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Innkalling til årsmøte i Bærum Nei til EU 2019 
 

Sted :  Bærum bibliotek, Bekkestua, rom 2 

Tid :   Tirsdag 5.mars 2019, klokken 18.00 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 referatunderskrivere 

3. Årsmelding fra styret for 2018 

4. Regnskap 2018 

5. Arbeidsplan for 2019 

6. Innkomne forslag 

7. Budsjett for 2019 

8. Valg 

- Styret 

- Revisor 

- Valgkomite 

Vedlegg : 

Årsmelding for 2018 

Regnskap for 2018 

Forslag til arbeidsplan for 2019 

 

 

Etter årsmøtet arrangeres  
et åpent møte som starter kl 19:00 

 
 

Leder for Oslo Nei til EU,  
Syver Zachariassen 

 
 

innleder om 
 

WTO og alternative handelsavtaler 
Norge kan inngå hvis vi går ut av EØS 
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Årsmelding for 2018 

  

Styremedlemmer 
Morten Seip, leder 

Hilde Rognlien Johansen, sekretær 
Gullbjørg Røisli 

Anne-Lise Urke 

Knut Hopen 

 

Styrearbeid 
Styret har ingen varamedlemmer. Styret har selv vært valgkomite og søkt å få med flere i styret. 

Det er avholdt 5 styremøter hos Anne-Lise. Det er ved behov holdt kontakt per telefon, sms og epost. 

Per 31.12.2018 hadde laget 195 betalende medlemmer. 

 

Styret har brukt mye tid på å holde seg oppdatert på de mange viktige sakene for Nei til EU i løpet av året: 

 

 ACER, EUs energibyrå. Styret har studert Vett-heftet "Kampen om kraften", fulgt med i media og deltatt på 

møter og delt ut 1800 Standpunkt og diverse løpesedler. 

 Vi har også hatt ambulerende stand på Bekkestua. 

 EUs jernbanepakke IV. Vi har studert Vett-hefte, Samferdselsdepartementets høring - og sendt 

høringsuttalelse til denne, delt ut Standpunkt og løpesedler.  

 Vi har kontaktet partier og organisasjoner i Bærum og bedt dem ta opp saken og selv skrive høringsuttalelse 

til Samferdselsdepartementet. 

 EUs arbeidsbyrå ELA - hva det vil si for ansettelsesforhold, arbeidsforhold og trepartssamarbeidet vi har i 

Norge. Vi har lest Vett-hefte og fulgt med i media. 

 Kommunalt selvstyre - hvordan EU/EØS- direktiver bestemmer handlingsrommet for kommunene som 

arbeidsgiver, tilsynsmyndighet, tjenesteleverandør, eier, kjøper av varer og tjenester, næringsutvikler osv. I 

den for forbindelse har vi delt ut Vett-hefte til alle kommunestyrerepresentantene, og vi har vært i kontakt 

med flere partiledere på kommune- og fylkesnivå. 

 Jonas Gahr Støre har hatt en rekke kronikker om hvordan Ap ser på og vil møte arbeidsforholdene i 

arbeidslivet innenfor EØS. Vi har imøtegått hans argumentasjon i flere eposter- uten å få svar. 

 Brexit, hvilke konsekvenser det vil ha for Norge og for Europa, - det har vært nesten daglig påfyll. 

 

Gullbjørg og Hilde deltok på Oslo og Akershus' seminar 24.11. om EUs byråer, suverenitetsavståelse og hvordan 

dette påvirker EØS-avtalen. 

Gullbjørg deltok på Nei til EUs kvinnekonferanse i Oslo.  

Morten på NUPI- seminar om New World - New NATO, et Military Power-seminar. 

 

Anne-Lise er styremedlem, og Morten varamedlem i Akershus Nei til EU. 

Anne-Lise måtte melde forfall, og Morten var delegat fra Akershus Nei til EU på Nei til EUs landsmøte i 

Sarpsborg. Vi fikk gjennomslag for en uttalelse om Nordområdene. 

Morten hadde innlegg med tema om hvem som egentlig står bak og styrer EUs politikk. 

Anny Nilsen er i valgkomiteen i Akershus Nei til EU.  

Styret hadde dessverre ikke kapasitet til å arrangere noe åpent møte i år. Men vi planlegger et i inneværende år 

med tema WTO og handelsavtaler. 

 

Anbefalt litteratur: 

 Ingrid Grønli Åm: Hjelp, vi er i EU! Den franske venstresidas uløste dilemma. 

 Ivan Krastev: Efter Europa.  Mye av den samme kritikk av EU som Nei til EU har, men løsningen er mer 

EU. 

 Maria Berg Reinertsen: Reisen til Bretton Woods. 

 Thomas Piketty: Chronicles: On Our Troubled Times. En samling artikler fra franske aviser. Tema: kritikk 

av EUs økonomiske politikk. 

 Christian Smedshaug: Europa etter EU. Stadig aktuell. 
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Resultatregnskap 2018 

 
 

Balanseregnskap 2018 

 

 

Forslag til budsjett 2019 

 

 Inntekter Utgifter 

Medlemskontingent 9 250  

Møter  5 152 

Momsrefusjon              881  

Standpunkt  3000 

Porto  2 000 

Renter, gebyr 21   

Sum 10 152 10 152 

Overskudd   0 

Balanse 10 152 10 152 
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Forslag til valg av styret 2019 

 

Leder   Morten Seip 

Sekretær  Hilde Rognlien Johansen 

Styremedlem  Anne-Lise Urke 

Styremedlem  Knut Hopen 

Styremedlem  Gullbjørg Røisli 

Kasserer  Terje Finstad 

Revisor   

   

 

 

Arbeidsplan for Bærum Nei til EU for 2018 
 

Lagsarbeid 

1. Styret skal holde seg oppdatert gjennom interne studier på aktuelle EU-relaterte saker: 

 EU og EØS  

 Kommunevalget i 2019 med fokus på anbudsutsetting og arbeidsforhold - EUs arbeidslivsbyrå 

ELA 

 Standpunkt, løpesedler, kontakt med kommunestyrerepresentanter 

 Jernbanepakke IV 

 Brexit og betydningen for Norge 

 WTO og aktuelle alternativer for handelsavtaler for Norge 

 EUs geopolitiske og militære strategi 

 EUs politikk for Nordområdene 

2. Styret skal delta aktivt på møter og konferanser Nei til EU og andre organisasjoner har om EU-relaterte 

temaer. 

3. Styret skal fortsette å kommentere direkte til journalister og politikere som skriver om EU-relaterte temaer. 
 

Utadrettet arbeid 

1. Styret skal hold kontakt med medlemmene med brev, epost og sms. Hvis flere oppgir eller oppdaterer sin 

epost og sitt telefonnummer til Nei til EU sentralt, vil vi nå flere med informasjon.  

Telefon til Nei til EU: 22 17 90 20, epost: neitileu@neitileu.no. 

2. Styret skal arbeide for å øke medlemstallet. 

3. Styret skal søke å arrangere 2 åpne møter med våre samarbeidspartnere. 

4. Styret skal dele ut Standpunkt og løpesedler i postkasser. Vi trenger frivillige som kan ta sitt distrikt. 

5. Styret skal søke å ha stands i Sandvika, på Bekkestua og andre steder. Vi trenger frivillige. 

Økonomi 

1. Styret skal sørge for at økonomien i laget er slik at vi har rimelig grad av handlefrihet. 

 

mailto:neitileu@neitileu.no

