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Kjære medlem: 
 

Nytt medlemsbrev 
 

9. september var det årsmøte i 
fylkeslaget. Det ble da bl.a. valgt nytt 
styre. 
 

Det nye styret ønsker å bedre 
kontakten med alle medlemmene, og 
har bl.a. bestemt å utgi dette særskilte 
medlemsbrevet på papir. 
Medlemsbrevet som du nå holder i 
handa, er beregnet på deg som verken 
har e-post eller internett-tilgang. 
 

Det vil bli sendt ut gjennom Posten, 
eventuelt som vedlegg til Nei til EUs 
eget medlemsblad «Standpunkt». 
Rett nok koster trykking og utsending 
noen kroner, men vi mener sånn 
informasjon er verdt prisen og viktig for 
å bygge et mest mulig aktivt fylkeslag.  

Ingen veit når neste EU-kamp 
kommer. Til best mulig skolert og 
forberedt vi er, til større er sjansene for 
at vi klarer å holde Norge utafor EU og 
å få EØS-avtalen sagt opp. 
 

Vi tenker oss at dette papir-
medlemsbrevet skal komme ut 4 
ganger i året.  
Medlemsbrevet på e-post vil komme ut 
oftere, og bl.a. henvise til oppdaterte 
artikler på hjemmesidene til Buskerud 
Nei til EU.  

De som har internett-tilgang kan finne 
disse artikler på vår adresse: 
www.neitileu.no/fylke/buskerud. 
 

De som vi bare har mobiltelefon-
nummer på, vil få sms-melding når vi 
har viktige oppdateringer på våre 
hjemmesider. Dersom de ikke har 
internett og gir oss beskjed, vil de 
også få tilsendt denne papirutgaven av 
medlemsbrevet. 
 

Buskerud Nei til EUs medlemsbrev 
redigeres av Jan Christensen samt 
Jan Ivar og Tone Jansen. 

jc 

Buskerud Nei til EUs nye styre 
Øverste rekke fra venstre: Jan, Marianne, Kari 
2. rekke fra venstre: Tom Ragnar, Tove, Cato 
3. rekke: Jon Halvor, Tone, Tori 
4. rekke: Jan-Egil (vara), Inge (vara) Jan Ivar (vara)  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet i 
Buskerud Nei til EU på 
Fossesholm, Vestfossen. 
09.09.2020 kl. 20.00    
 
Det var 23 medlemmer til stede.   
Marianne Nyland blei valgt til 
møteleder. 
Tom Ragnar Berg blei valgt til 
referent.   
 

1. Styrets beretning: 
Møteleder leste opp styrets beretning. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

2. Regnskap og revisors 
beretning: 
Regnskapet viser et overskudd på kr 
72.146. Beholdningen pr. 31.12.19 er 
kr 542.836. 
Revisor har revidert regnskapet og 
funnet det i orden. 
Vedtak: Regnskapet med revisors 
anmerkning ble opplest og godkjent. 
 

3. Arbeidsplan: 
Arbeidsplan ikke lagt fram. 
Vedtak: Årsmøtet ga styret tillatelse 
til å utarbeide arbeidsplan på første 
styremøte. 
 

4. Innkomne saker: 
a) Vedtektsendring, forslagsstillere 
Hilde Glenne og Marianne Nyland: 
Forslag om at styret ikke skal ha 
vararepresentanter. 
Vedtak: Ikke vedtatt. 
b) Vedtektsendring, forslagsstiller 
Marianne Nyland: 
Forslag om at alle medlemmer som 
møter på årsmøtet skal ha 
stemmerett. 
Vedtak: Vedtatt. 
 

5. Valg: 
Leder: Jan Christensen (Drammen, 
ny) 
Nestleder: Marianne Nyland 
(Kongsberg, gjenvalg) 
Styremedlemmer: Kari Vernsskog 
(Eiker), Tom Ragnar Berg 
(Ringerike), Cato Christiansen 
(Ringerike), Tove Blåmoli 
(Drammen), Tone O. Jansen (Hole), 
Jon Halvor Ovrum (Ringerike), Tori 
Kløven (Drammen, ny).  
Varaer: Jan Ivar Jansen (Hole), Inge 
Losvik (Ringerike, ny), Jan Egil 
Bogdanoff (Eiker, ny). 
Revisorer: Kjell Grønhovd (Modum) 
og Lars Foss (Sigdal). 
Valgkomite: Jon Grøterud (Modum), 
Egil Chr. Hoen (Eiker) og Astrid 
Nesthorne (ny, Eiker) 
Landsmøteutsendinger: Styret fikk i 
oppdrag av årsmøtet å utpeke 
landsmøteutsendinger på neste 
styremøte. 

  “Den store EØS-bløffen”  

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud 
Nei til EU, Fossesholm 9.9.20. Eva Nordlund er tidligere nestleder i 
Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.  
  
Og den store bløffen? 
 - Vi kan ikke selge varene våre om vi står utafor EU/EØS. 
 - Vi har handlingsrom gjennom EØS-avtalen. 
Begge påstandene ble tilbakevist av Nordlund.  
 

 Om EØS-avtalen opphører trer vår tidligere handelsavtale med EU i kraft (EØS-avtalens 
paragraf 120). Denne avtalen gir bl.a. tollfrihet for industrivarer og bortfall av tekniske 
handelshindringer.  
Hun pekte også på at EU i dag har handelsavtale med 157 land, hvorfor da ikke også 
med Norge? 
  

Praksis viser at vi ikke har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.  
Vi har aldri våget å bruke vår vetorett mot nye lover/direktiver, enten av frykt for 
represalier eller fordi de nye bestemmelsene er i tråd med regjeringas ønsker. 
Kampen for et anstendig norsk arbeidsliv tvinges nå på kne.  
Oslomodellen i offentlig sektor er et eksempel. Den krever at entreprenør bruker faste 
ansatte, at norsk er arbeidsspråk, og at det bare er tillatt med en underleverandør.  
Det er små sjanser for at ESA, EU sitt kontrollorgan som skal påse at Norge følger opp 
EØS-avtalen, vil godkjenne Oslomodellen. Uansett hvor mye den forsvares av Oslos 
byrådsleder Raymond Johansen (Ap). 
  

Nordlund mente regjeringsskifte etter Stortingsvalget neste år er viktig. Spesielt om Nei 
til EØS-partiene -  Senterpartiet, SV og Rødt - styrker sin stilling. Det kan presse 
Arbeiderpartiet til mer bruk av handlingsrommet - kanskje også til  revisjon/oppsigelse av 
avtalen. 
  

Når stadig flere får øynene opp for hva EØS betyr for Norge på ulike områder og 
hvordan avtalen binder oss til å føre en politikk på tvers av våre interesser, vil også stadig 
flere ønske å si opp avtalen og å erstatte den med en handelsavtale. 

 
Årsmøte i Buskerud fylkeslag av Nei til EU 
ble avholdt rett etter det åpne møtet. 
 

Beretning ble lagt fram. Blant positive hendelser ved fjoråret var stand på Vestfossen-
marken og et åpent møte med Per Olaf Lundteigen: "NAV-skandalen og EØS-skandalen" 
Regnskapet viser god økonomi. I Nei til EU-regelverket skal halvparten av 
kontingentpengene gå til fylkesorganisasjonen, som så fordeler videre til lokallag, etter 
behov.  
 

Et par forslag til vedtektsendringer ble også lagt fram. Å kutte ut styrets 
vararepresentanter ble ikke vedtatt. 
Det ble derimot vedtatt at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett. 
Tidligere valgte lokallagene utsendinger til årsmøtet. Med færre lokallag enn tidligere, ville 
den gamle regelen betydd at mange av Buskerud Nei til EU sine medlemmer ikke hadde 
hatt stemmerett via valgte representanter på årsmøtet. 
 

Tilslutt var det valg på nytt styre. De fleste i styret fortsatte, men det ble valgt ny 
styreleder, et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer. Alle valg var enstemmige. 
Det ble vedtatt å gi styret i fullmakt både å utarbeide arbeidsplan og å velge delegater til 
Nei til EUs landsmøte nå i høst. 



 
Nei til EUs landsmøte 
6. og 7. november 
 
Nei til EU avholder landsmøte annethvert år, på høsten. 
Pga koronasituasjonen vil landsmøtet 2020 foregå 
elektronisk. Selve landsmøteledelsen vil være samlet på 
Gardermoen, mens delegasjonene fra hvert fylke, vil være 
samlet fylkesvis. 
Buskeruddelegasjonen vil holde til i et møterom på Quality 
Grand Hotel på Kongsberg.  
Å ta ordet eller stemme vil foregå fra egen pc eller 
nettbrett, mens det som foregår kan sees på storskjerm. 
Landsmøtet blir også “streamet” sånn at de som ønsker å 
se hva som foregår, kan gå inn på NtEUs nettsider og se 
det “live”. 
 

Etter fullmakt fra årsmøtet, ble det på fylkeslagets 
styremøte 29.9.20 valgt følgende delegater til Nei til EU 
sitt landsmøte: Tove Blåmoli, Tori Kløven, Kari 
Vernsskog, Jan-Egil Bogdanoff, Inge Losvik, Erik 
Sandvik. 
Til varaer ble valgt: Gunn Lajla Robertsen, Jacob 
Bomann-Larsen, Terje Hansen, Jon Halvor Ovrum. 
I tillegg til de valgte, består Buskerud-delegasjonen også 
av styreleder Jan Christensen og rådsmedlemmene 
Marianne Nyland og Per Olaf Lundteigen. 

Arbeidsplan fram til 
årsmøtet 2021 
 
Internt: 
-  Gode styrerutiner 
-  Få yngre krefter inn i organisasjonen 
- God kontakt mellom styret, lokallag og 
medlemmene, utgi medlemsbrev 
- Bygge nye lokallag 
- Verve nye og beholde gamle medlemmer, samt 
kartlegge sympatisører 
- Kartlegge medlemsressurser 
 

Eksternt: 
- Minst et åpent møte (helst i samarbeid med 
fagbevegelsen) 
- Skrive i lokalavisene 
- Stands 
- Bygge allianser spesielt med fagbevegelsen 
- Samarbeide med Drammen Nei til EU om 
utsending av deres nyhetsbrev til medlemmer og 
andre interesserte 
- Opprette Facebook-side 
 

Foreløpig møteplan 2020/21: 
28.10: Styremøte 
09.12: Styremøte/julebord 
10.02: Styremøte 
24.02: Åpent møte 
17.03: Årsmøte 
Kontakt oss gjerne dersom du har innspill til styremøte, 
årsmøte, stands eller tema for det åpne møte. 
    

 

Vi ønsker flere  
lokallag i Buskerud! 
Ta kontakt med oss  
dersom du kan bistå,  
f.eks. som kontaktperson. 
 
Drammen Nei til EU: Leder Karl G Moum leder, tlf 92258464, epost gjermund.moum@ebnett.no 
Eiker Nei til EU: Leder Jan-Egil Bogdanoff, tlf 95945171, epost jan.egil.bogdanoff@gmail.com 
Ringerike Nei til EU: Leder Inge Losvik, tlf 97565123, epost ilosvik@yahoo.no 

Nei til EU i Buskerud hadde - ved utgangen av september 2020 - 844 betalende 
medlemmer når de gamle fylkes/kommunegrenser legges til grunn. Om vi regner med 
de som står til rest med kontingentinnbetaling, er vi 1043 medlemmer.  Av disse er 
under 40% tilknyttet lokallag. 
 

Styret har som målsetting at det skal være 7 lokallag i Buskerud, og at alle NtEU-
medlemmene i Buskerud er tilsluttet et lokallag.  
Viktige oppgaver for et lokallag, vil være rekruttering og informasjon, ikke minst å søke 
og synliggjøre hvilke følger EU/EØS har for eget lokalsamfunn. 
Hvert lokallag får økonomisk støtte fra fylkesstyret og vil også ha kontaktperson i 
fylkesstyret.  Drammen, Eiker og Ringerike har allerede egne lokallag. 
 

Følgende lokallag kan være ønskelig: 
-Drammen (gamle Drammen kommune), 131 medlemmer. 
-Nedre Buskerud (Lier, Hurum, Røyken), 127 medlemmer. 
-Eiker (Nedre og Øvre Eiker), 151 medlemmer.  
-Ringerike (dagens Ringerike pluss Hole), 153 medlemmer.  
-Midt Buskerud (Krødsherad, Modum, Sigdal), 121 medlemmer. 
-Kongsberg (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal), 174 medlemmer. 
-Hallingdal (Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål), 186 medlemmer. 
 



 

 

 

 
 
Vi motstandere av EU/EØS er avhengig av en 
organisasjon som Nei til EU – og: Nei til EU er avhengig av 
medlemmer. 
I Buskerud har vi mange eldre medlemmer. Det betyr 
erfaring - mange av oss har vært aktive i begge 
folkeavstemningene - og er en bra ting. Samtidig er det helt 
nødvendig at vi klarer å tiltrekke oss yngre medlemmer, 
sånn at organisasjonen – om nødvendig – også har et liv 
etter vår levetid. Å verve nye medlemmer er derfor livsviktig. 
Samtidig er det like livsviktig at dere som allerede er 
medlemmer, fortsetter som medlemmer.  
Helst også: At dere har tid/muligheter til å delta litt aktivt i 
Buskerud Nei til EU eller i våre lokallag. Hva med deg?  
Noen av dere som får dette bladet har ikke betalt kontingent 
de siste par årene.  
Vi håper dere fornyer medlemskapet i en av dagene. 
 

Kontingenten for nye medlemmer er 200 kroner for første året. Om en 
melder seg inn etter 1. oktober, gjelder kontingenten også for det 
påfølgende året. Det betyr: De som melder seg inn i Nei til EU nå, betaler kr 
200 i medlemskap for ut 2020 og for hele 2021. 
Vanlig årskontingent er 415 kroner året. 
Husstandsmedlemmer betaler kr 150 i kontingent første året, evt for 2020 og 
2021, deretter kr 250 pr år i de påfølgende år. 
For ungdom og skoleelever er kontingenten 50 kr året. 
 

Det beste er om kontingenten blir trukket automatisk fra din konto (autogiro 
eller avtalegiro). Da slipper du å bekymre deg for å ha glemt å betale 
kontingenten. Samtidig sikres Nei til EU stabile inntekter.   
 
Som medlem får du medlemsbladet Standpunkt 3 ganger i året, samt 
regelmessig info fra fylkes/lokallag samt invitasjon til møter etc. Halvparten 
av innbetalt kontingent går tilbake som støtte til fylkeslag og lokallag. 
 

HVORDAN BLI MEDLEM? 
På denne internettadressen finner du et innmeldingsskjema: 
https://neitileu.no/bli-medlem. Du kan også kontakte Nei til EU sentralt på tlf 
22179020, eller skrive til NtEU, Schweigaardsgt 34b, 0191 Oslo. 
 

HVORDAN FORNYE MEDLEMSKAP: 
Betal kr 415 (kr 50 for ungdom) på Nei til EU sin bankkonto 78744200031.  
Evt Vipps til nr 79049 (klikk «Kjøp og betal»). Husk å oppgi navn.  

Hvordan du kan orientere 
deg om EU/EØS: 
PÅ PAPIR 
- Nei til EUs eget blad, Standpunkt, utkommer 3 ganger i 
året, legges i postkassa di, og gir mye nyttig 
informasjon.  
- Tidsskriftserien «Vett» utgis også av Nei til EU. Her 
finner du mer fordypning av ulike sider ved EUs politikk, 
som for eksempel EØS, arbeidsliv, EUs utvikling og 
miljøpolitikk. Vett har siden 2008 kommet ut i hefteform, 
og du kan abonnere på bladets trykte utgaver. 
Både Standpunkt og Vett kan også leses gratis på Nei til 
EUs hjemmesider.  
 

PÅ INTERNETT 
Nei til EUs hjemmesider har adressen www.neitileu.no. 
Alle fylkeslag har også egne internettsider som er en 
egen del av Nei til EUs hjemmesider. 
Buskerud sine internettsider finnes på adressen 
www.neitileu.no/fylke/buskerud. Vi vil jevnlig søke å 
oppdatere våre internettsider. 
 

PÅ FACEBOOK 
Nei til EU har egen Facebookside. 
Det samme har Drammen Nei til EU, Eiker Nei til EU og 
Buskerud Ungdom mot EU.  
Buskerud Nei til EU håper snart å komme i gang med 
egne Facebooksider. 
 

NYHETSBREV 
I halvannet år har Drammen Nei til EU utgitt eget 
nyhetsbrev på internett. Det sendes ut som e-post til alle 
medlemmer i Buskerud som vi har epost-adresse til, 
samt til sympatisører og andre interesserte. 
Nyhetsbrevet kommer ukentlig inn i din epost-innboks. 
For å abonnere, trenger du epost-adresse.  
Send melding til neitileu.drammen@gmail.com om du 
eller noen du kjenner ønsker nyhetsbrevet gratis tilsendt. 
 

MEDLEMSBREV 
- Buskerud Nei til EU vil sende ut medlemsbrev på e-
post. Det går til medlemmene, og vil hovedsakelig 
henvise til nye/oppdaterte artikler på våre internettsider.   
Medlemsbrevet vil komme ut etter behov. 
- Nei til EU sentralt sender også ut medlemsbrev om 
mer generelle EU/EØS-saker. 

Buskerud Nei til EU c/o Christensen, 1. Strøm Terrasse 40, 3046 Drammen. Tlf 47335127 

Vi mangler 
Har du epost-adresse? 
Har du mobiltelefonnummer?  
Fint om du kan dele det med oss! 
Send oss nødvendige opplysninger, f.eks. 
på sms til 47335127 eller på e-post til 
buskerud.neitileu@gmail.com. 
Takk! 


