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Årsmøte Hedmark Nei til EU 

Lørdag 22. februar 2020 
 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR HEDMARK NEI TIL EU 2019 
Innledning  
Denne årsmeldingen tar for seg arbeidet i fylkeslaget i 2019. Fylkesstyret har 
utført det meste av arbeidet etter at vi på styremøtene har fordelt 
arbeidsoppgavene.  Fylkeslaget jobbet i tråd med Nei til EUs sentrale 
arbeidsplaner og egen arbeidsplan. Arbeidet med å informere om aktuelle 
politiske saker på styremøtene, og åpne møter om EØS-avtalens påvirkning på 
norsk klimapolitikk og jordbruk, ble drevet resten av året. 

 
Fra Fylkesårsmøte i Hedmark NEI til EU i2019. Foto Agnete Børresen 

 
Forrige Årsmøte  
Årsmøte ble avholdt 9. mars 2019 på Scandic Elgstua, Elverum 
Årsmøtet vedtok de vanlige årsmøtesakene og to uttalelser:  
-Sei nei til ELA 
- Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV 
Alle ble invitert til gratis lunsj 
Etter selve årsmøtet ble det invitert til et åpent møte med tema: 
Bør Norge innføre et nytt arbeidsmarkedsbyrå? 
Innledere var:  
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Atle Rostad, klubbtillitsvalgt i offshore Kaefer Energy 
Robert René Hansen, seksjonsleder i Europa LO  
Deretter diskusjon og spørsmål. 
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
Leder Kari Gjems, Grue  
Nestleder Rigmor Tollan, Tolga  
Styremedlem Anders Såstad, Stange 
Styremedlem Harald Dyrkorn, Skarnes 
Styremedlem Jon Tore Knoff, Tørberget 
Styremedlem Idar Tollan, Tolga  
Varamedlemmer: 
1. Olaug Jeksrud, Sør-Odal  
2. Helene Skeibrok, Vang 
3. Anne-Lise Lysgård, Tolga 
Styrets aktivitet  
I 2019 har Hedmark NEI til EU hatt 11 fylkesstyremøter. AU har kommunisert 
via e-post og på telefon. Sekretærvirksomheten har to av styremedlemmene 
tatt seg av.  
 Arbeidsplanen er gjennomført rimelig bra, men vi kar ikke arrangert noen 
kafémøter. Vi har stått på valgstand og delt ut flygeblader om 
Hjelmengutvalget, avståelse av suverenitet/sjølråderetten, Meldepliktdirektivet 
og EØS-avtalen. 
I 2019 ble vi tildelt kr 40 000,- i UD-midler og har arrangert tre åpne møter med 
tittelen: A) EØS-avtalens miljøbestemmelser og B) EØS-avtalens påvirkning på 
norsk jordbruk og matproduksjon.  
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På en del av styremøtene har vi hatt et punkt med et aktuelt tema. Et av 
styremedlemmene innledet og deretter har vi hatt diskusjoner.  
 
Sentralledelsen ved organisasjonsrådgiver Lisa Wensberg besøkte Hedmark Nei 
til EU i september i forbindelse med organisasjonsarbeid. Hun brukte tittelen: 
«Hvordan styrke ulike roller/funksjoner i styret»? på sin innledning. 
 
AU har bestått av: Kari Gjems, Rigmor Tollan og Harald Dyrkorn. 
 
Rigmor Tollan har vært kvinnekontakt.  
Anne-Lise Lysgård og Harald Dyrkorn har fungert som sekretærer. 
Jon Tore Knoff har vært økonomiansvarlig.  
Idar Tollan har vært verveansvarlig.  
 
Revisorer i 2019 har vært Hans Hellum og Jon Ola Rogstad  
 
Valgkomiteen har bestått av Anne-Lise Lysgård, Tolga og Brit Lien, Elverum 
Lars Erik Hyllvang, Engerdal var medlem, men gikk dessverre brått bort i 
desember i 2019 
 
Styret har videreført praksisen med sommeravslutningen og juleavslutning med 
sosial sammenkomst hjemme hos styremedlemmer. I 2019 hadde vi 
sommeravslutning hjemme hos Kari og Sven R Gjems.   Juleavslutningen hadde 
vi etter et av UD-seminarene på Tynset.   
 

 

I begynnelsen av året arbeidet vi med å forberede/planlegge aktiviteter som 
UD-seminarene/ åpne møter og kafémøtene. Vi kom med forslag om temaer på 
kafémøtene og aktuelle innledere/deltagere. Skulle også få med markering av 
25-års jubileum for EØS-avtalen og folkeavstemmingen om medlemskap i EU 
eller ikke.  

 
Fylkessekretær 

Anne-Lise Lysgård og Harald Dyrkorn utfører sekretærarbeidet i styret. Dersom 
de ikke er tilstede, så skriver en annen i styret referatet og sender ut. 
Lederen har i samarbeidet med AU utarbeidet saksliste til styremøtene og 
sendt den ut. 

 



4 
 

Medlemsutvikling og verving 
Hedmark Nei til EU hadde på slutten av året 1158 betalende medlemmer, mot 
1219 ved årets slutt i 2018. Dette er en nedgang på 61 medlemmer. 
Nei til EU totalt hadde 20191 den 31. desember 2019 mot 20845 betalende 
medlemmer i 2018. 

Antall medlemmer i Hedmark: 
2019: 1158 

     2018:  1219 
2017:  1250 
2016:  1316 
2015:  1333 
2014:  1348 

 
 
 

Fylkesstyret har som tidligere arbeidet med gjenverving ved å ringe 
medlemmer som ikke har betalt. Nyverving har de fleste i styret drevet ved 
ringing eller ved å kontakte personer på stands eller markeder. 
Verveansvarlig Idar Tollan har satt opp forslag på aktuelle navn som vi 
kontakter via telefon. Svaret er ofte ja, men vi må sjekke om de betaler.    
Vervingen har gått tregere dette året enn i 2018. 
 
Økonomi  
Regnskapet for 2019 er ført av regnskapsfirmaet Vekstra Nord-Øst BA, avdeling 
Vingelen. Økonomiansvarlig Jon Tore Knoff har hatt kontinuerlig kontakt med 
regnskapsfirmaet og vi svært fornøyd med arbeidet de har utført.  
Jon Tore Knoff har attestert og godkjentbilagene og så sendt dem til 

regnskapsfirmaet for utbetaling og føring.  

 
UD-prosjekt 2019  
Temaet: « EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på 
norsk jordbruk og matproduksjon». Søknaden ble innvilget med kr 40 000,- 
 
Organisasjon  
 
So nevnt tidligere kan Hedmark Nei til EU ikke si seg fornøyd med 
medlemsutviklingen i 2019.  Verveinnsatsen må intensiveres. Vi må være mer 
aktive spesielt blant de unge.  
Pressemeldinger og leserbrev: Mange av fylkesstyrets medlemmer har vært 
ganske aktive med leserbrev og presseoppslag. 
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Lisa Wensberg fra den sentrale ledelsen besøkte oss i forbindelse med 
prosjektet: «Organisasjonsarbeid» og hun pekte på de store oppgavene 
fylkesstyret har dersom det skjer noe spesielt: 
- Sørge for vanlig drift 
- Ha kontakt med lokallag 
- Organisere møter med eksterne og interne i organisasjonen 
- Arbeidsfordeling i styret 
Oppsummeringen ved Lisa ble: 

 Vi her i Hedmark har mye av det som preger et sterkt styre: 

Har tydelig oversikt over arbeidsoppgaver og innsikt i styremedlemmenes 

roller/oppgaver 

Har tydelige spilleregler 

Er gode på planlegging 

Medlemmene er rause og ærlige mot hverandre og har det gjerne gøy sammen 

Og hun la til: 
Vi er gode på sosiale medier, men husk linken: https://neitileu.no/bli-medlem.no 
  
Media, debatt og hjemmesiden  
Vi har hatt leserinnlegg om hvorfor NEI til EU saksøker Staten, nei til 
anbudstvang, hva EØS-avtalen påfører kommunene for tvang og flere.  
Leserinnlegg har vi fått inn i de lokale avisene på Hamar, i Elverum, oppe 
Østerdalen og i Solør. 
Tre av styremedlemmene, Anders, Anne-Lise og Jon Tore er aktive med å legge 
ut stoff og om aktiviteter på hjemmesiden, Facebook og  i media. 
 
Åpne møter/seminarer  
De tre UD-prosjektene/seminarene i Hedmark hadde alle samme tittel 
 A) Tema: EØS-avtalens miljøbestemmelser 

- Sammenligne bestemmelser i EØS-avtalen med andre internasjonale avtaler 
og med norske bestemmelser. 
- Se på endringer innen EØS-avtalens regler/ direktiver fra avtalen ble inngått 
og fram til i dag.  
- Belyse Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen for å kunne oppfylle EUs 
krav innen miljøsektoren. 
 - Vurdere i hvilken grad EU og EØS-avtalen har påvirket norsk miljøpolitikk 

B) Tema: EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon. 

https://neitileu.no/bli-medlem.no
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-Foredrag/innledning om EØS- avtalen eventuelt tillater mer bruk av antibiotika 
på dyr i Norge enn i EU og hva er eventuelt uheldig ved bruk av antibiotika. 
Hvordan klimaet og bruk av sprøytemidler kan ha påvirket friske dyr. 
-Beskriv eventuelle forskjeller mellom genteknologiloven og direktivet om 
utsetting av genmodifiserte organismer i EU og Norge. 
-Belyse konsekvensene av eventuell bie-innvandring til Norge. 
 
De åpne møtene/prosjektene ble gjennomført på Kirkenær 26.oktober, Hamar 
16. november og på Tynset 7. desember. 
Innledere var Morten Harper, rådgiver i NEI til EU.  Ronald Øystein Bradal, 

Europabevegelsen Innlandet. Jorun Jarp fra Norsk Veterinærinstitutt, direktør 

for Beredskap og sikkerhet. Merete Furuberg, Dr. Scient. bonde og 

fylkespolitiker fra Grue Finnskog. Jan Olsen – Birøkter og husdyrholder fra 

Arneberg. Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke, administrerende direktør. 

Jan Arne Væringstad, Hedmark Birøkterlag.  Reidun Heggen, leder i UNGDOM 

mot EU.  Camilla Larsen, Norges Birøkterlag, general sekretær. 

 

Oppsummering fra seminarene:  

Et hovedproblem synes å være den mangel på innsyn og underskuddet på 

demokrati i EØS-samarbeidet med EU. Når det gjelder det for tiden største 

globale hovedproblemet, den såkalte klimakrisen, avspeiler dette seg i liten 

åpenhet om utslippene fra det enkelte medlemsland. Adm. dir. Ola Hedstein i 

Norsk Landbrukssamvirke pekte på hvor nødvendig det blir å få folk til å forstå 



7 
 

at vi «er nødt til å kunne produsere mer mat på mindre arealer og i et mer 

krevende klima i fremtiden- og dette for en stadig voksende befolkning!»  

Matsikkerheten er nå reelt truet og det er mer sannsynlig at vi vil havne på en 

global gjennomsnittstemperaturøkning på 3,5 % enn på 2,0 % i år 2050! 

Det er avgjørende at markedskreftene ikke må motvirke, men vil bidra til å løse 

de største samfunnsutfordringene. Bærekraft betyr egentlig å handle med 

respekt for våre etterkommere. Framtiden vil utvilsomt være å satse på de 

næringene som er basert på fornybare råstoffer som skog, el-kraft osv. 

DEMOKRATIUNDERSKUDDET ligger fortiden også i de internasjonale påbud og 

forordninger som kastes over oss gjennom EØS-avtalen. Så langt har dette vært 

et tillitsspørsmål, - nå synes det som man må se skarpt på norsk forståelse av 

internasjonale påbud og forordninger. Det må lages en nasjonal strategi for til 

å kunne heve stemmen til beskyttelse av våre særinteresser, hevdet Hedstein. 

Dette fikk seminardeltagernes sterke støtte. 
 
 

 
Standsvirksomhet. 
Den har vært litt for dårlig. Vi har vært til stede på noen markeder og på 
valgstand, hvor vi har delt ut brosjyrer, vetthefter og buttons.  
 
 
Landskonferanser, seminarer, rådsmøter og fylkesledersamlinger  
Medlemmer fra fylkeslaget har deltatt på nasjonale konferanser, rådsmøter og 
fylkesledersamlinger/møter. Det er viktig å være tilstede på slike samlinger. Det 
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. 
Jon Tore Knoff deltok 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. 
 


