Aurskog Høland og  

Lillestrøm. 

 

Faglig vårkonferanse 

Faglig vårkonferanse ble avholdt 13.5.2022. Tema var: Strøm og arbeidsliv i EØS fella? 

Akershus Nei til EU var representert med fylkesleder og representant fra lokallagsstyret i Nordre 

Follo. 

 

 

 



 

Akershus Nei til EU - arbeidsplan 2022-2023 

 

1. Generelt 
 

Akershus Nei til EU legger Nei til EUs arbeidsplan til grunn for sitt arbeid. 

 

I over ti år har det vært sammenhengende nei-flertall i Norge til Den europeiske union. Ved 

siste stortingsvalg (2021) ble det valgt inn et stort antall stortingsrepresentanter som er 

kritiske til EØS-avtalen. 

 

2. Politisk virksomhet 
 

Det er viktig å bevare Nei til EU som en brei tverrpolitisk organisasjon, det må Akershus Nei 

til EU ta hensyn til i sitt arbeid med å skape flertall mot EØS-avtalen. Nei til EU vil at 

forholdet til EU skal reguleres gjennom en handelsavtale og klart avgrensede 

samarbeidsavtaler.  EU-vedtak skal ikke automatisk ha forrang foran nasjonalt lov- og 

avtaleverk, ILO-konvensjoner og lignende. Så lenge Norge er medlem i EØS, er det viktig å 

arbeide for at reservasjonsretten blir brukt. 

 

Akershus Nei til EU vil følge nøye med i EUs skjerpede militærpolitikk. Krigen i Ukraina har 

aktualisert denne problematikken. Akershus Nei til EU vil følge EUs strategiske politikk i 

nordområdene nøye. 

 

Akershus Nei til EU krever større åpenhet om behandling av EU- og EØS-saker, 

forhandlinger om oversjøiske handelsavtaler i EUs regi og konsekvensene av EUs 

energiunion (ACER).  Poenget med dette er å sikre en åpen, offentlig debatt som først og 

fremst kan bidra til å hindre at uønsket og udemokratisk lovverk blir vedtatt i Norge.  

 

De høye strømprisene har vist manglene ved dagens markedsbaserte energiforsyning. 

Akershus Nei til EU er bekymret over hva dette vil bety for husholdningene og den 

kraftkrevende industrien. Vi frykter at medlemskap i Acer og EUs energisamarbeid vil gjøre 

det umulig å reformere strømmarkedet. 

 

Tiltak: 

  

• Vise at EØS-avtalen griper inn på uheldig vis i enkeltmenneskers hverdag 

og gir negative virkninger for norsk næringsliv, distriktspolitikk og 

demokrati. Vi vil arbeide for at vedtakene om å innføre postdirektivet, 

datalagringsdirektivet og jernbanepakke 3 bli omgjort og at «ostetollen» 

ikke blir reversert eller underminert av økte frikvoter. Kampen mot 

jernbanepakke 4 og ACER vil fortsette. Rette fokus mot mobilitetspakken, 

markedsinnretting av offentlig sektor (Hjelmengutvalget), og ESAs 

overvåkning og inngripen overfor norske tariffavtaler 

• Følge utviklingen omkring handels- og investeringsavtalene. Følge med på 

utviklingen av TISA og TTIP 



• Vi ønsker å samarbeide med lokallag, fagorganisasjoner, 

miljøorganisasjoner og politiske partier om å informere om virkningen av 

aktuelle EU-direktiver og forordninger, og motarbeide forsøk på å utvide 

EØS-avtalens virkeområde slik at nye områder legges under ESA-kontroll 

og EFTA-domstolen. Slik skal vi bidra til å løfte debatten om EØS og 

alternativer til EØS og dermed bidra til å skape flertall mot avtalen i folket 

frem mot neste LO-kongress og stortingsvalg i 2025   

• Legge til rette for åpne møter om EØS og faglige rettigheter i samarbeid 

med relevante organisasjoner 

• Videreformidle tilbud om relevante studiesirkler til lokallag og 

medlemsgrupper i løpet av 2022 – hvis mulig i lokalene til Akershus Nei til 

EU. 

• Problematisere mekanismene som bestemmer prisen for elektrisitet. Rette 

søkelyset mot ACER og EU/EØS innflytelse på dagens markedssystem. 
 

 

3. Organisasjonsbygging 
Målsetting: Vi må framstå som en organisasjon som folk føler det er behov for og har bruk 

for. Det har blitt færre aktive lokallag og medlemstallet har sunket de siste åra. Godt politiske 

arbeid, ikke minst lokalt, er en viktig faktor om vi skal klare å få organisasjonen til å vokse 

igjen, og skal vi nå våre politiske mål, trengs det en større og mer slagkraftig organisasjon, 

flere aktive lokallag og flere medlemmer.  

 

Det er ikke umiddelbar fare for ny søknad om EU-medlemskap. Men for å nå våre mål når det 

gjelder EØS, jernbanepakke 4 og ACER må organisasjonen fortsette «kampanjefasen».  

Organisasjonsbygging og verving må derfor prioriteres. 

 

Tiltak: 

• Fortsette arbeidet for å få kontaktpersoner eller «styrer» i hver kommune 

eller i grupper av kommuner, og så langt det er mulig, skal fylkesleddet 

hjelpe lokallagene med å arrangere møter og stands  

• Støtte økonomisk arbeidet til Ungdom mot EU og Studenter mot EU. 

• Søke samarbeid med fagmiljøer, utdanningsmiljøer og organisasjoner 

som helt eller delvis har samme interesser som Nei til EU. Energi- og 

miljøpolitikk, arbeidsmiljø, helse, samferdsel og utdanning er eksempler 

på saksområder der det kan skapes interessefellesskap med Nei til EU 

• Bidra til Nei til EUs kvinnepolitiske arbeid ved å delta i 8. mars-tog med 

EU-parole og å støtte opp under 1.mai- paroler med temaet EØS rundt i 

Akershus og Oslo 

• Jobbe for å få inn flere e-postadresser fra medlemmene  

• Fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å avholde regelmessige møter. 

Representant fra fylkesstyret deltar på lokallagsmøtene. 

• Arrangere et møte for alle nye medlemmer. 

• Delta på lokale arrangementer med stands og informasjon. 

 

 

4. Informasjon og media 

Målsetting: Styrke informasjonsarbeidet overfor egne medlemmer, tillitsvalgte og folk i 

Akershus generelt. Spre informasjon om aktivitetene våre og synliggjøre organisasjonen. 



Tiltak:  

• Bruke hjemmesidene til Akershus NTEU aktivt slik at de er oppdaterte og informative.  

• Akershus Nei til EU skal være aktive på sosiale medier. I tillegg til å promotere 

arrangementer vil vi bruke sosiale medier til å mobilisere og skape debatt rundt viktige 

politiske saker. 

• Arrangere stands med utdeling av info om EØS og andre aktuelle saker i samarbeid 

med lokallagene. 

• Skrive innlegg til lokalaviser om aktuelle saker. 

• Arrangere kurs i sosiale medier for styremedlemmer og tillitsvalgte ved behov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Endring av vedtekter 

Følgende endringer foreslås av styret: 

 

§ 4.3 Andre linje 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges på årsmøtet for en to-årsperiode. 

Endres til: 

Leder, nestleder og sekretær velges på årsmøtet for en to-årsperiode. 

Begrunnelse. 

Vi har hatt en praksis med å ansette regnskapsfører, og vedkommende blir da ikke valgt, men utpekt 

av styret. 

Det var dissens om dette, med en stemme mot. 

 

§ 5.1 Tredje avsnitt 

Følgende setning strykes: 

Fylkessekretær møter på styremøter med talerett og forslagsrett, men har ikke stemmerett. 
 
Begrunnelse. 
Vi velger sekretær på årsmøtet som en av medlemmene i styret. Styremedlemmer har stemmerett. 
Punktet foreslås strøket fordi det er unødvendig, og fylkessekretær kan blandes sammen med den 
valgte sekretæren. 
 

 


