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Årsmøte Hedmark Nei til EU 

Lørdag 17. februar 2018 
 

 

 
Foto: Karl-Sverre Holdal 

 

Deler av styret fra venstre: Kari Gjems, Anders Finsrud, Idar Tollan, Rigmor Tollan, Agnete 

Børresen, Ludvig Bjerke- Narud, Lars Erik Hyllvang. 

 

ÅRSMELDING FOR HEDMARK NEI TIL EU 2017 
Innledning  
Det meste av arbeidet i Hedmark Nei til EU er knyttet til fylkesstyret og fylkesstyremøtene. 

Denne årsmeldingen tar for seg arbeidet i fylkeslaget i 2017. I perioden har fylkeslaget jobbet i 

tråd med Nei til EUs sentrale arbeidsplaner og egen arbeidsplan. På slutten av 2017 kom arbeidet 

med å få informert og laget uttalelser mot ACER og suverenitetsavståelse av naturressursene våre. 

 

 

Forrige Årsmøte  

Årsmøte ble avholdt på 25. februar 2017 på First Hotel Central Elverum 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, så vedtok årsmøtet følgende uttalelser:  

- Et nei til EU er et ja til et bedre Europa og en bedre verden!  
– Nei til EU vil erstatte EØS-avtalen med en fornyet handelsavtale. 
Etter selve årsmøtet ble det invitert til et åpent møte med temaene: 

«Miljø, produksjon av trygg mat»  

«Trenger vi EØS-avtalen- hva er alternativet»? 

Deretter diskusjon og spørsmål. 

Dagen ble avsluttet med gratis lunsj/middag for alle. 
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Styret har hatt følgende sammensetning:  

Leder Kari Gjems, Grue  

Nestleder Rigmor Tollan, Tolga  

Styremedlem Ludvig Bjerke-Narud, Hamar  

Styremedlem Lars Erik Hyllvang, Engerdal  

Styremedlem Agnete Børresen, Ingeberg 

Styremedlem Olaug Jeksrud, Sør-Odal  

Styremedlem Idar Tollan, Tolga  

Styremedlem Vemund Wik Gaupen  

Styremedlem Anders Finsrud, Sagstua  

Varamedlemmer  

1. Harald Dyrkorn, Sør-Odal  

2. Magne Teppen, Sør-Odal  

3. Helene Skeibrok, Hamar 

4. Erling Hyllvang, Engerdal  

 

 
Foto: Karl-Sverre Holdal 

På bildet: Rolv Rynning Hanssen orienterer om EØS-avtalen kontra handelsavtale 

 

Styrets aktivitet  
Fylkesstyret har hatt 11 styremøter i perioden. AU har kommunisert via. e-post og på telefon. I 

2017 har styret tatt seg av sekretærvirksomheten selv, som en følge av omorganisering og 

nedbemanning sentralt. Styre har fulgt opp lagets arbeidsplan så godt de har rukket. og lagt til 

rette for aktivitet, både egne og sentrale aktiviteter i fylket. Studieleder i Hedmark NEI til EU 

arrangerte i samarbeid med Oppland NEI til EU et åpent møte på Biri i slutten av oktober med 

«EØS eller handelsavtale» som tema. 

AU har bestått av: Kari Gjems, Rigmor Tollan og Ludvig Bjerke-Narud. 

Rigmor Tollan har vært kvinnekontakt.  

Agnete Børresen har fungert som sekretær 

Ludvig Bjerke -Narud har vært økonomiansvarlig i styret/ fylkeskasserer.  

Idar Tollan har vært verveansvarlig.  

Revisorer i 2017  har vært Hans Hellum og Jon Ola Rogstad  

Valgkomiteen har bestått av Marianne Tvedt Græsby, Brumunddal, Kari Kobberød Brustad, 

Kongsvinger og Anne-Lise Lysgård, Tolga 
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Styret har videreført praksisen med sommer- og juleavslutning med sosial sammenkomst hjemme 

hos styremedlemmer. I 2017 hadde vi sommeravslutning på og juleavslutningen hjemme hos Kari 

og Sven Gjems.    

Hedmark NEI til EU delte ut nesten 20000 valgaviser i august og begynnelsen av september. 

Dette skjedde i samarbeid med politiske partier, (Sp, SV, Rødt) og vi la inn en del aviser på 

Felleskjøpets utsalg og en del bensinstasjoner som har kafékrok. 

Hedmark NEI til EU har sendt henvendelse til stortingsrepresentantene fra Hedmark og ber om at 

Hedmark-benken medvirker til å avklare grunnlovsmessigheten av å tilslutte seg Det 

europeiske energibyrået ACER. Vi har også sendt til alle kommunestyrerepresentantene i 

Hedmark og sørget for at saken har blitt tatt opp i Fylkestinget i Hedmark et forslag til 

uttalelse om at norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og at Regjering og Storting skal 
reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER. LO og Fjellregionen i 
Nord - Østerdal har hatt saken oppe. Noen har brukt forslaget til uttalelse fra NEI til EU eller 
de har omformulert forslaget og laget sin egen uttalelse. 
Hittil har Fjellregionens 5 kommuner fra Hedmark gitt sin tilslutning, og det samme har LO i 
Nord Østerdalen gjort.  
 

Fylkessekretær  
Fylkessekretærstillingen opphørte fra 15. januar 2017. Styret har utført dette arbeidet selv ved 

Agnete Børresen som regel og andre i styret når det har vært nødvendig. Lederen har i 

samarbeidet med AU om saksliste til styremøtene og sendt den ut. 

 

Medlemsutvikling og verving  
Hedmark Nei til EU hadde 1250 betalende medlemmer i 2017, mot 1316 ved årets slutt i 2016. 

Dette er en nedgang på 66 medlemmer.  

Nei til EU totalt hadde 20707 pr.31.12. 2017 mot 22517 betalende medlemmer i 2016. 

Antall medlemmer i Hedmark:  

2017  1250 

2016  1316  

2015  1333  

2014  1348  

2013  1364  

 

 
Bilde: Idar Tollan verver medlem. 
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Fylkesstyret har arbeidet med gjenverving ved å ringe opp til flere ganger til medlemmer som 

ikke har betalt. Mange av de eldste medlemmene sier nei takk til gjenverving av både økonomiske 

og helsemessige grunner. Det er drevet nyverving, særlig opp mot lokale tillitsvalgt i Nortura og 

Tine. Vi har også vervet på markeder og stands.  

 

Økonomi  
Regnskapet for 2017er ført av regnskapsfirmaet Vekstra Nord-Øst BA, avdeling Vingelen. Vi har 

god kontakt med firmaet og er veldig godt fornøyd med det arbeidet de gjør.  

Ludvig Bjerke-Narud (økonomiansvarlig) har mottatt fakturaer, attestert og kontert bilag, 

videresendt til regnskapskontoret for utbetaling. Fylkeslaget har rimelig god økonomi ved 

utgangen av 2017.  

 

UD-prosjekt 2017  
Fylkeslaget søkte i 2017 om UD-midler til prosjektet: «EØS-avtalen, arbeidsliv og 

arbeidsinnvandring, flykninger og schengenavtalen»  

Denne søknaden ble ikke innvilget. 

Vi har søkt nye midler for 2018. Temaet: «EØS-avtalens eventuelle påvirkning på miljøet og 

trygg mat» 

 

Organisasjon  
 

Når det gjelder medlemsverving totalt så kan Hedmark Nei til EU si seg mindre forøyd med 

medlemsutviklingen i 2017 enn i 2016. Nedgangen kan skyldes at mange har en meget høy alder 

og en god del faller fra på en naturlig måte. Verveinnsatsen må intensiveres blant unge 

mennesker. 

Pressemeldinger og leserbrev: Mange av fylkesstyrets medlemmer har vært aktive med leserbrev 

og presseoppslag gjennom lokalmedia. 

 
 

Media, debatt og hjemmesiden  
Fylkeslaget har hatt oppslag om aktuelle saker som stortingsrepresentantenes svar på en 

spørreundersøkelse om deres mening om EU medlemskap, EØS eller handelsavtale, privatisering 

av jernbanen og Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER i lokalpressen. Vi har også hatt 

leserinnlegg om de samme sakene. Mer import av mat har også vært tema.                
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Studiearbeid  

Fylkeslaget ble tildelt sammen med Oppland Nei til EU kr. 5000 som studiemidler til et regionalt 

dagskurs om «EØS-kunnskap». Et styremøte ble brukt til temaet og i oktober et åpent på Biri. 

Målet med kurset var å gi deltakerne en innføring i EØS-avtalen og konsekvenser av denne på 

noen viktige områder og kunnskap om mulige alternativ til avtalen.  

 Harald Dyrkorn hadde søkt Studieforbundet Næring og Samfunn om midler til studie av temaet 

og utarbeidet en studieplan. 

 

Åpne møter/seminarer:  
 

o Elverum 25. februar. «Miljø, produksjon av trygg mat» v/ Astrid Tove Olsen, medlem 

av NEI til EUs landbrukspolitiske utvalg. 

«Trenger vi EØS-avtalen- hva er alternativet»? v/Rolv Rynning Hanssen, fra 

Fagforbundet 

Spørsmål og debatt 

 

 
 
Foto: Karl-Sverre Holdal 

På bildet: Astrid Tove Olsen med interesserte årsmøtetilhørere. 

o Biri 28. oktober, «EØS eller handelsavtale, innleder Roger Kyseth, daglig leder ved 

Benteler Automotive Raufoss AS om behovet for EØS-avtalen. Motinnlegget av Idar 

Helle, nestleder i NEI til EU.  Spørsmål og debatt.          

Studieansvarlig Harald Dyrkorn og Jørn Grøtberg, leder i Oppland gjorde et utmerket 

arbeid på forhånd med å skaffe innledere.  

Det åpne møtet var godt markedsført gjennom annonser, plakater, info på hjemmeside 

og facebook og dessuten e-post og SMS til våre medlemmer i Hedmark og Oppland. 

Så fremmøtet på rundt 25 personer lå litt i underkant av det vi hadde forventet. Men 

det var en aktiv forsamling, med mange gode spørsmål til innlederne. Og Kyseth viste 

seg å være en næringslivsleder som i mange saker var enig med Idar Helle, blant annet 

rundt kravet om å få utnytte Norges mulighet til billig kraft som et nasjonalt 

konkurransefortrinn. På spørsmål om hva som er best, EØS eller en frihandelsavtale, 
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svarte Kyseth at hans bedrift som er tyskeid og et så stort konsern spurte bare om det 

lønner seg å investere i Norge. Det viser seg at det gjør det tross stor global 

konkurranse, sa han. 

Idar Helles oversiktlige og gode innledning satte blant annet fokus på muligheter for 

markedsadgang i framtiden.  Ingen kan gi svar på dette i dag. Konsekvensene av EØS-

avtalen kan vi merke i samfunnspolitikk og politikk på ulike områder og ulike måter, 

sa Helle.                                                                                                                     

Dette ble et lærerikt møte og begge foredragsholderne uttrykte at de hadde hatt utbytte 

av hverandres innledning. Dag Seierstad ga innlederne karakteristikken: «De var 

knallgode»! 

 
 

Standsvirksomhet.  

 

o I august- september: 

2 ganger på Kirkenær sammen med Sp, utdeling av valgavisa og materiell med opplysning 

om EØS, Vetthefter, energibyrået ACER og annen informasjon.  

o Svullrya sammen med Sp og samme opplegg som på Kirkenær. På Flisa med valg-

opplegg som på Kirkenær. 

o Flisa 26. september under sensommerfesten.  

 

 

 

Landskonferanser, seminarer, rådsmøter og fylkesledersamlinger  
Nasjonale konferanser, rådsmøter og fylkesledersamlinger/møter som har vært arrangert i nasjonal 

regi, har hatt deltagere fra fylkeslaget. Å delta på slike samlinger, skaper inspirasjon og øker 

kunnskapsnivået og er dermed svært viktig for det arbeidet som gjøres ute i fylkene,  

 

Deltagelse på andre organisasjoners arrangementer i fylket.  

 

o Kari deltok på Senterpartiene i Solør sitt årsmøte og hilste fra NEI til EU. 

o Rigmor hadde en kort EØS relatert innledning på det årlige seminaret som LO i Nord 

Østerdalen arrangerer i Folldal. Dette resulterte i en uttalelse til Regjeringa og Stortinget 

med krav om ikke å legge norsk energipolitikk under EU via ESA og det ble krevd 

avstemning etter § 115 (3/4 flertall ). 

 

Oppropet «UT av EØS»  
Etter vedtak i landsmøtet 2015 satte Nei til EU i gang et opprop mot EØS-avtalen. Fylkeslaget har 

samlet underskrifter, og har hatt lister med på samtlige arrangementer.  

Oppropet kan signeres her: www.utaveos.org 

 

 

 


