Kjære medlem:

Innkalling til årsmøte
Nr 2 – februar/mars 2021

Tid: Onsdag 2. juni kl 19.30
Sted: Fossesholm, Vestfossen
Vi utsetter fylkesårsmøtet til juni, håper
koronaen snart slipper taket, og innkaller herved
til «fysisk» årsmøte 2. juni kl 19.30.
Stedet er Fossesholm herregård i Vestfossen.
Årsmøtet finner sted rett etter det åpne møtet.
Saker som ønskes tatt opp:
Dersom det er noe du ønsker tatt opp på årsmøtet, må styret
ha saken i forkant. Styret vi så lage en innstilling og sette
saken opp på dagsorden.
Sak som ønskes tatt opp sendes pr. post til Buskerud Nei til
EU v/Jan Christensen, 1. Strøm Terrasse 40, 3046 Drammen,
eller på epost til buskerud.neitileu@gmail.com
Frist: Mandag 24. mai.

Tid: Onsdag 2. juni kl 18
Sted: Fossesholm, Vestfossen

Bli med som tillitsvalgt:
På årsmøtet skal velges styreleder, styremedlemmer og
varamedlemmer til styret. Det skal også velges valgkomite og
revisorer.
Dersom du har anledning til å påta deg tillitsverv, synes vi det
er kjempefint. Ta gjerne kontakt med oss for mer info om hva
arbeidet går ut på (ring gjerne leder på tlf 47335127), eller ta
direkte kontakt med valgkomiteens leder Jon Grøterud på tlf
41518419.
Dersom du har forslag på kandidater, håper vi også å høre fra
deg.
Frist: Mandag 24. mai.

På Buskerud Nei til EU sitt åpne møte i juni kommer Roy
Pedersen, leder i Nei til EU (se bildet).
Han vil innlede om britenes EU-utmelding. Hvilke
lærdommer kan trekke? Hvilke konsekvenser får
utmeldinga for Norge? Hvilke perspektiver gir utmeldinga
for den norske EU/EØS-kampen?
Det blir anledning til spørsmål og diskusjon.
Gratis adgang – bevertning.
Ta gjerne med deg en venn - alle er hjertelig velkomne!
Sett av datoen!

Årsmøtepapirene:
Årsmøtepapirene vil bli lagt ut etter hvert på Buskerud Nei til
EU sin hjemmeside, adresse www.neitileu.no/fylke/buskerud.
Vi satser på at alt vil være lagt ut seinest fredag 28. mai.
De som ikke har adgang til internett, vil få årsmøtepapirene
på selve møtet.
Dersom det er sterkt ønskelig å få papirene tilsendt pr. brev i
forkant av møtet, skal vi prøve å få det til.
Gi da beskjed til oss via telefon 47335127 eller i brev til
adresse Buskerud Nei til EU v/Jan Christensen, 1. Strøm
terrasse 40, 3046 Drammen.

Roy Pedersen ble på fjorårets landsmøte valgt til ny leder i
Nei til EU. Roy kommer opprinnelig fra Hvittingfoss. Han
har lang fartstid både som Nei til EU-aktivist og
fagforeningsleder.
Fossesholm herregård ligger ca 1 km fra Vestfossen
stasjon. På Fossesholm bruker vi et stort lokale. Ingen
problemer med å holde nødvendig korona-avstand.

Tale-, forslags- og stemmerett:
Alle medlemmene er hjertelig velkomne på årsmøtet. Alle
årsmøtedeltagerne har tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som er ajour med kontingenten kan velges til
tillitsverv.

Åpent møte: «Britene
fikk Brexit, hvordan
kan vi få til Nexit?»

TIPS: Ikke-medlemmer som deltar på det åpne
møtet, kan eventuelt melde seg inn i pausen
og være med på årsmøtet etterpå.

Årsmøter i lokallagene
Våre lokallag i Drammen, Eiker og Ringerike
avventer koronasituasjonen før de bestemmer datoer
for sine respektive årsmøter.

kan så tvil om hva som er viktigst, vi ønsket å konsentrere oss
om det viktigste: Oppsigelse av EØS-avtalen og handelsavtale
i stedet.

Historiske lærdommer

Buskerud
med Nei'er
på Landsmøtet
Nei til EU avholdt sitt landsmøte fredag 6. og lørdag 7.
november. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på
Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten
av landsmøtedeltagerne.
Elektronisk landsmøte var en nødløsning. Det er mer
krevende å følge med, og det mer spontane og uformelle
mangler. Rett nok traff vi fra Buskerud hverandre, men vi
savnet et større fellesskap.
Forut for Landsmøtet hadde Buskerud-delegasjonen lagt
fram noen forslag:
Språkbruk
Noe gikk på språkbruken. EØS er ikke noe medlemskap, men
en avtale som når som helst kan sies opp. Det blir derfor feil å
si at vi er "medlem av EØS". Dette ble korrigert.
Vi ønsket også å slå fast at EU beveget seg mot en føderal
statsdannelse, i stedet for beveget seg mot en "union". EU er jo
allerede en union. Går det an å bevege seg mot noe en
allerede er? Flertallet mente tydeligvis det.

Landbruksvarer
Vi fikk inn en korrigering når det gjaldt landbruksvarer. Om at vi
presses til stadig å godta mer import av landbruksvarer fra EU.
Dette skjer samtidig med at vår eksport til EU stadig minker.
Sånt er ikke akseptabelt.

Arbeidsprogrammet
En av våre viktige innvendinger gikk på det fremlagte
arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet vedtas for en periode
på to år, dvs fram til neste landsmøte.
Vi foreslo et nedkortet program på ei halv side, men fikk lite
støtte. Flertallet ville ha det på de foreslåtte 10 sider, der en
haug av saker tas opp. Nærmest som et partiprogram. Sånt

Ikke uten grunn ble "gamle dagers" Arbeiderparti vårt suverent
største parti.
Hvorfor?
Ved valgene kjørte de fram en mest mulig viktig og konkret sak
som det store flertall var enige i.
Så brukte de ressursene til å få fram dette ene budskapet sånn
at folk visste hva det betydde.
Sånn vant de både valg, hjerter og tillit. Etterpå leverte de som
lovet.
Seinere begynte partiet med "smørbrødlister" foran valgene.
Alle skulle tilfredsstilles. Budskapet ble mer uklart.
Tilbakegangen begynte.

Kontingenten
Kontingentsatsene har på flere årsmøter vært en viktig sak for
Buskerud Nei til EU.
Vi ønsker Nei til EU som en masseorganisasjon, med vekt på
grasrota. Ikke som en toppstyrt organisasjon med stadig
synkende medlemstall. En gang hadde vi 140.000 medlemmer,
og vi samlet 35.00 på en demonstrasjon. I dag er vi knappe
20.000.
Som masseorganisasjon er stadige forhøyelser av
kontingenten, feil vei å gå. Framfor å øke standardkontingenten til 435 kroner, ville vi sette den ned til 300 kroner,
og samtidig innføre en ny kontingentklasse med 50% høyere
kontingent. Så kunne de med god råd betale litt mer. Og de
som tidligere syntes det ble for dyrt å være medlem, kunne
lettere ta seg råd til å fornye. De som fikk en rimelig
innmeldingsavgift, slapp neste års dobling og mer til.

Lavere kontingent = større medlemstall
Vi mente at lavere kontingent vil bety større medlemstall.
Og også mer verve-entusiasme hos Nei-folket.
Om vi klarte å øke medlemstallet med 25%, til 25.000
medlemmer, ville kontingent-inntektene bli som før.
Avgående leder, Kleveland, var uenig med oss. Vårt forslag
skapte usikkerhet om den fremtidige økonomien, og vi var
altfor optimistiske med hensyn til verve-potensialet, hevdet
hun.
Og sånn ble det. Forslaget til nye kontingentsatser ble vedtatt,
vi ble nedstemt. En bra ting oppi alt dette: Det skal fortsatt
koste 200 kr for nyinnmeldte, og årskontingenten for
ungdom/studenter er fortsatt på kun 50 kroner.

Ny leder
Når det gjelder selve ledervalget, var vi fornøyde. Det er nå
viktig å få fagbevegelsen til å bli mer aktiv i kampen for å si opp
EØS-avtalen. Å utnytte "handlingsrommet" har gang på gang
vist seg ikke å føre fram. Den nye lederen, Roy Pedersen, med
sin faglige bakgrunn, kan vise veier her. Samtidig må EØSmotstanden blant bøndene styrkes. Einar Frogner,
påtroppende nestleder med bakgrunn fra Bondelaget, er
forhåpentligvis rett mann på rett plass.
Jan Christensen

Mange forvirres:
EU, EØS, handelsavtale og forskjeller
EU var opprinnelig en medlemskapsorganisasjon
som nå stadig utvikler seg i retning av et slags
Europas forente stater, jamfør den såkalte
Lisboatraktaten fra 2007. Europa skal mer og mer
ligne på USA. Nasjonalstatene skal svekkes og
oppløses, i stedet skal landene deles opp i regioner
underlagt byråkratiet i Brussel.
For Norge kan det være aktuelt med 4 regioner:
Østland, Vestland, Midt-Norge og Nord-Norge.
Mange mener at regjeringas regionalreform med
bl.a. Viken fylke, er et viktig steg i en sånn EUtilpasning.
Norge, vår nasjonale egenart, kultur og språk, vil
lett drukne i en slik EU-styrt regionalisering.
EØS er ikke noe medlemskap, men en avtale
mellom EU og bl.a. Norge. Avtalen som trådte i
kraft i 1994, ble vedtatt av et knappest mulig
stortingsflertall uten mandat fra velgerne.
EØS-avtalen er "dynamisk", den utvikles stadig.
I dag er den mer omfattende enn noen gang, og
verre vil det bli. Til nå har vi bl.a. blitt påtvunget
12-13.000 nye EU-lover som går foran vårt eget
lovverk. Av frykt for mottiltak fra EU, våger ikke
våre ulike regjeringer å reservere seg. Det såkalte
handlingsrommet er nærmest ikke-eksisterende.
Resultat av denne EU-underkastelsen merkes
daglig: Galopperende strømpriser, massiv
arbeidskraftimport, oppstykking og privatisering
av jernbane og postvesen, bemanningsbyråer o.a.
Etter manges mening er EØS det samme som
EU: Fri flyt av alt – men med unntak for fiske og
landbruk som ikke omfattes av EØS-avtalen.
EØS-avtalen gir oss heller ikke stemmerett i EUs
besluttende organer, bare observatørstatus.
Men når lagde en enslig svale en sommer?

Hjemmesider
Buskerud Nei til EU har egne hjemmesider på internett. Om du logger
deg inn på siden til Nei til EU (www.neitileu.no) og så klikker på de tre
vannrette linjene helt øverst til høyre, finner du bl.a. Fylkeslag. Klikk.
Under Fylkeslag ser du bl.a. Buskerud. Klikk på Buskerud, og du får
opp ett fargebilde. Øverste del av bildet ser ut som over. Lenger ned i
dette skjermbildet finner du de siste nyheter fra Buskerud Nei til EU.
Om du klikker på de tre prikk-og-streker til høyre for Buskerud, ser du
en mer spesifisert meny: Aktuelt, Lokallag, Kalender, Informasjon,
Kontakt oss og Arkiv.
Du kan også komme direkte inn på Buskerud Nei til EU sine
hjemmesider ved å skrive www.neitileu.no/fylke/buskerud i din
nettleser/browser:
På våre hjemmesider vil du finne aktuelt stoff fra fylkeslaget og fra
lokallagene i Buskerud, bl.a. årsmøtepapirer og medlemsbrev.
Nytt stoff legges ut når vi har noe å melde.

Facebook
Buskerud Nei til EU har egen Facebook-side som oppdateres jevnlig.
Gå inn og bli «medlem» av siden, lik eller mislik artikler - eller
kommenter. Send også oppfordring til dine venner. Logg deg inn på
Facebook og søk: Buskerud Nei til EU. Da finner du siden.

.

Det store flertall av Nei til EUs medlemmer er i
mot EØS-avtalen. At et flertall av det norske folk
– og også noen av våre medlemmer - støtter
avtalen, er en utfordring som må møtes med
opplysning og argumentasjon. At EØS betyr tap
av sjølråderett, og forverring og usikkerhet for folk
flest, ties stort sett ihjel av våre massemedia.
Fylkesstyret i Buskerud Nei til EU mener EØSavtalen må sies opp og erstattes av handelsavtale!
Med handelsavtale
- kontrollerer vi selv arbeidsinnvandringen
- bestemmer våre egne folkevalgte våre lover
- sikrer vi norsk industris konkurransekraft
- utvikler vi bedre et allsidig norsk næringsliv
- fremmer vi bosettingen i distriktene
- styrkes lokaldemokratiet og norsk sjølstendighet.

Ukentlig nyhetsbrev
Drammen Nei til EU sender ukentlig ut gratis epost-nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet er spesielt opptatt av Norges forhold til EU, EØS-avtalen
og beslektede emner. Det vektlegges at nyhetsbrevene skal være
aktuelle, lettforståelige og opplysende.
Noen ganger tar vi også opp saker der Nei til EU ikke har noen
mening, men som vi mener bør sees i sammenheng med EU/EØS.
For å kunne motta nyhetsbrevet, må du har tilgang til e-post. For
gratis-abonnement, ta kontakt med neitileu.drammen@gmail.com.
Merk: Nyhetsbrevet er et lokalt initiativ. Det utgis ikke av Nei til EU
sentralt. Meninger som framkommer står for Drammen Nei til EUs
regning og deles ikke nødvendigvis av vår moderorganisasjon.



Det er den draumen me ber
på...Ut av EØS – bli med da vel !
Valgkampen er såvidt igang.

Verv barn eller barnebarn!
I perioden 15.-29.mars gjennomfører Nei til EU
vervekampanje. Målet er 500 nye medlemmer,
sånn at vi når medlemstall på 20.000 i 2021.
Buskerud Nei til EU har satt seg som mål minst å
verve 25 nye medlemmer.
Kan du verve noen i din bekjentskapskrets?
I Buskerud var vi ved årsskiftet 893 betalende medlemmer –
det er en nedgang på 15 fra forrige årsskifte. Nærmere 2/3
av våre medlemmer er menn, og bare 8 er under 30 år.
Vi trenger nye medlemmer, og spesielt flere yngre.
Har du barn eller barnebarn eller andre kjente? Hvorfor ikke
overraske dem med et medlemskap i Nei til EU?
For ungdom/skolelever/studenter er medlemskontingenten
kun 50 kroner i året. For andre er innmeldingskontingenten
200 kroner året, og det er rabatt for hustandsmedlemmer.
Ta kontakt med Nei til EU på tlf 20179020 – eller oss!

Nei til EU sliter økonomisk
Nei til EUs økonomi er basert på medlemskontingent,
statsstøtte og tilskudd. Organisasjonen har 12 ansatte,
fordelt på 10 årsverk, og hadde for 2020 utgifter på drøye 17
millioner kroner. Nærmere halvparten av utgiftene ble dekket
av medlemskontingenten.
For 2021 struper Bondelaget og Landbrukssamvirket støtten
med 2 millioner kroner. De er bl.a. misnøyde med Nei til EUs
negative syn på EØS.
For å avhjelpe situasjonen: NtEU-leder Roy Pedersen har
valgt å redusere lønna si med det halve – og fylkesstyret har,
- som engangsbevilgning - vedtatt å bidra med 25.000 kr.
Vårt prinsipielle syn er: Sett tæring etter næring, bygg ned
det sentrale leddet og sats i stedet på økt grasrotaktivitet.

Tillitsvalgte i Buskerud:
Buskerud Nei til EU, styret:
Jan Christensen (leder) – tlf 47335127
Marianne Nyland (nestleder) – tlf 91735791
Tove Blåmoli, Tori Kløven, Cato Christiansen, Tom Ragnar
Berg, Kari Vernsskog, Tone O. Jansen, Jon Halvor Ovrum,
Jan Ivar Jansen (vara), Jan Egil Bogdanoff (vara), Inge
Losvik (vara).
Lokallagsledere:
Karl Moum, Drammen, tlf 92258464. Jan-Egil Bogdanoff,
Eiker, tlf 95945171. Inge Losvik, Ringerike, tlf 97565123.

Knivene slipes, det hardner til. Det er mye som står på spill
denne gangen.
Mange av oss i Buskerud Nei til EU er bekymra for framtida
med EØS-avtalen . Buskerud er i ferd med å avvikles - et
resultat av regionreformen. EU foretrekker slike størrelser som
Viken for å få gjennomført mer markedsliberalisme.
Hvordan vil det gå med landet spør vi oss selv - med alt av
velferd mm som vi har bygd opp gjennom tidene?
Kan vi håpe på en Nei-regjering og en statsminister som vil gå
i spissen for et Ut av EØS?
Mange spørsmål å stille.

Det nærmer seg 27 år
siden vi sa Nei til EU. Men EØS-avtalen har ført oss nærmere
Bryssel og mer lik EU på de fleste områder. Vi har like
mektige motstandere idag som i 1994. Likevel gikk 89% og
stemte – de fleste stemte heldigvis Nei.
Mest sannsynlig ville Norge sett annerledes ut idag, etter vår
mening verre, med euro som valuta og landet enda mer
underlagt EU. Våre nasjonale forhandlere den gang tok ingen
forbehold mot Den økonomiske og monetære union.
Det var vårt område rundt Oslo-fjorden som stemte mest Ja til
Unionen, også Buskerud.

Den gang i 1994
hadde vi godt over 100 000 medlemmer.
Mange aktivister strømmet til folkebevegelsen.
Våre hovedparoler var den gang som nå ; Folkestyre og
nasjonal suverenitet.
Vi snakket om SamholdsNorge kontra MarkedsNorge.

Bli med i denne viktige kampen
for folkestyre og nasjonal selvstendighet – friheten kommer
ikke av seg selv, heller ikke idag!
Bli med slik at vi kan få handa på rattet i styringen av landet etter vår mening i riktig retning.
Håper du vil fortsette å være medlem og invitèr gjerne andre til
å bli medlem i Buskerud Nei til EU – hjertelig velkommen skal
du være!
Tone og Jan Ivar Jansen

Kan du hjelpe oss?

Har du epost-adresse? Har du mobiltelefonnummer?
Hvis du får dette medlemsbrevet på papir, mangler vi din
e-postadresse, kanskje også ditt mobiltelefonnummer.
Fint om du gir beskjed til buskerud.neitileu@gmail.com
eller på sms til 47335127. På forhånd TAKK!

Dette medlemsbrevet fra Buskerud Nei til EU utgis av styret i fylkesavdelingen.
Kontaktadresse: BNtEU c/o Christensen, 1. Strøm Terrasse 40, 3046 Drammen. Tlf 47335127

