
Årsmelding for Finnmark Nei til EU
i perioden 08. September 2018 til 31. Januar 2018

Årsmøtetmøtet 2018 ble arrangert på Lakselv hotell 8.
september 2018.

Det ble valgt ny leder: 

Britha Marie Stavang Berg, Porsanger, Rødt

Og nytt styre, som konstituert seg 13/9-18,
Og ser slik ut:

Nestleder: Tore-Jan Gjerpe, Karasjok, Senterpartiet
Sekretær: Rolf-Arne Nicolaisen, Nordkapp, Senterpartiet
Kasserer: Tord-Eskil Olsen, Porsanger, Sosialistisk
Venstreparti, Ungdomsmedlem
Styremedlem: Torhild Ackermann, Sør-Varanger,
Senterpartiet
Styremedlem: Elisabeth Erke, Tana, Senterpartiet
Styremedlem: Ingrid Sofie Benum Søyseth, Vadsø, Rødt
Det ble også valgt vararepresentanter. Disse er:

1.Vara: Kjell Dypfest, Porsanger, Senterpartiet, revisor
2.Vara: Aron Haraldsen, Fagforbundet
3.Vara: Agathe Fagerheim, Ungdomsmedlem
4.Vara: Kurt Wikan, Sør-Varanger, Senterpartiet
5.Vara: Olger Jensen, Gamvik
6.Vara:

Vararepresentant Agathe Fagerheim, ble valgt inn 30/9-
18. Da styret hadde fått i oppgave av Årsmøtet å finne
en sjette vararepresentant. Som burde være kvinne. Og
styret vedtok å sette inn A. Fagerheim som tredje
vararepresentant. Da tredje vararepresentant, Eva Marie
Haugen trakk seg, da hun ble kontaktet, etter 08/09-18.
Noe som betyr at styret i Finnmark Nei til EU, heretter
FNtEU, fortsatt mangler en sjette vararepresentant.
 
Det ble også overlatt til Styret å oppnevne valgkomité,
de som ble valgt er:

Kjell Dypfest
Torhild Ackermann



 
Styret fikk også i oppgave å velge Kasserer og Revisor.
Disse ble valgt:
 
Kjell Dypfest, Revisor
Tord Eskil Olsen, Kasserer
 
 
Styrets arbeid i 2018:

Styret har avviklet 4 styremøter i 2018.
Og har 14 behandlede saker i 2018.
 
Leder og Nestleder deltok på Fylkesledersamling, i Oslo
28/9-18.
 
 
Leder og Nestleder deltok på Samordningskonferanse i
Bodø 05/10-18. Og Landsmøtesamling i Bodø, 5 og
6/10-18
 
 
På Nei til EU´s Landsmøte 2018, 09-11/11-18 deltok 5
fra styret og 2 vararepresentanter. Slik at FNtEU var
fulltallig delegasjon. Med riktig kjønnsfordeling. Og
dermed stemmeberettiget.
 
Fisk
 
Styret diskuterte hva det burde ha som hovedfokus, på
første styremøte. Og det ble bestemte at Fisk er svært
viktig i forhold til at EØS-avtale stadig smyger seg inn på
nye områder, også i forhold til fisk. Selv om Fisk
opprinnelig var unntatt EØS-avtalen.
På grunn av denne satsingen, har styret også innledet
samarbeid med Nordland Nei til EU, Troms Nei til EU og
Nei til EUs Fiskeripolitiskeutvalg, i forhold til Fisk.
 
Og et resultat av dette er at FNtEU, sammen med
Norland NtEU, Troms NtEU og Fiskeripolitiskutvalg skal
arrangere Fiskerikonferanser i 2019.
 
Regnskap
 
Styret har hatt spesielt fokus på regnskap. Da
regnskapene for 2017 og 2016 ikke var godkjent. Og



styret fikk pålegg fra Nei til EU sentralt, om å ordne opp i
dette.
Og etter å ha sjekket priser hos de forskjellige
regnskaps-firmaene i Porsanger, ble Regnskap Lakselv
AS, ved Bente Alice Bakkevold, kontaktet.
Som da regnskapsførte regnskapene for 2016 og 2017,
på nytt. Noe som kom relativt sent i gang, da leder fikk
regnskapet i hende først langt ute i oktober 2018.
Det ble plutselig veldig travelt med regnskapet, da leder
rett før Landsmøtet fikk beskjed om at uten de nye
regnskapene for 2016 og 2017, ville ikke FNtEU få de
økonomiske støtteordningene FNtEU har fått tidligere.
Slik at regnskapene da måtte ferdigstilles fortere en
planlagt. Noe som nok kostet FNtEU ett par tusen kroner
ekstra.
 
Regnskapsfører opplyste også om, at i forhold til de
regnskapspapirene hun kunne se, har ikke FNtEU ikke
hatt noe regnskap, som sådan, tidligere. Det har kun
vært en balansering i forhold til saldo på konto.
 
Med bakgrunn i tidligere regnskap, eller i mangel på
sådan. Vedtok styret at vi heretter bruker et sky-basert
regnskapsprogram, fra nevnte regnskapsfører. Så styret
er sikker på at det ting blir riktig. Og også fordi FNtEU er
Grasrotandelsmottaker.
Informasjonstur i Finnmark
 
Nestleder Tore-Jan Gjerpe utformet søknad om UD-
midler, som ble sendt inn i desember. Det ble søkt om
disse midlene fordi Styret i FNtEU ønsker å gjennomføre
en større informasjonstur i fylket.
Vi vil få svar på om vi får disse midlene i april 2019.


