
Årsmelding for Finnmark Nei til EU 2021  

Årsmøtet 2021 ble arrangert 09.05.2021, på Teams.  

På årsmøtet ble Britha Marie Stavang Berg gjennvalgt til leder. Og Torhild Ackerman, ble 

gjenvalgt til styremedlem. Kim Endri Dokmo og Heidi A.Holmgren ble valgt til 

styremedlemmer. 

 

Styret konstituerte seg 02.06.2021, og så slik ut:  

Leder: Britha Marie Stavang Berg, Porsanger, på valg i 2021.  

Nestleder: Kjell Dypfest, Porsanger, på valg i 2022.  

Kasserer: Kim Endri Dokmo, Sør-Varanger. Trakk seg fra styret 2022.  

Protokollfører: Torhild Ackermann, Sør-Varanger, på valg i 2022.  

Styremedlem: Heidi A. Holmgren, Nordkapp, på valg 2023.  

 

Det ble også valgt vararepresentanter. Disse er:  

1.Vara: Gunn-Bodil Mathisen, Sør-Varanger, på valg 2022 

2.Vara: Rolf-Arne Nikolaisen, Nordkapp, på valg 2022 

3.Vara: Olger Jensen, Gamvik, på valg 2022 

4.Vara: Geir A. Iversen, Hasvik, på valg 2022 

 

Vara UMEU: Finn-Håkon Sneve Steinbakk, Sør-Varanger  

 

Revisor: Bente Furu, på valg 2022 

 

Valgkomite: 

Silja Støyva Arvola, på valg 2022 

Guri Hanssen, på valg 2023 

Nils Nilsen Gaup, på valg 2022, har trukket seg. 

  

  

 

  



Styret i Finnmark Nei til EU har arrangert 13 styremøter, 7 AU-møter og har behandlet 86 

saker i 2021.  

Som alle vet har vi slitt med Korona siden 12.03.2020. Derfor har Finnmark Nei til EU i 2021 

deltatt på få fysiske møter på Østlandet. Noe som gjenspeiler seg i antall refusjoner av 

flybilletter i regnskapet, også for 2021.  

Vi har likevel deltatt på 3 møter på Østlandet og 1 møte i Tromsø, og en del møter på nett. 

I forhold til Storting og Sametingsvalget skulle vi samarbeide med Fagforbundet. Dette falt 

noe i fisk, da vi rett og slett så oss nødt til å reise dit det var arrangementer som trakk folk. 

Likevel sto vi sammen med Fagforbundet 1 dag, i Nesseby. Vi arrangerte 2 stand dager i 

Midt Finnmark og 9 stand dager i Øst-Finnmark, i til sammen 5 forskjellige kommuner i 

Finnmark.    

  

Vi hadde 429 navn i medlemslistene da 2021 var omme. Til sammenligning hadde vi i 2020 

415 navn i medlemslistene da året var omme. I 2021 gikk 20 medlemmer ut av forskjellige 

årsaker, som er som følger: ombestemt seg, alder/sykdom, økonomi, ubetalt 2 år, død, 

politisk og underbetalt. 20 utmeldinger er det laveste utmeldingstallet vi har hatt etter 2018. 

Vi fikk 37 innmeldinger, noe som er ganske bra. 

Det var også 2 vervekampanjer i Nei til EU i 2021. En på våren og en på høsten. I den på 

våren greide vi i Finnmark sammen med ringeverver å verve en god del. På høsten ble det 

vervet færre.  

 I forhold til kontingent er det en del som ikke betaler. Disse må vi fortsatt satse mer på å 

kontakte for å få dem til å betale. Mange er mot EU og EØS. Og noen har problemer med å 

forstå at vi i Nei til EU også vil gjøre noe med EØS-avtalen. Slik at når vi klarer å 

kommunisere ut at vi er ikke er så liker EØS-avtalen blir folk ivrige og melder seg inn. I 

2021, og for så vidt også i år, er ACER en utrolig viktig sak, som er lett å verve med. 

 

 

 

 


