
 
 

 
Innkalling til årsmøte i Bærum Nei til EU 2020 
 
Sted: Bærum bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, rom 2 og 3. 
Tid: Tirsdag 10.mars 2020 kl. 18.00 
 
Sakliste: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 referatunderskrivere 
3. Årsmelding fra styret for 2019 
4.Regnskap 2019 
5. Arbeidsplan for 2020 
6. Innkomne forslag 
7. Budsjett for 2020 
8. Valg 
     - styret 
     - revisor 
     - valgkomite 
 
Etter møtet arrangeres et åpent møte som begynner kl. 19.00: 
Tidligere leder for Nei til EU, Heming Olaussen innleder om Hjelmengutvalget - og andre EU-initiativ! 
 
 
 

Årsmelding for Bærum Nei til EU 2019. 
 
Årsmøtet i Bærum Nei til EU 2018 ble holdt på Bærum bibliotek, Bekkestua 5.mars 2019. 
Syver Zachariassen fra Oslo Nei til EU innledet med tema "Handelsavtaler /WTO". 
 
Følgende ble valgt til styret for 2019: 
Morten Seip, leder (gjenvalg), 
Hilde Rognlien Johansen, sekretær (gjenvalg) 
Anne-Lise Urke, styremedlem (gjenvalg) 
Gullbjørg Røisli, styremedlem (gjenvalg) 
Knut Hopen, styremedlem (gjenvalg) 
Kirsten Skrøvang, styremedlem (ny) 
Terje Finstad, kasserer (ny) 
Lars Jørgen Tvedt, revisor (ny) 
Valgkomite: styret 
 
Det er avholdt 6 styremøter, 4 hos Anne-Lise, 2 hos Knut. Ellers kontakt per telefon, sms og e-post. 
Per 31.12 2019 hadde vi 197 betalende medlemmer, 39 uten e-postadresse. 
 
Styret har brukt mye tid på å hold seg oppdatert på de mange viktige sakene i løpet av året. 
Regjeringen fortsetter sin tilpasningspolitikk til EU. 



 
- ACER, EUs energibyrå. Vi støttet Akershus Nei til EUs bevilgning på til sammen kr. 20 000 til 
rettsaken mot Staten. 
- EUs Jernbanepakke IV. Hilde og Morten var med på Jernbaneforbundets markering mot 
Jernbanepakke IV foran Stortinget. Støre talte og sa at Ap var mot Jernbanepakke IV. 
  Vi spurte ham på e-post hvordan han kunne få et "nei" til Jernbanepakke IV til å gå sammen med 
"ja" til EØS. Støre har ikke svart. 
- Styret skrev brev til Krf ifm partiets landsmøte og minnet dem om at de på prinsipielt grunnlag er 
mot Jernbanepakke IV. Men ved en misforståelse ble brevet ikke sendt. 
- Hjelmengutvalgets innstilling. EU vil at kommunene skal ha samme krav som de private til 
"økonomiske aktiviteter", de skal drives på "markedsmessige vilkår", 
 dvs. egne regnskaper, drives med overskudd og ha skatteplikt osv. EU vil også at kommunene skal 
sende sine forslag til ESA for godkjenning før de fremmes. 
Dette vil selvsagt fordyre bruk av svømmebasseng, idrettsplasser, SFOer osv.  
 
I forkant av kommunevalget sendte vi spørsmål til alle partienes 1.kandidater og spurte om deres syn 
på Hjelmengutvalgets innstilling og Jernbanepakke IV. 
SP, SV, PP, MDG og Rødt svarte at de var negative til de to sakene. Høyre svarte at de var positive. De 
andre partiene svarte ikke. 
 
Vi snakket med folk på partienes stands foran kommunevalget, deres kunnskap om Hjelmengutvalget 
var skremmende liten. Derfor delte vi ut Standpunkt nr. 2 og 3/19 til alle 
kommunestyrerepresentantene i Bærum. Nr. 3 ifm kommunestyremøte 11.desember. 
 
Hilde har ajourført medlemslistene og bedt om e-postadresser, vi har fått inn en del, men mangler 39 
e-postadresser. Det vil spare oss for mange penger og mye arbeid. 
Hilde deltok på Nei til EUs konferanse om "Landbruket utenfor EU 25 år" og på Nei til EUs 
kvinnekonferanse. Dessuten på jubileumsfesten 29.november. 
 
Anne-Lise er styremedlem i Akershus Nei til EU og deltok på rådsmøtet i april, Morten er 
varamedlem, han har skrevet utkast til arbeidsplan for Akershus Nei til EU. 
 
Hilde har skrevet innlegg på Facebook ifm NAV-skandalen, om politikernes manglende forståelse av 
at EØS-reglene trumfer norsk lov. 
 
Kirsten har tatt med materiell om EUs fiskeripolitikk til kontakter i Lofoten og Trondheim. 
Morten har deltatt på 2 seminar i regi av AgriAnalyse og NUPI om handelsavtaler. 
 
Styrets medlemmer har delt ut over 2000 Standpunkt i sine nærområder. 
 
Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å holde noe åpent møte i år. 
 
Anbefalt litteratur: Følg med på omtaler av Thomas Pikettys nye bok: "Capital and Ideology" så vel 
som hans "Capital in the 21 Century". 
Nei til EUs hjemmeside "Kunnskapsbank" www.neitileu.no 
 

 
 
 
 

http://www.neitileu.no/


 
Arbeidsplan for Bærum Nei til EU 2020. 
 
Generelt. 
Arbeidsplanen for Nei til EU 2019 - 2020 ligger til grunn for vår arbeidsplan. 
 
Lagsarbeid. 
1. Styret skal holde seg oppdatert om aktuelle politiske saker som angår EU/EØS - som 
    - Hjelmengutvalgets innstilling 
    - Jernbanepakke IV og EUs jernbanebyrå ERA 
    - ACER - EUs energibyrå 
    - EUs arbeidslivsbyrå ELA 
    - WTO og aktuelle alternativer for handelsavtaler for Norge 
    - Brexit og dens betydning for Norge 
    - EUs nordområdepolitikk 
    - EUs geopolitiske og militære politikk 
  
2. Styret skal delta aktivt på åpne møter og konferanser Nei til EU og andre organisasjoner har om 
EU-relaterte temaer 
     
3. Styret skal fortsette å kommentere direkte til journalister som skriver om EU-relaterte temaer 
    Styret skal være aktive på Facebook og andre sosiale medier 
    Styret skal pleie kontakten med de politiske partiene, landbruksorganisasjonene og andre naturlige 
samarbeidspartnere i kommunen. 
 
Utadrettet arbeid. 
    1.Styret skal holde kontakt med medlemmene med brev, e-post, sms  
    2.Styret skal arbeide med å få medlemmene til å betale kontingent og å øke medlemstallet ved 
vervekampanjer 
    3.Styret har som mål å arrangere minst et åpent møte med våre samarbeidspartnere om aktuelle 
temaer 
    4.Styret skal dele ut Standpunkt og løpesedler i postkasser i nærmiljøet 
 
Økonomi. 
    Styret skal sørge for at økonomien er slik at vi har rimelig grad av handlefrihet. 
 

 
Forslag til valg av styre for 2020 
 
Leder:  Morten Seip 
Sekretær: Hilde Rognlien Johansen 
Styremedlem: Anne-Lise Urke 
Styremedlem: Kirsten Skrøvang 
Styremedlem: Knut Hopen 
Styremedlem: Turid Solberg 
Varamedlem: Gulllbjørg Røisli 
Kasserer: Terje Finstad 
 
Revisor: Lars Jørgen Tvedt 
 
Valgkomite: Styret 


