Årsmelding 2018 for Akershus Nei til EU (ANtEU)
ANtEUs årsmøte 2017 ble holdt i Doktorgården, Lillestrøm 1. mars. Fylkesleder Unni
Bingen ønsket velkommen, og før årsmøtesakene holdt Sigbjørn Gjelsvik, SP et innlegg om
problemstillinger rundt EØS-avtalen.
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Unni Bingen, Sørum
Svend Haakon Jacobsen, Enebakk
Arne Thodok Eriksen, Nesodden
Kristian Taagerud, Ski/Oppegård
Anne-Lise Urke, Bærum
Marius Røer Andresen, Eidsvoll
Inger Berg, Asker

Varamedlemmer:

1.) Morten Seip, Bærum
2.) Anne Guro Syversen, Hemnes i Aurskog-Høland
3.) Arvid Gjæringen, Nes
4.) Steinar Dalbakk, Sørum
5.) Hanne Høiås, Nittedal

Leder og Nestleder har hatt ansvar for å orientere styret om fylkeslagets økonomi sammen
med arnestad.org som utfører regnskapsføringer og utbetalinger.
Styrets arbeid:
Fylkesstyret har avholdt sine møter i Nei til EUs lokaler i Schweigaardsgate 34 b til sammen
seks styremøter (inkl. to i januar 2019) Det er behandlet 45 saker totalt.
På grunn av stram økonomi besluttet NtEUs landsmøte i 2016 å avholde landsmøte hvert
annet år slik at det har vært landsmøte i 2018. Akershus sendte følgende delegater til
Landsmøte 9.-11. november i Sarpsborg: Unni Bingen, Inger Berg, Hanne Høiås, Unni
Degrum, Arne Thodok Eriksen, Kristian Taagerud og Morten Seip (vara for Svend Haakon
Jacobsen)
På landsmøtet deltok Hanne Høiås i arbeidsplankomiteen og gjorde en tidskrevende og flott
innsats.
Det blitt avholdt et rådsmøte og to fylkesledersamlinger hvor Unni Bingen og Svend Haakon
Jacobsen deltok, og flere telefonmøter med fylkeslederne.
Inger Berg er fylkesstyrets kvinnepolitiske kontakt og hun har deltatt et seminar i regi av
NtEU.
Fylkesstyret har pr. dags dato 7 aktive lokallag og det arbeides med å danne lokallag i Nittedal
og Ullensaker. Medlemsantallet var ved utgang av 2018 på 1589 medlemmer.

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 ansees for høy. Særlig det siste svaret er blitt mer og mer vanlig å
bli møtt med i våre vervekampanjer.
Nei til EUs arbeidsplan 2016-2018 er lagt til grunn for ANtEUs arbeidsplan i 2018, de
redaksjonelle endringene som ble gjort i Landsmøte 9-11. november 2018 er forsøkt tatt med i
fylkesstyrets forslag til årsplan for 2019.
Utadrettet virksomhet:
Akershus Nei til EU sammen med Oslo Nei til EU arrangerte 24. november seminaret «EUs
byråer, suverenitetsavståelse og hvordan dette påvirker EØS-avtalen» i P-hotels, Grensen i
Oslo. Seminaret var støttet av Utenriksdepartementet (UD). Innledere var bl.a Syver
Zachariassen, Grethe Thorsen og Sigbjørn Gjelsvik – ca. 20 personer deltok hvorav fire fra
fylkesstyret i Akershus.
Det er ikke sendt inn sendt inn søknad om UD-midler for 2019.
De fleste lokallag har også arrangert medlemsmøter med aktuelle temaer i løpet av 2018 og
med godt oppmøte som resultat.
Fylkesstyret vil gi honnør til aktiviteten som lokallagene i Akershus utøver med
medlemsaktiviteter, stands, utdeling av vervemateriell mm.
Et hett tema på nyåret 2018, var forslaget fra Regjeringen om tilslutning til EUs energibyrå
ACER som innebærer overføring av nasjonal styringsrett av energi til et EU-organ.
Stortinget traff en beslutning våren 2018 om å tiltre EUs energibyrå.
ANtEU bevilget først 5000 kr til en utredning DeFacto gjorde i denne saken for neibevegelsen. Rapporten viste at Norge som nasjon mister selvstyre over egen energieksport.
Striden står nå om Stortinget brukte feil lovparagraf under votering i saken – simpelt flertall
eller bruk av 2/3 flertall (suverenitetsavståelse).
På Rådsmøte i april fremmet representanter for Rogaland et forslag om en innsamlingsaksjon
for å vurdere om Nei til EU kunne fremme en ankesak til Høyesterett rundt dette spørsmålet
(antatt kostnad minimum 1 million kroner). På styremøte 25.april besluttet Akershus Nei til
EU å bevilge 100 000 kroner til aksjonen og utfordret andre fylkeslag til å gi etter evne. Per
dags dato er det kommet inn en million.
Styret har arbeidet godt sammen og det er blitt et tettere samarbeid med Oslo Nei til EU, noe
vi ønsker videreført i 2019.
For fylkesstyre i Akershus Nei til EU
Unni Bingen
Fylkesleder

