
Årsmelding for Finnmark Nei til EU 2020 

 

Årsmøtet 2020 ble arrangert på Banak leir 08.02.2020. Vi hadde besøk av nestleder i Nei til 

EU Idar Helle. 

 

På årsmøtet ble Kjell Dypfest ble valgt til nestleder. Og Torhild Ackerman, Yrja Hammer og 

Jim Berglund-Nilsen ble valgt til styremedlemmer. 

Styret konstituerte seg 11.02.2020, og så slik ut: 

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

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

Kasserer: Tord-Eskil Berg-Olsen, Porsanger, UMEU. Trakk seg fra styret 2021. 

Sekretær: Jim Berglund-Nilsen, Alta, på valg i 2022. Trakk seg fra styret 2020. 

Styremedlem: Torhild Ackermann, Sør-Varanger, på valg 2022. 

Styremedlem: Yrja Hammer, Lebesby, på valg i 2022. Tar ikke gjenvalg 

 

Det ble også valgt vararepresentanter. Disse er: 

1.Vara: Torill Olsen, Vadsø. Trakk seg i 2020. 

2.Vara: Olger Jensen, Gamvik. 

3.Vara: Guri Hanssen, Alta. 

4.Vara: Bernt Wilhelmsen, Porsanger. 

5.Vara: Gunn-Bodil Mathisen, Sør-Varanger. 

6.Vara: Kirsti Bergstø, Har flyttet fra Finnmark. 

 

Det ble så mye styr i forhold til valget og stress i forhold til å forlate lokalet på slutten av 

årsmøtet 2020, at vi glemte å velge revisor. Og Finnmark Nei til EU sto da i den situasjon at 

det manglet revisor. Derfor arrangerte Finnmark Nei til EU et ekstraordinært årsmøte på 

Teams/ internett 27.07.2020, hvor Bente Furu, Porsanger, ble valgt til revisor.  

 

I forbindelse med årsmøtet ble det også restartet lokallag i Porsanger, med valg av interim-

styre. Det er foreløpig ikke arrangert årsmøte i Porsanger Nei til EU. 

 



Styret i Finnmark Nei til EU har arrangert 20 styremøter og har behandlet 106 saker mellom 

årsmøtet 2020 og årsmøtet 2021. 

 

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

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

flybilletter i regnskapet. 

 

Vi har likevel deltatt på en del møter på internett. Både fylkesledersamlinger og 

fylkesledermøter.  

 

Det ble også arrangert Landsmøte i Nei til EU 06.11 og 07.11.2020. Hvor Finnmark Nei til EU 

samlet seg i Kirkenes, hvor Finnmark Nei til EU deltok samlet via Teams/ internett, unntatt 

nestleder som deltok hjemmefra. To av oss kjørte leiebil med utstyr til Kirkenes fra 

Porsanger og hjem igjen. 

 

I forbindelse med Landsmøtet i Nei til EU ble det også restartet lokallag i Sør-Varanger, med 

valg av interim-styre. Sør-Varanger Nei til EU har nylig arrangert årsmøte, og har konstituert 

seg, og er i gang med sitt arbeid. 

 

Vi vedtok også å bruke AU, i 2020. En ordning det ser ut som fungerer godt, i alle fall i 

forhold til planlegging av saker til behandling.  

 

I forhold til Korona fikk Finnmark Nei til EU også utsettelse på ferdigstilling av 

Informasjonsturen vi mottok 150.000,- støtte fra UD for å gjennomføre i 2019. Vi 

gjennomførte 2 møter i juli 2020, et i Kirkenes og et i Alta. Vi fikk inn Sigbjørn Gjelsvik som 

foredragsholder. Som holdt to fantastiske foredrag om konsekvensene av EØS avtalen. Vi 

prøvde å få opponenter til å diskutere med Gjelsvik, men ingen ville stille. Vi fikk sågar hint 

om at dette ville slett ikke Høyre snakke om. 

 

Som dere ser har Finnmark Nei til EU fått gjennomført litt, på tross av Korona pandemien. 

 


