
6b - Stem på Nei til EU/EØS-
partiene! 
 

- Skal Norge fortsatt være grunnlovsfestet som et "fritt og 
sjølstendig" rike? 
- Skal vi selv bestemme utviklinga i vårt eget land? 
- Skal vi bevare og bygge arbeidsplasser i by og bygd? 
- Skal vi ha et ordnet arbeidsliv? 
- Skal vi verne om velferdsstaten? 
- Skal vi ha gode og likeverdige handelsforbindelser med 
andre land? 
 

Buskerud Nei til EU, samlet til årsmøte på Vestfossen 2.6, 
svarer ja og går imot EØS-avtalen som fører Norge bakveien 
inn i EU. Siden 1994 har over 13.000 pålegg – mange i strid 
med vårt eget lovverk – blitt tredd ned over hodet på oss.  
Vår nasjonale sjølstendighet blir gradvis uthulet. EU med 
sine krav om fri flyt av varer, tjenester, kapital og 
arbeidskraft, bestemmer.  
 

Vår fiskeri- og landbruksnæring undergraves gjennom 
kvoteordninger og økt EU-import. Små bruk legges ned, 
store overtar.  
Vi blir stadig mer avhengig av utenlandsk mat og 
arbeidskraft. 
Viktig infrastruktur – vårt arvesølv – ødelegges eller 
eksporteres.  
Bl.a. gjennom oppsplitting og «konkurranseutsetting» av 
jernbanen, og kraftkabler til utlandet.  
Resultatet er dårligere transporttilbud og dyrere strøm for 
industrien og folk flest. 
 

Ulike regjeringer har vært pådriver for ei markedsliberal 
utvikling på tvers av vanlige folks interesser.  
Koronapandemien har vært øyeåpner for mange, spesielt 
når det gjelder manglende beredskap på smittevern og 
matsikkerhet.  
I krisesituasjoner er ethvert land seg selv nærmest.  
EØS er en avtale for kapitalkreftenes profitt, ikke for 
solidaritet med Europas folk.  
 

Ved høstens stortingsvalg må vi ta landet tilbake, skape 
trygge levekår og sikre seier for ei framtid som vi selv kan 
bestemme. 
Stem for et regjeringsskifte! 
Stem på et Nei til EU/EØS-parti!  
Stem Senterpartiet, SV eller Rødt! 
 
 

 
 

7 - Valgkomiteens innstilling 
 

Det skal velges leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 
2 revisorer. Forutsatt at styrets forslag til vedtekts-
revidering går igjennom, skal det også velges 3 
varamedlemmer og 3 medlemmer til valgkomiteen. Alle 
valgene er for ett år, og bare leder og nestleder velges 
ved særskilt valg. 
 

Valgkomiteen skriver:  
«Arbeidet har vært vanskelig i år. Valgkomiteen har en 
leder som ikke har vært involvert i prosessen med å 
foreslå kandidater for årsmøtet. Vi (Astrid Nesthorne og 
Egil Chr. Hoen) fremmer derfor dette forslaget uten at 
komiteens leder har bidratt til eller godkjent 
innstillinga.   
Dessverre har vi ikke lykkes med å finne ny 
lederkandidat. Vi har lagt ned en stor innsats for å 
kunne fremme en ny leder til årsmøtet, men det har vi 
ikke klart. Vi må derfor overlate til årsmøtet å finne ny 
leder.» 
 

Styremedlemmer:  
Randi Benjaminsen (Drammen, ny)  
Tom Ragnar Berg (Ringerike, gjenvalg)  
Gunn Marit Bergerud (Rødberg, ny)  
Øyvind Foss (Eiker, ny)  
Tone G Jansen (Hole, gjenvalg)  
Anni Løvlid (Flesberg, ny)  
Erik Sandvik (Drammen, ny)  
Runolv Stegane (Sigdal, ny)  
Kari Vernsskog (Eiker, gjenvalg) 
 

Varamedlemmer:  
Jan Ivar Jansen (Hole, gjenvalg)  
Svein Olav Tovsrud (Prestfoss, ny)  
Inge Losvik (Ringerike, gjenvalg) 
 

Revisorer:  
Kjell Grønhovd (Vikersund, gjenvalg)  
Lars Foss (Nedre Eggedal, gjenvalg) 
 

Valgkomite:  
Egil Chr Hoen (Eiker, gjenvalg)  
Astrid Nesthorne (Eiker, gjenvalg)  
Jon Halvor Ovrum (Ringerike, ny) 
 
 
 
 
 

 
 

FOLKEMØTE OM EØS OG STORTINGSVALGET 
 

Buskerud Nei til EU arrangerer folkemøte på Bragernes Torg i Drammen siste lørdag i juli.  
Vi skal ha paneldebatt mellom Buskeruds førstekandidater fra Nei til EU/EØS-partiene:  

Per Olaf Lundteigen (Sp), Kathy Lie (SV) og Linn-Elise Øhn Mehlen (Rødt). 
Det vil også bli en folkets talerstol med innlegg fra inviterte og publikum. 
I tillegg vil vi ha kulturinnslag og musikk, stand, utdeling av materiell mm. 

Sett av datoen og kom! Ta med deg venner og kjente – dette skal bli en folkefest mot EØS! 
 

DRAMMEN -- LØRDAG 31. JULI -- KL 12-14.30 


