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Årsmøte Hedmark Nei til EU
Lørdag 9. mars 2019

ÅRSMELDING FOR HEDMARK NEI TIL EU 2018
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
2018. I perioden har fylkeslaget jobbet i tråd med Nei til EUs sentrale
arbeidsplaner og egen arbeidsplan. Arbeidet med å informere om ACER, EUs
energibyrå fortsatte aktivt i vinterhalvåret i 2018.

Fra Fylkesårsmøte i Hedmark NEI til EU i2018. Foto Agnete Børresen

Forrige Årsmøte
Årsmøte ble avholdt på 17. februar 2018 på Scandic Elgstua, Elverum
I tillegg til vanlige årsmøtesaker, så vedtok årsmøtet følgende uttalelser:
- Krafta er vår. For norsk energisuverenitet, nei til ACER og EUs energiunion.
- Nei til utvidet mulighet til kabotasjeoppdrag.
Etter selve årsmøtet ble det invitert til et åpent møte med tema:
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Skal EU eller Norge bestemme over norsk energipolitikk?
Innleder var: Heidi Nordby Lunde- leder i Europabevegelsen
Johnny Håvik – spesialrådgiver i Industri Energi
Idar Helle – nestleder i NEI til EU

Deretter diskusjon og spørsmål.
Dagen ble avsluttet med gratis lunsj/middag for alle.
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder Kari Gjems, Grue
Nestleder Rigmor Tollan, Tolga
Styremedlem Ludvig Bjerke-Narud, Hamar
Styremedlem Harald Dyrkorn, Skarnes
Styremedlem Agnete Børresen, Ingeberg
Styremedlem Idar Tollan, Tolga
Styremedlem Vemund Wik, Gaupen
Styremedlem Anders Finsrud, Sagstua
Varamedlemmer:
1. Olaug Jeksrud, Sør-Odal
2. Helene Skeibrok, Vang
3. Jon Tore Knoff, Tørberget

Styrets aktivitet
Fylkesstyret har hatt 11 styremøter i 2018, medregnet møte foran
fylkesårsmøtet. AU har kommunisert via. e-post og på telefon.
Sekretærvirksomheten har et av styremedlemmene tatt seg av.
Arbeidsplanen er gjennomført så godt laget har rukket.
Hedmark ble ikke tildelt noen UD-midler i 2018, men har arrangert et åpent
møte om EØS-avtalen og vært medarrangør i to møter om Jernbanepakke 4.
Sentralledelsen besøkte Hedmark Nei til EU på vårparten i forbindelse med
organisasjonsarbeid.
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.
Idar Tollan har vært verveansvarlig.
Revisorer i 2018 har vært Hans Hellum og Jon Ola Rogstad
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Valgkomiteen har bestått av Kari Kobberød Brustad, Kongsvinger, Anne-Lise
Lysgård, Tolga og Lars Erik Hyllvang, Engerdal.
Styret har videreført praksisen med sommer- og juleavslutning med sosial
sammenkomst hjemme hos styremedlemmer. I 2018 hadde vi både
sommeravslutning og juleavslutningen hjemme hos Kari og Sven R Gjems.
I begynnelsen av året arbeidet vi mye med saken om energibyrået ACER.
Hedmark NEI til EU sendte henvendelser til de fleste kommuner i fylket og til
regionrådene samt fylkesstyret om å signalisere overfor nasjonale myndigheter
og regionale myndigheter at norsk offentlig eierskap og styring over våre
kraftressurser er viktig å beholde. Uttalelsen fra mange kommuner og
regionråd lød: Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER og at
regjeringen skulle behandle saken etter Grunnlovens paragraf 115 med krav
om ¾ flertall.
ACER- saken ble behandlet etter paragraf 26 med krav om ordinært flertall for
regjeringen mente at denne suverenitetsavståelsen er lite inngripende. Nei til
EU mener regjering og storting brøt Grunnloven i ACER-vedtaket, som
overfører myndighet til EUs energibyrå og overvåkingsorganet ESA. Derfor
forbereder organisasjonen nå et søksmål for å forsvare Grunnlovens
bestemmelser og prinsipper. Hedmark NEI til EU har bevilget kr 60 000 til dette.
Hedmark NEI til EU engasjerte seg også i saken angående Jernbanepakke 4. Å ta
stilling til Jernbanepakke IV handler ikke om å være for eller imot regjeringens
jernbanereform men om hvem som skal ta slike avgjørelser, og hvem som skal
ha styringsretten over jernbanen vår. Skal våre norske folkevalgte fremdeles
ha styringsretten over en sentral del av infrastrukturen vår, eller skal spørsmål
om organisering og sikkerhet på jernbanen underlegges EU-organer, der Norge
ikke har innflytelse?
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Fylkessekretær
Agnete Børresen utfører sekretær arbeidet. Dersom hun ikke er tilstede, så tar
en annen i styret seg av skrivearbeidet og sender ut referatet.
Lederen har i samarbeidet med AU utarbeidet saksliste til styremøtene og
sendt den ut.
Medlemsutvikling og verving
Hedmark Nei til EU hadde på slutten av året 1219 betalende medlemmer, mot
1250 ved årets slutt i 2017. Dette er en nedgang på 31 medlemmer.
Nei til EU totalt hadde 20845 den 22. desember 201 8 mot 20707 betalende
medlemmer i 2017.
Antall medlemmer i Hedmark:
2018 1219
2017 1250
2016 1316
2015 1333
2014 1348

Bilde: Styret verver medlemmer under et møte. Foto: Agnete Børresen

Fylkesstyret har som tidligere arbeidet med gjenverving ved å ringe
medlemmer som ikke har betalt. Fra de eldste medlemmene i Hedmark får vi
ofte svaret nei takk til fornyelse av medlemskapet sitt. Grunnen kan være både
økonomisk og/eller helsemessig. Nyverving har de fleste i styret drevet ved
ringing eller ved å kontakte personer på stands eller markeder.
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Verveansvarlig Idar Tollan har satt opp forslag på aktuelle navn som vi før
styremøtene og under styremøtene har kontaktet via telefon for å prøve å
verve dem
Dette har vært en ganske effektiv vervemåte.
Økonomi
Regnskapet for 2018 er ført av regnskapsfirmaet Vekstra Nord-Øst BA, avdeling
Vingelen. Økonomiansvarlig Ludvig Bjerke-Narud har hatt kontinuerlig kontakt
med regnskapsfirmaet og er svært fornøyd med arbeidet de har utført for oss.
Ludvig Bjerke-Narud har hatt det formelle ansvaret for attestering og
godkjenning av bilagene for så å sende dem til regnskapsfirmaet for utbetaling
og føring.
UD-prosjekt 2018
Vi har søkte om midler for 2018. Temaet: «EØS-avtalens eventuelle påvirkning
på miljøet og trygg mat» Søknaden ble avslått.
Har søkt på nytt for 2019.

Organisasjon
Når det gjelder medlemsverving totalt så kan Hedmark Nei til EU ikke si seg
fornøyd med medlemsutviklingen i 2018. Verveinnsatsen må intensiveres enda
mer spesielt blant ungdom.
Pressemeldinger og leserbrev: Flere av fylkesstyrets medlemmer har vært
aktive med leserbrev og presseoppslag.
Trude Koksvik Nilsen fra den sentrale ledelsen besøkte Hedmark i mars i
forbindelse med prosjektet: «Organisasjon»
Hun snakket om disse hovedpunktene:
- Utadrettet virksomhet
- Hvordan bygge gode lag lokalt
- Hvordan legge opp til gode aktiviteter (alliansearbeid)
Med bakgrunn i gruppedrøftinger etter besøket fra Trude ble det bestemt å
jobbe videre med:
- Kafemøte, Prøve å få til arrangement på 2-3 steder til høsten.
- Kontakte Ungdom mot EU og samarbeid med ungdomsorganisasjonene.
- Flere innlegg i media.
- Holde kontakt med fagbevegelsen.
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Media, debatt og hjemmesiden
I de først månedene av året hadde vi flere leserinnlegg og medieoppslag om
energiunionen ACER. Senere fikk vi inn leserinnlegg om jernbanepakke 4 i de
lokale avisene på Hamar, i Elverum, oppe Østerdalen og i Solør.
Åpne møter/seminarer:
Elverum 26.mai:
«EØS-avtalens betydning gjennom et kvart århundre – på godt og vondt»? Ved
Are Tomasgard, LO-sekretær
«EØS-avtalen- treng Norge denne avtalen framover»? Ved Olaf Gjedrem,
nestleder i NEI til EU.
Spørsmål og debatt, ledet av Per Martin Sandtrøen.
Møtet var rimelig godt besøkt.
I sitt innlegg delte Tomasgard sine tanker og refleksjoner om spørsmålet om
EØS og med linjer helt tilbake til stiftelsesmøtet i SME, Sosialdemokrater mot
EU i 1993. For å gjøre riktige beslutninger i nåtid med tanke på en best mulig
fremtid, er det ofte en god øvelse å se tilbake i tid, mente Tomasgard.
Gjedrem hadde klare meninger om at det finnes andre handelsavtaler enn EØSavtalen som Norge og EU kan forhandle seg fram til.
Hamar 17. september med Jernbanepakke 4 som tema:

Bilde: Fra Hamar stasjon i forbindelse med møte om Jernbanepakke 4. Nærmest Svein Magne
Morken, nestleder i Lokomotivpersonalets Forening Hamar og Rigmor Tollan, nestleder i Hedmark
NEI til EU. Foto: Ludvig Bjerke-Narud

«Blir persontrafikken på norsk jernbane en gavepakke til EU og private
jernbaneoperatører»?

7

Samlingen startet med markering foran jernbanen hvor Svein Magne Morken,
nestleder i Lokomotivpersonalets Forening Hamar holdt appell og deretter et
musikalsk innslag ved rockeren David William Øynes og så gikk vi i
demonstrasjonstog fra jernbanestasjonen til Tante Gerda. Her holdt Rolf
Ringdal, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund et foredrag/innledning om
temaet. Etter spørsmål og underholdning av Tor Karseth og David William
Øynes, var det en enkel servering og utlodning
Kongsvinger 9. oktober i kantina på Kongsvinger bibliotek med
Jernbanepakke 4 som tema:
«Blir persontrafikken på norsk jernbane en gavepakke til EU og private
jernbaneoperatører»?
Det åpne møtet var godt besøkt av jernbane folk som var veldig interessert i
temaet. Først holdt Line Steinseth, Lokomotivpersonalets Forening Oslo en
appell og deretter innledet Rolf Ringdal, leder av Norsk
Lokomotivmannsforbund om temaet. Det var muligheter for spørsmål og
debatt. Sven R Gjems og Jan Christian Gjems på gitar sørget for et kulturinnslag
om Vidar Sandbeck og politikken. Møtet ble avsluttet med mat og drikke samt
utlodning.
Landsmøtet 2018.
Landsmøtet i Nei til EU ble avholdt i Sarpsborg fra 9. -11. november på Quality
Hotel.

Bilde: Foran fra venstre: Rigmor Tollan, Lars Erik Hyllvang, Kari Gjems.
Bakerste rekke fra venstre: Per Martin Sandtrøen, Olaug Jeksrud, Mari Gjestvang, Harald Dyrkorn,
Idar Tollan, Jon Tore Knoff, Ludvig Bjerke-Narud. Foto: NEI til EU.
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Hedmark stilte med en fulltallig delegasjon ledet av fylkesleder Kari Gjems, og
hun hadde med seg Rigmor Tollan, Idar Tollan, Ludvig Bjerke-Narud, Jon Tore
Knoff, Harald Dyrkorn og Lars Erik Hyllvang.
Det var et positivt landsmøte med gode uttalelser og interessante hilsningstaler
fra mange politiske partier og fra Danmark, Sverige og Storbritannia.
Mange deltok i debatten.
Standsvirksomhet.
Den har vært mer sporadisk og vi har vært tilstede på noen markeder og delt ut
brosjyrer, vetthefter og buttons.

Landskonferanser, seminarer, rådsmøter og fylkesledersamlinger
Medlemmer fra fylkeslaget har vært deltatt på nasjonale konferanser,
rådsmøter og fylkesledersamlinger/møter. 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.
Kari Gjems deltok på Senterpartiene i Solør sitt årsmøte. Ga en kort hilsen fra
NEI til EU.
Rigmor Tollan deltok på det årlige seminaret som LO i Nord Østerdalen
arrangerer i Folldal og hilste fra NEI til EU.
Ludvig Bjerke-Narud har hilst fra NEI til EU på Hedmark Bondelags sitt årsmøte,
på Bonde- og småbrukerlagets årsmøte i Hedmark og Hedmark Senterparti sitt
årsmøte.
Harald Dyrkorn har deltatt på Rødt sitt årsmøte og kom med hilsen fra NEI til
EU.

