
Årsmelding 2017 for Akershus Nei til EU (ANtEU) 
 

ANtEUs årsmøte 2017 ble holdt i Schweigaards gt. 34 E 22. februar 2017.  Fylkesleder Unni 

Bingen ønsket velkommen, og før årsmøtesakene kåserte Christian Anton Smedshaug over 

sin bok «Europa etter EU- Den norske modellen, nasjonalstaten og europeisk samarbeid» 

 

I meldingsåret har styret hatt følgende sammensetning: 

 

 Leder:    Unni Bingen, Sørum     

 Nestleder:  Siri M. Iversen, Ski/Oppegård    

 Styremedlemmer: Kristian Taagerud, Ski/Oppegård  

    Anne-Lise Urke, Bærum    

    Svend Haakon Jacobsen, Enebakk   

    Steinar Dalbakk, Sørum 

    Inger Berg, Asker 

   

Varamedlemmer: 1.) Morten Seip, Bærum   

    2.) Gerd R. Hertzenberg, Ullensaker   

    3.) Arvid Gjæringen, Nes  

4.) Elin Stabbetorp, Nes   

  

Nestleder har hatt ansvar for å orientere styret om fylkeslagets økonomi sammen med 

arnestad.org som utfører regnskapsføringer og utbetalinger. 

Sekretærfunksjonen har gått på omgang blant fylkesstyrets medlemmer.  

 

Styrets arbeid 

Fylkesstyret har avholdt sine møter i Nei til EUs lokaler i Schweigaardsgate 34 b til sammen 

seks styremøter. Det er behandlet 40 saker totalt. 

 

Det er kjøpt inn nettbrett til medlemmene i fylkesstyret samt 1. møtende vara. Begrunnelsen 

for dette er at fylkene ikke lenger har fylkessekretærtjeneste. Nå går alt av kommunikasjon og 

saksgrunnlag forut for møtene via internett. 

 

På grunn av stram økonomi besluttet NtEUs landsmøte i 2016 å avholde landsmøte hvert 

annet år slik at det ikke har vært landsmøte i 2017. I stedet har det blitt avholdt to rådsmøter, 

en fylkesledersamling og flere telefonmøter med fylkeslederne.  

 

Inger Berg er fylkesstyrets kvinnepolitiske kontakt og hun har deltatt på et møte og et seminar 

i regi av NtEU. 

 

Fylkesstyret har pr.dags dato 8 aktive lokallag og medlemsantallet var ved utgang av 2017 på 

1504 en nedgang fra 2016/2017 på 152 medlemmer. (1656 medlemmer i 2016/2017) 

 

Det er ikke lett å verve nye medlemmer og antall utmeldinger er også stigende. Svarende på 

hvorfor er todelt: 1) ønsker ikke å være aktive medlemmer, men er EU motstandere, 2) 

medlemskontingenten er blitt for høy. Særlig det siste svaret er blitt mer og mer vanlig å bli 

møtt med i våre vervekampanjer. 

 

Stipendordning for ungdom.  Styret arbeidet for å få opprettet en stipendordning for ungdom 

fra Akershus som er interessert og villige til bruke tid til et «dybdestudie» innenfor et aktuelt 



EU/EØS-tema. Invitasjon om deltagelse ble sendt til videregående skoler og folkehøgskoler i 

Akershus våren 2017 med søknadsfrist i oktober. Ved fristens utløp var det ingen skoler som 

hadde søkt. 

 

Nei til EUs arbeidsplan 2016-2018 er lagt til grunn for ANtEUs arbeidsplan – de 

redaksjonelle endringene som ble gjort i Rådsmøtet 18.-19. november er forsøkt tatt med i 

fylkets forslag til årsplan. 

 

Utadrettet virksomhet: 

 

Akershus Nei til EU sammen med Oslo Nei til EU arrangerte 26. august seminaret «Sosial 

dumping – hvem har skylda?» i Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var støttet av 

Utenriksdepartementet (UD).  Innledere var fagforeningstillitsvalgte fra Sverige, Danmark, 

Finland og Hellas og med en paneldebatt til slutt. Det var godt oppmøte – over 70 personer 

hvorav fire fra fylkesstyret. 

 

Basert på den gode responsen, er det sendt en ny søknad til UD om prosjektstøtte til Oslo - og 

Akershus NtEU i 2018 – seminaret har tittelen «Grønnere og billigere strøm for Europa, eller 

dobling av strømprisene i Norge». 

De fleste lokallag har også arrangert medlemsmøter med aktuelle temaer i løpet av 2017. 

 

Nei til EU og alle fylkeslagene har fått ny hjemmeside, og vi er nå også på Facebook. 

 

 

I forbindelse med Stortingsvalget 2017 ble det arrangert stand og utdeling av NtEU-brosjyrer 

over hele fylket. En stor takk til alle ildsjelene i våre lokallag! Nær 10 000 valgkampaviser ble 

bestilt og delt ut i vårt distrikt av aktive lokallagsmedlemmer. Lokallagene har også vist stor 

aktivitet i å gjennomføre åpne møter med aktuelle temaer. 

Nei til EU gjennomførte en valgundersøkelse blant kandidatene til stortingsplasser ved dette 

valget. Svarene som ble gitt, gir en god pekepinn på hvordan dagens Storting ser på EU/EØ. 

Det er flertall på Stortinget mot EU - når det gjelder EØS tilknytning er motstanden blitt 

større, men gir ikke flertall blant de folkevalgte. 

 

 

Et hett tema som dukket opp på slutten av året, var forslaget fra Regjeringen om tilslutning til 

EUs energibyrå ACER. Det vil si å overføre nasjonal styringsrett av energi til et EU-organ.  

Stortinget vil treffe en beslutning i mars 2018. 

ANtEU har bevilget 5000 kr til en utredning DeFacto er blitt bedt om å gjøre i denne saken 

for nei-bevegelsen. Rapporten vil foreligge 23. januar 2018. 

 

Styret har arbeidet godt sammen og det er blitt et større samarbeid med Oslo Nei til EU, noe 

vi ønsker videreført i 2018.  

 

For fylkesstyre i Akershus Nei til EU 

 

Unni Bingen  

Fylkesleder 

 

 

 


