
Årsmelding for Hedmark Nei til EU 2021.

Årsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt 20.mars 2021.

Styret har hatt denne sammensettingen i 2021: 

Leder: Harald Dyrkorn, Sør-Odal (på valg i 2022)
Nestleder: Rigmor Tollan, Tolga (på valg i 2022)

Styremedlem: Jon Tore Knoff, Tørberget (valgt for 2021 – 2023) 
Styremedlem: Anne-Lise Lysgård, Tolga (valgt for 2021 – 2023)
Styremedlem: Ann Synnøve Ulvund, Tynset (valgt for 2021 – 2023)
Styremedlem: Jon Einar Birkevold, Løten (på valg i 2022)

Varamedlemmer:
- Paal Bjerkek, Elverum (på valg i 2022) 
- Erling Hyllvang, Engerdal (på valg i 2022)
- Anne Kristin Kjernlie, Elverum (valgt for 2021 – 2023)

Revisorer:
- Jon Ole Rogstad, Hamar (på valg i 2022)
- Ludvig Bjerke-Narud, Hamar (på valg i 2022)

Valgkomite: 
- Kari Gjems, Grue 
- Kai Østeberg, Solør
- John Fiskvik, Rendalen

Aktiviteter i styret.

Styremøter. Styret har hatt 9 styremøter, 5 av de på Hotel Scandic, Elverum, 
resten var digitale.  I tillegg til vanlige styremøtesaker har 3 av møtene har hatt 
fokus på aktuelle tema:
 
Rigmor Tollan orienterte om Hjelmeng-utvalget. Bakgrunnen for dette utvalget og
utredninga de kom med var at ESA i 2013 åpnet sak mot Norge der de sa at 
offentlige foretak som ikke betalte skatt og ikke kunne gå konkurs, mottar ulovlig 
statsstøtte. Hjelmeng-utvalget mente at alt offentlig som også opererte på det 
private markedet, skulle opptre som om de var private markedsaktører. KS 
protesterte, og Oslo Economics konkluderte med at utvalget hadde gått for langt.

 ESA har likevel vunnet fram, for våren 2021 gikk den forrige regjeringa med på 
en sektorvis gjennomgang der statsstøttereglene til EU kan være brutt. 
Konsekvensene av det kan bli at det som i noen sektorer kan kalles økonomisk 
virksomhet må skilles ut og opptre som markedsaktør.

Regionsjef i Norges Lastebileierforbund Guttorm Tysnes orienterte på styremøte i 
oktober 2021 om kabotasje i varetransporten.  Kabotasje er transport av 
personer og gods mellom steder i et annet land enn der transportøren hører 
hjemme. Dette er i utgangspunktet ulovlig, men kan foregå når spesielle grunner 



taler for det. Og da innenfor et regelverk som avgrenser antall oppdrag og antall 
dager i landet. Dette kalles midlertidig kabotasje.

«Kabotasjebedriftene» er ikke omfattet av det norske regelverket med løyver, 
registreringer og heller ikke norske lover og regler for arbeidstakerne (sosial 
dumping). 

Tysnes framholdt at leddene i transportkjeden har et ansvar. Det trengs bedre 
kontroll der en kan ta i bruk flere virkemidler og arbeidsmetoder. Obligatoriske 
elektroniske veifraktbrev. Kabotasjeregister. Bedre avtaler for å kunne kreve inn 
bøter og bompenger. Et regelverk som gjør det mulig å sanksjonere (særlig ved 
gjentagelser).

Ungdom mot EU v/ Lasse Strand Andersen, var på styremøte den 17.11. Han 
fortalte om hvordan UMEU er organisert og hvordan de jobber for å få ungdom 
engasjert. De satser på kurs, sommerturneer og sommerleirer med politiske tema
og bygging av gode miljø der skolering og trivsel kombineres. UMEU fokuserer nå 
på folkestyre som hovedsak og vil gjennomføre en kampanje med dette som 
tema våren 2022. For å få med ungdom anbefalte han å kontakte lokale 
ungdomsorganisasjoner, fagforeninger, politiske ungdomsorganisasjoner, 
Ungdommens fylkesråd og Ungdomsråd (i kommunene).

Fylkesledermøter. Styret har vært representert på fylkesledermøtene, de fleste 
ved Harald Dyrkorn. Alle unntatt ett, har vært digitale. Det har vært holdt 7 
fylkesledermøter etter 20.mars 2021. 

Rådsmøter i Nei til EU. Digitalt møte 5.juni og 6.-7.november i Oslo. Harald 
Dyrkorn og Ann Synnøve Ulvund var utsendinger på begge rådsmøtene.

Aksjoner i forbindelse med stortingsvalget. De siste ukene før 
stortingsvalget ble det delt ut materiell fra Nei til EU i postkasser og på stands. På
stands hadde vi samarbeid med flere av Nei til EU-partiene.

Avisinnlegg. I løpet av året har medlemmer av styret skrevet avisinnlegg om 
Jernbanepakke 4 og ACER. 

Annonsekampanje. Før jul satte vi inn en halvsides annonse med tema ACER 
og strømpriser i Arbeidets Rett, Glåmdalen, Hamar Arbeiderblad, Ringsaker Blad 
og Østlendingen. Forslag og initiativ kom fra Hordaland og Sør-Trøndelag Nei til 
EU.

Annet. Kafemøte i Nord-Østerdal med en bonde og en byråkrat for en 
situasjonsbeskrivelse. Harald Dyrkorn holdt foredrag om EØS på et kafemøte 
arrangert av Rødt Kongsvinger den 27.11.21. Møtet var godt besøkt.  

Arbeidsplan for 2021. Den kunne vært brukt mer aktivt som styringsredskap 
for arbeidet i styret. 

Medlemsutvikling og gjenverving.

Medlemsutvikling. Oversikten viser antall betalende medlemmer i Hedmark Nei
til EU pr 31/12:  



- 1085 i 2021
- 1090 i 2020
- 1161 i 2019
- 1219 i 2018 

Gjenvervingsaksjoner. To aksjoner har blitt gjennomført, en fra mai og 
avsluttet i august. Den andre i oktober/november. Ringerundene til medlemmer 
som ikke hadde betalt for 2021 førte til at noen fornyet medlemskapet, andre 
avslutter det. Atter andre kom vi ikke i kontakt med. Uansett en viktig jobb som 
ble gjort for å få et mer reelt medlemstall. 

Nei til EU har hatt gående en medlemsverving høsten 2021, kr.200 ut 2022, og 
flere nye medlemmer har kommet til.

Økonomi. 

Regnskapet for 2021 er ført av regnskapsfirmaet Vekstra Nord-Øst BA, avdeling 
Vingelen.

Rekneskap for 2020 viste et overskudd kr. 136 376,- og egenkapital kr. 766 702,-.
I 2021 er det et overskudd på kr. 55 721,- og egenkapital 822 422,-

Styret har vedtatt bevilget til Nei til EU sentralt kr.43 124,- og kr.50 000,-, til 
Kystopprøret kr.5000,- og til anken i ACER-saka kr.25 000,- (ikkje utbetalt i 2021). 
I tillegg vedtok styret å overføre kr. 3000,- (ikkje utbetalt i 2021) til Hotel Scandic 
Elverum for et avlyst styremøte i desember med pandemirestriksjoner.

Styret i Hedmark Nei til EU


