Kjære medlem:

Årsmøtet er over
Buskerud Nei til EU fikk endelig avholdt sitt
årsmøte fysisk, på Fossesholm herregård i
Vestfossen onsdag 2.juni.
Det fine været til tross: Vi var 20 på selve
årsmøtet, og nærmere 30 på det åpne møtet i
forkant av årsmøtet.

Nr 3 – juni 2021

Selve årsmøtet gikk i hovedsak greit – vi ble
bl.a. enige om nye vedtekter og fikk
enstemmig vedtatt en uttalelse med
oppfordring til folk om å stemme på et Nei til
EU/EØS-parti.
Det som ikke gikk greit, var valg på ny
ledelse. Nåværende leder ønsket ikke
gjenvalg, og valgkomiteen hadde ikke klart å
finne en erstatning. Resultatet var at vi ikke
fikk valgt verken leder eller nestleder. I stedet
ble det vedtatt å overlate denne oppgaven til
det nye styret.

Øverst fra venstre:
Randi Benjaminsen
Tom Cato Berg
Gunn-Marit Bergerud
Øyvind Foss
Midterste rad:
Karsten Johannsen
Anne Løvlid
Erik Sandvik
Runolv Stegane
Nederste rad, vara:
Trond Åmås
Svein Olav Tovsrud
Inge Losvik

Hvem sitter i det nye styret?
Det nye styret I Buskerud er allsidig sammensatt. Mange har lang fartstid
både i politisk arbeid og medlemskap i Nei til EU:
Randi Benjaminsen er pensjonist og sjukepleier fra Nedre Eiker.
Tom Ragnar Berg er grisebonde fra Ringerike, mangeårig styreveteran.
Gunn-Marit Bergerud er fra Rødberg, er sauebonde og jobber i skolen.
Øyvind Foss er fulltidsbonde (korn/bær) og familiefar fra Øvre Eiker.
Karsten Johannsen er ingeniør og pensjonist fra Kongsberg.
Anne Løvlid er tidligere bonde, nå pensjonist og bosatt på Flesberg.
Erik Sandvik er tidl leder for Drammen NtEU og jobber i Telenor.
Runolv Stegane er sigdøling, idrettsmann, politiker og tidl leder i BNtEU
Trond Åmås bor i Drammen, er varamedlem og styrets yngste.
Svein Olav Tovsrud, hjemvendt sigdøling etter mange års utlendighet.
Inge Losvik er leder for Ringerike NtEU og jobber på Skattekontor.
Det nye styret håper å konstituere seg i løpet av juni og vil da velge bl.a.
leder og nestleder. Vi sier tvi-tvi og ønsker tillykke!

Lik oss og bli medlem av vår Facebookside – Buskerud Nei til EU
Følg med på våre hjemmesider: www.neitileu.no/fylke/buskerud

Buskerud Nei til EU sliter med å rekruttere
yngre medlemmer. I toppårene rundt folkeavstemningen i 1994, hadde vi rundt 4.000
medlemmer og overvekt av folk under 50.
I dag er vi nærmere tusen medlemmer, men
med overvekt av folk i pensjonsalderen. Bare
13% av våre medlemmer er under 50 år.
Å prøve å snu denne utviklinga bør være en
viktig oppgave i tida som kommer.
Kanskje kan du hjelpe til, gjennom å
begynne med deg sjøl?
Har du barn, barnebarn eller yngre folk i din
bekjentskapskrets? Er de med i Nei til EU?
I fall ikke – hvorfor ikke overraske med
medlemskap som julegave eller
bursdagsgave?
Eksempel: Det koster bare 50 kroner å bli
med i Ungdom mot EU, og som ungdom
regnes alle som er 30 år eller yngre.
Gå til denne siden for «ungdoms»innmelding: https://umeu.no/bli-medlem
Uten yngre folk med på laget, er fremtiden
både for Nei til EU og for et fritt, sjølstendig
og uavhengig Norge, usikker. Kreftene som
vil ha oss inn i EU, er sterke, selv om
folkeflertallet er imot. Fra historien kjenner vi
mange eksempler på at media og makta lurer
folk til å stemme mot sine egne interesser.
Det har allerede skjedd i bl.a. mange EUland, og kan også skje hos oss.
Til høsten er det valg. Stem da for dine
interesser – stem på et parti som er mot EU
og som vil ha oss ut av EØS-avtalen.
Buskerud Nei til EU skal ha et stort
valgkamparrangement på Bragernes Torg i
Drammen siste lørdagen i juli. Kom, ta med
deg venner og kjente, og bli inspirert til
fortsatt kamp mot EU/EØS!

Styrets beretning 2020/21
Styret i Buskerud Nei til EU ble valgt på årsmøtet
9.9.20, og har bestått av:
Jan Christensen (leder), Marianne Nyland
(nestleder), Cato Christiansen (styremedlem), Kari
Vernsskog (styremedlem), Tom-Ragnar Berg
(styremedlem), Tone O Jansen (styremedlem), Jon
Halvor Ovrum (styremedlem), Tove Blåmoli
(styremedlem) og Tori Kløven (styremedlem).
Til varamedlemmer ble valgt: Jan Ivar Jansen, Jan
Egil Bogdanoff og Inge Losvik.
Til revisorer ble valgt: Kjell Grønhovd og Lars Foss.
Til valgkomite ble valgt: Jon Grøterud (leder), Egil
Chr Hoen og Astrid Nesthorne.
Valg av landsmøteutsendinger ble delegert til styret.
.

Styrets arbeid:

- Koronasituasjonen har vanskeliggjort styrets
arbeid og planlagte aktiviteter. Bl.a. valgte vi å
utsette årsmøtet – for forhåpentligvis seinere å
kunne avholde det fysisk - og ikke ha utadrettede
aktiviteter som åpne møter og stands.
Styret har i perioden hatt 2 fysiske styremøter og 5
digitale møter. I tillegg er det ved en anledning fattet
vedtak på epost da ingen i styret krevde
møtebehandling.
Styremøtene har hatt god deltagelse. Også varaene
har fått innkalling, og har kunnet delta uten
stemmerett.
Det er totalt behandlet 79 saker.
Styret har brukt det digitale møteprogrammet
«Whereby», som for de fleste har fungert bra.
- Siden det ikke forelå forslag til arbeidsprogram på
årsmøtet, ble utarbeiding av arbeidsprogram
delegert til styret.
Det ble vedtatt å lage et kort arbeidsprogram, med
vekt på konkrete og målbare saker.
- Gode styrerutiner var en viktig sak i
arbeidsprogrammet - begrunnet bl.a. i at vi skal
kunne dokumentere vårt arbeid, hvilke vedtak som
fattes og hvorfor, transparens og forutsigbarhet i
arbeidet etc. Sånt vil også være til god hjelp for
seinere styrer.
Ved styreperiodens begynnelse ble det lagd
møtekalender. Til hvert av styrets møter skrives
innkalling og referat.
Det er lagd maler for gode styrerutiner,
arbeidsfordelingsliste og års-kalender som kan
brukes av kommende styrer.
I tillegg finnes på www.neitileu.no mange tips til
tillitsvalgte under menypunkt «Tillitsvalgt».
Styret har også gjennomgått vedtektene. På en del
punkter er de funnet utdaterte eller lite
hensiktsmessige. På årsmøtet vil det bli lagt fram
forslag til endringer, bl.a. at oppsigelse av EØSavtalen skal inn i vedtektene.
- Det ble også vedtatt å sende ut informasjon til
medlemmene. Siden nærmere halvparten ikke har
oppgitt epostadresse, er medlemsbrev blitt sendt ut
fysisk. Det første ble sendt ut som dugnad pr
brevpost til alle medlemmene som ikke har epost
(nov/20) og inneholdt bl.a. protokoll fra forrige
årsmøte. Det andre ble sendt som vedlegg/innstikk
til Standpunkt (mars/21) til alle medlemmene som
mottar Standpunkt, og hadde bl.a. innkalling til dette
årsmøtet.
I tillegg er det blitt sendt ut elektronisk medlemsinfo
til de av våre medlemmer som vi har epost-adresse
på.
For å bedre informasjonsmulighetene, er det etter
vedtak i styret, kjøpt inn kombinert
skriver/kopimaskin.
- Medlemsbrevene og annen viktig info legges ut
på våre hjemmesider, og finnes under
internettadressen:
https://www.neitileu.no/fylke/buskerud.
Disse hjemmesidene har blitt redigert av av
styreleder, og er søkt oppdatert når viktige nyheter.

Under kan du lese et utdrag av styrets årsberetning.
Hele beretningen finnes på neitileu.no/fylke/buskerud

Årsmøtepapirene legges også ut på disse sidene.
Lokallagene kan også bruke disse sidene til
informasjon.

gjenvalgt som medlem av Rådet i Nei til EU.
Oppsummering av årsmøtet ble trykt i vårt
medlemsbrev for februar/mars.

- Buskerud Nei til EU har også opprettet egen
Facebook-side. Disse søkes oppdatert minst
ukentlig. Noe av innleggene er tatt fra det ukentlige
nyhetsbrevet til Drammen Nei til EU.
Det er styrets ønske at vår Facebook-side leses av
flest mulig og skaper engasjerende og konstruktiv
debatt. Etter styrets mening kan Facebook-siden
også være et godt rekrutteringsgrunnlag. Enhver
promotering av sidene hilses velkommen.

- Nei til EU har i perioden avholdt månedlige digitale
fylkesledermøter, samt en digital fylkesledersamling.
Styreleder har deltatt.
- Tove Blåmoli, Jan Christensen og Karl Gjermund
Moum fra Drammenslaget deltok på
oppklaringsmøte i forbindelse med nyhetsbrevene til
Drammen Nei til EU. Fra sentralt hold møtte leder
Roy Pedersen og generalsekretær Thomas Haug.

- Ellers er avisinnlegg viktig både for å få fram våre
synspunkter og for rekruttering. Bl.a. har noen av
styrets medlemmer hatt leserinnlegg i
Klassekampen, Aftenposten, Drammens Tidende,
Laagendalsposten og Ringerikes Blad. Disse har
omhandlet ACER, høyere strømpriser, Glitre energi,
EØS, Høyre, Kongsbergindustrien, ledervalget i Nei
til EU.

4. Medlemsutvikling:

- Arbeidsplanen hadde også som målsetting å
verve nye medlemmer og beholde nåværende, få
med yngre krefter og å bygge nye lokallag. På disse
felt er vi kommet for kort, selv om det er gjort noen
forsøk. Bl.a. for å få med Buskerudungdom mot EU i
vårt kommende styre.
Dessverre ligger aktiviteten i ungdomslaget nede.
Mye av medlemsvervingen organiseres sentralt, og
fylkeslaget må betale for dette.
Å kartlegge medlemsressurser og å bygge allianser,
bl.a. med fagbevegelsen, er viktige oppgaver som
dessverre har blitt nedprioritert i årsmøteperioden.

2. Organisasjon:
Buskerud Nei til EU består av fylkeslag og tre
lokallag. Lokallagene organiserer nær halvparten av
fylkets medlemmer.
Drammen lokallag har 136 medlemmer, Eiker
lokallag har 151 medlemmer og Ringerike lokallag
har 117 medlemmer. Lokallagene følger de gamle
kommune/fylkesgrenser.
Drammen lokallag lager ukentlig nyhetsbrev som
også sendes ut til de av fylkets medlemmer som har
epost-adresse. Nyhetsbrevet gjenspeiler Drammen
Nei til EU sitt syn på aktuelle saker som de mener
har sammenheng med EU/EØS. Selv om mange av
nyhetsbrevene legges ut på våre Facebooksider,
deles synspunktene ikke nødvendigvis av
fylkesstyret eller Nei til EU sentralt.
Vi er ikke kjent med andre aktiviteter i lokallagene i
årsmøteperioden.
Det er i årsmøteperioden ikke kommet søknad om
økonomisk støtte fra lokallagene.
Lokallagene får bla. tilsendt referater fra fylkeslagets
styremøter.

3. Representasjon:
- Som delegater til Nei til EUs digitale landsmøte 6/7
november 2020 valgte styret Kari Vernsskog, Tove
Blåmoli, Tori Kløven, Jan Egil Bogdanoff, Inge
Losvik og Erik Sandvik. I tillegg bestod vår
landsmøtedelegasjon av Jan Christensen
(styreleder), Marianne Nyland og Per Olaf
Lundteigen (Rådsmedlemmer). Delegasjonen var
under landsmøtet samlet på Quality Grand Hotel,
Kongsberg.
I forkant av landsmøtet sendte fylkeslagets
delegater inn noen endringsforslag. Bl.a. ønske om
kortere arbeidsplan og lavere framfor høyere
kontingent. Begge disse forslag falt.
Forslag om at NtEU skulle jobbe for å begrense
jordbruksimporten fra EU ble vedtatt, likeledes at det
var viktig å presisere at vi ikke er medlem av EØS.
EØS er en avtale, ikke noen organisasjon.
Delegasjonen var fornøyd med ledervalget: Roy
Pedersen som ny leder, Einar Frogner som
nestleder. Marianne Nyland fra Buskerud ble

Pr. 1.6.21 hadde Buskerud Nei til EU 952
medlemmer. Av medlemmene var 847 ajour med
kontingenten for 2021, mens 105 har kontingentrestanse fra 2020.
38 av våre medlemmer er under 40 år, 124 er over
80 år. Yngste medlem er 22 år, eldste medlem er 98
år, gjennomsnittsalderen er 66 år. Nærmere 40% av
medlemmene er kvinner.
Siden forrige årsmøte har vi fått 62 nye medlemmer.
Vi er kjent med 3 utmeldinger i perioden.

5. Økonomi:
Som en tommelfingerregel får fylkeslaget tilbakeført
halvparten av kontingentinntektene fra Nei til EU
sentralt. Lokallagene kan av fylkeslaget få overført
midler etter søknad.
Buskerud Nei til EUs midler er på 3 ulike kontoer i
Sparebank1 Ringerike/Hadeland. Styreleder og
kasserer har begge kontofullmakt, men større beløp
kan kun utbetales etter styrevedtak. Regnskapet
føres på regneark, gir god oversikt og er transparent
og lett tilgjengelig. Alle inn- og utgifter dokumenteres
med bilag. Midlene på konto Gunnar Glesnes
minnefond, er øremerket neste EU-kamp og står på
høyrentekonto.
Ved årsskiftet hadde fylkeslaget en samlet
beholdning på over 600 tusen kroner.
Av inneværende års utgifter kan bl.a. nevnes støtte
til Nei til EU sentralt på 25 tusen kroner pga
manglende bevilgninger fra andbruksorganisasjonene, samt 15 tusen i støtte til NtEUs
faglige utvalg i forbindelse med EØS-informasjon
foran stortingsvalget.

6. Tiden framover:
Viktigste oppgave framover blir stortingsvalget til
høsten. Framgang for de tre nei til EU/EØS-partier;
Senterpartiet, SV og Rødt, kan bety en helt ny
politisk situasjon.
I første omgang ny regjering. I neste omgang
utredning av alternativer til EØS-avtalen og ingen
automatikk i å godkjenne nye EU-lover og direktiver,
kanskje også reversering av tidligere direktiver.
Målet må være at Norge sier opp EØS-avtalen til
fordel for en gjensidig forpliktende handelsavtale.
I denne forbindelse har Buskerud Nei til EU planer
om et større valgkamparrangement på Bragernes
Torg i Drammen siste lørdag i juli. EØS-avtalen vil
stå sentralt. Godt oppmøte her, kan gi god
inspirasjon til fremtidige arrangementer.
Buskerud Nei til EU har mange ubrukte
medlemsressurser. Det er viktig å kartlegge disse,
og å søke å få flest mulig aktivt med i vårt arbeid.
Ikke minst må vi søke å få med yngre krefter. Dette
vil vitalisere vår organisasjon med nye tanker, ideer
og pågangsmot.
Et godt fungerende fylkesstyre er viktig for at
Buskerud Nei til EU skal kunne oppfylle sine
målsettinger.
Det betyr bl.a. at styrets medlemmer i fellesskap tar
ansvar for å oppfylle arbeidsprogrammet. Dermed
styrkes både organisatorisk og politisk forståelse
samtidig som monopolisering og utbrenthet
motvirkes.

Arbeidsprogram:
Buskerud Nei til EU arbeider mot norsk medlemskap i EU og for å si opp EØSavtalen. For følgende år vil dette komme til uttrykk gjennom arbeidet med disse
saksområdene:

1. Politisk samarbeid

Buskerud Nei til EU vil samarbeide med alle parti og organisasjoner som ønsker å
holde Norge utenfor EU og som ønsker å oppheve EØS-avtalen.
Buskerud Nei til EU vil samarbeide nært med Ungdom mot EU.

2. Stortingsvalg

Gamle Buskerud fylke har 8 faste representanter på Stortinget, og Buskerud Nei til
EU vil få fram hva de enkelte partia og hva de enkelte kandidatene mener om EU
og EØS. Buskerud Nei til EU vil vise dette for velgerne i Buskerud, slik at de kan få
se hva de kan forvente seg av kandidatene på disse spørsmåla. Kampanjer leda
fra Nei til EU sentralt, som ACER og jernbanepakken, kan bidra til å vise hva
stortingskandidatene virkelig mener.
Buskerud Nei til EUs arbeid med avisinnlegg vil her være viktig.

3. Åpne møter

Buskerud har opparbeida seg en tradisjon med store åpne møter, om viktige tema,
på Vestfossen og i Drammen. Dette skal Buskerud Nei til EU fortsette med i
samarbeid med lokallaga. Det kan her nevnes planlagt folkemøte i Drammen 31.7.
I tillegg vil det tas initiativ til å få i stand møter andre steder i fylket. Dette arbeidet
sees i sammenheng med verving og arbeidet med å få nye lokallag.

4. Informasjons-spredning

Drammen Nei til EU har arbeida opp en Facebookside, som fylkesstyret nå får
spre til hele fylket. Den er vellykka.
Buskerud Nei til EU vil arbeide med å styrke og videreutvikle dette arbeidet.
Styret vil fortsette å utvide arbeidet med avisinnlegg, noe som er i godt sig.
Valgkampen vil være den første, store utfordringa vår her.
Styret arbeider videre med medlemsbladet.

5. Nye lokallag

I dag har Buskerud Nei til EU tre lokallag, Ringerike, Eiker og Drammen. Styret
arbeider stadig med å få i gang nye. Dette vil det fortsette med i dette året.
Buskerud har hatt ett lokallag på Kongsberg, som det er ønskelig å få i gang igjen,
og det er gjort ett forsøk i Lier, som òg må prøves på ny.

6. Fagrørsla

Buskerud Nei til EU har bevilga penger til Faglig utvalg i Nei til EU og vil prioritere
å få til et samarbeid med EØS-motstandere i fagrørsla i Buskerud.

7. Verving

Styret vil følge opp vervekampanjene fra Nei til EU sentralt.

8. Materiellfornying

Styret vil fornye bannerne og flagga som lokallaga kan låne til standsbruk i
profileringsarbeidet sitt.

9. Kampanjer

Buskerud Nei til EU vil følge opp og støtte kampanjer, som mot ACER og om jernbanepakka, fra Nei til EU. Styret har alt bevilga kr. 15.000,- til Faglig utvalg i NtEU.

Vedtekter for Buskerud Nei til EU
Sist endret på årsmøtet 2.6.2021.

§1. Formål
Buskerud Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i EU og er for
oppsigelse av EØS-avtalen. Buskerud Nei til EU arbeider for å sikre
norsk selvråderett på områder som er vesentlige for den norske
velferdsstaten.
Buskerud Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs
indre marked ikke må gå på tvers av flertallets grunnholdninger ved
folkeavstemningene i 1972 og 1994, hvor verdier som frihet, rettferdighet,
internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§2. Arbeidsformer
Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale
ledelse om arbeidsformer for å oppfylle formålsparagrafen.
Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på
fylkesplan og arbeide for å styrke organisasjonsapparatet på lokalplan.

§3. Medlemmer
Som medlemmer regnes de som har betalt kontingent, fastsatt av
landsmøtet i Nei til EU. Nei til EU sentralt fastsetter reglene for innkreving
av kontingent. Medlemskap knyttes til lokallaget der vedkommende bor,
eller direkte til fylkeslaget.
Medlemmer av Buskerud Ungdom mot EU har fulle rettigheter i
fylkeslaget.

§4. Årsmøtet
Årsmøtet skal vanligvis holdes innen utgangen av mars hvert år
Alle medlemmer som møter på årsmøtet, har tale-, forslags- og
stemmerett.
Årsmøtet innkalles skriftlig til medlemmene med minst fire ukers varsel.
Årsmøtepapira bør være medlemmene i hende seinest ei uke før
årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være i styret senest to
uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av
lokallaga eller 1/10 av medlemmene krever det.
Årsmøtet skal behandle beretning og regnskap, behandle arbeidsplan og
rammebudsjett, herunder fordeling av kontingenten til lokallaga, og
behandle saker som styret, lokallaga eller medlemmene ønsker å drøfte
på årsmøtet.
Årsmøtet skal velge styre og to revisorer for neste årsregnskap.
I landsmøteår velger årsmøtet seks representanter, foruten leder, til
landsmøtet i Nei til EU.
Lederen er selvskreven representant til landsmøtet.
Årsmøtet skal velge en valgkomité på tre medlemmer som skal forberede
valgene på neste årsmøte.
Årsmøtet velger også tre varamedlemmer til styret.
Alle valga gjelder for ett år, og det bør om mulig, være kjønns-, yrkes-,
distrikts- og aldersmessig balanse.

§5. Styret

Hva med deg?
Rundt 100 av våre medlemmer
har ikke betalt kontingenten for
2021. Er du blant dem?
Fint om du da fikk betalt
snarest, vi trenger din støtte.
Både politisk og økonomisk.

Brexit og Nexit
Roy Pedersen, Nei til EUs leder,
holdt et inspirerende foredrag om
Brexit og Nexit på fylkeslagets
åpne møte i forkant av årsmøtet
2.6. Les mer på
www.neitileu.no/fylke/buskerud.

Dette medlemsbladet er gitt ut av det avgående styret i
Buskerud Nei til EU. Ansvarlig: Jan Christensen, tel 47335127.
Fylkeslagets epostadresse: buskerud.neitileu@gmail.com

Styret består av ni personer.
Årsmøtet velger leder, nestleder og syv styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv og står fritt til å oppnevne et arbeidsutvalg.
Styret oppnevner utsendinger til rådsmøtet i Nei til EU.
Styret godkjenner lokale lag innen fylkeslaget og koordinerer
virksomheten gjennom disse.
Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutninger.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret er tilstede.

§6. Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan bare endres ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig
innkalt årsmøte i fylkeslaget, og hvor innholdet i endringsforslaget er gjort
kjent i innkallingen.

§7. Oppløsning av fylkeslaget
Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertallsvedtak på et
lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget. Årsmøtet fatter i så fall vedtak om
hvordan fylkeslagets midler skal disponeres.

Protokoll: Årsmøtet i BNtEU 2.6.21
1. Åpning ved leder
Jan Christensen åpnet årsmøtet, ønsket velkommen til alle og spesielt til Roy Pedersen, NtEUs
leder. Understreket viktigheten av å få med flere yngre krefter i vårt arbeide.

2. Konstituering
a) Godkjenning av delegater:
20 delegater møtte. Alle hadde betalt kontingent for 2021.
Navneopprop: Randi Benjaminsen, Tom Ragnar Berg, Tove Blåmoli, Jacob Bomann-Larsen,
Jan Christensen, Cato Christiansen, Liv Tone Engh, Øyvind Foss, Jan Ivar Jansen, Tone O.
Jansen, Karsten Johannsen, Tori Kløven, Hans Ludvig Moen, Karl Moum, Astrid Nesthorne,
Gunnar Ottne, Jon Ovrum, Runolv Stegane, Kari Aasen Vernsskog, Trond Åmås.
Vedtak: Alle delegatene ble godkjent.
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Enstemmig godkjent.
c) Valg av møteleder
Vedtak: Jon Ovrum enstemmig valgt
d) Valg av sekretær
Vedtak: Jan Christensen enstemmig valgt.
e) Valg av protokollunderskriver
Vedtak: Karl Moum enstemmig valgt.

3. Styrets beretning
Jon leste opp beretningens hovedpunkter.
Feilskrevet navn på tillitsvalgt ble korrigert (Grønvold rettes til Grønhovd).
Vedtak: Styrets beretning ble enstemmig tatt til etterretning.

4. Regnskap med revisors beretning
Cato Christiansen, kasserer, redegjorde for resultatregnskap og balanse.
Revisorrapport ble lest opp.
Minnefondets opprinnelse ble korrigert. Midlene er ikke testamentert fra Gunnar Glesne,
kontoen er bare gitt hans navn.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. Revisors beretning enstemmig tatt til etterretning.

5. Forslag til arbeidsprogram 2021/22
Jon gjennomgikk forslaget.
Under punkt «Åpne møter» må også nevnes planlagt folkemøte på Bragernes Torg lørdag 31.7,
arrangert av Buskerud Nei til EU.
Vedtak: Arbeidsplan med ovennevnte merknad enstemmig godkjent.

6. Forslag til budsjett 2021
Cato redegjorde. Budsjettet er satt opp med underskudd pga planlagt folkemøte.
Vedtak: Budsjett enstemmig godkjent.

7. Innkomne saker
a) Reviderte vedtekter
Jon gjennomgikk forslaget til endring av vedtektene, punkt for punkt.
Vedtak: Forslag til reviderte vedtekter enstemmig godkjent.
b) Årsmøteuttalelse om EU/EØS og stortingsvalget
Forslag om å stryke siste setning, om å stemme på Sp, SV eller Rødt.
Forslag om å endre tittel til «Stem på et Nei til EU/EØS-parti!»
Vedtak: Årsmøteuttalelsen enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer.

8. Valg
Astrid Nesthorne la fram valgkomiteens innstilling.
Noen foreslåtte kandidater trakk seg da nåværende leder holdt fast på sin beslutning om ikke å
søke gjenvalg. Ingen av de foreslåtte styremedlemmer ønsket å ta på seg ledervervet. Forslag
om en kort pause for rådslaging med sikte på å få valgt leder, falt.
Vedtak: Det nye styret velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Vedtatt med 14
stemmer.
Vedtak: Runolv Stegane innkaller til første styremøte. Enstemmig vedtatt.
a) Valg av styremedlemmer
Vedtak: Randi Benjaminsen (ny), Tom Ragnar Berg (gjenvalg), Gunn Marit Bergerud (ny),
Øyvind Foss (ny), Karsten Johannsen (ny), Anne Løvlid (ny), Erik Sandvik (ny) og Runolv
Stegane(ny) ble enstemmig valgt.
b) Valg av varamedlemmer
Vedtak: Trond Åmås (ny), Svein Olav Tovsrud (ny) og Inge Losvik (gjenvalg) ble enstemmig
valgt.
c) Valg av revisorer
Vedtak: Kjell Grønhovd (gjenvalg) og Lars Foss (gjenvalg) ble enstemmig valgt.
d) Valg av medlemmer til valgkomiteen
Vedtak: Kari Vernsskog (ny), Astrid Nesthorne (gjenvalg) og Jon Ovrum (ny) ble enstemmig
valgt.
Årsmøtet ble avholdt på Fossesholm, begynte kl 20 og ble avsluttet kl 21.30. Protokollen er signert
av Jon Ovrum (møteleder), Jan Christensen (sekretær) og Karl Moum (protokollunderskriver)

På Buskerud Nei til EUs årsmøte ble
følgende uttalelse om EU/EØS og
stortingsvalget enstemmig vedtatt:

Stem på et Nei til
EU/EØS-parti!
- 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!

HUSK VÅRT FOLKEMØTE I
DRAMMEN 31.7 – kl 12-14.30.
Tema EU/EØS og Stortingsvalget.
Stedet er Bragernes Torg, Drammen.
Paneldebatt med Buskeruds
førstekandidater for Senterpartiet (Per
Olaf Lundteigen), SV (Kathy Lie) og
Rødt (Linn-Elise Øhn Mehlen).
Folkets talerstol med innlegg fra
inviterte og publikum.
Kulturinnslag med trubadur Yngve
Kristiansen.
Sett av tiden – ta med venner og kom!

