
 

1 

 

 

 

ÅRSMELDING 2022 
 

Bergen Nei til EU 
 

 
Bergen Nei til EU er et av lokallagene som hører inn under Hordaland Nei til EU. 
 
Ved årsskiftet var det 635 medlemmer i lokallaget, noe som gjør oss til det nest 
største lokallaget i Nei til EU.  
 
Styret 
På årsmøtet i 2022 ble det valgt følgende styre:  
 
Leder:      Tor Sander   gjenvalg - for ett år   

Styremedlem:    Einar Harald Skogseth gjenvalg - for ett år 

Styremedlem:   Ann Jorun Hillersøy  ny - for ett år 

Styremedlem:   Vivian Midtsveen  opp fra vara – for ett år 

Styremedlem:    Tormod Lid   gjenvalg - for ett år  

  

 

Varamedlemmer:    Åse Simonsen  gjenvalg - for ett år 
     Olav Reikerås  ny som vara - for ett år 

     Henry J Lie   ny som vara - for ett år 

     Nora Henden Stegane gjenvalg - for ett år 

 
Revisor: Frode Mannsåker:     valgt for ett år 
 
Valg-komité:                                 Hildur Straume   gjenvalg for ett år 
                                                     Tone Storevik   gjenvalg for ett år 
                                                     Oddvar Skre    gjenvalg for ett år 
 
 
Styrets arbeid  
Styret har hatt 11 styremøter siden siste årsmøte. Vi har gitt ut to nummer av 
medlemsbladet Løvetannen, vår og høst, med aktuelle saker med nasjonalt og lokalt 
innhold. I løpet av året har vi hatt 6 egne stands i byen. I tillegg har vi deltatt på en 
rekke markeringer og møter arrangert av andre. 
 
Styret har hatt som mål å synliggjøre Nei til EUs synspunkter, gjennom aktiviteter, i 
medlemsmøter og i møte med folk på stands og i demonstrasjoner.  
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På styremøtene har vi hatt fokus på å følge opp punktene i arbeidsplanen som ble 
vedtatt på siste årsmøte.  
 

Hovedpunktene har vært å: 
  

● Drive ulike former for informasjonsarbeid og kunnskapsformidling om Nei til 

EU, med hovedfokus på lokale og nasjonale konsekvenser av EØS-avtalen. 

● Drive aktiv medlemsverving og skape mer engasjement i medlemsgruppen. 

Prøve å få med, og engasjere flere unge folk i organisasjonen. 

● Utvikle og oppdatere oss på sosiale medier, gjøre disse informative og sørge 

for at det jevnlig fylles på med nye saker, både delt fra andre og 

egenprodusert stoff. 

● Samarbeide med Hordaland NtEU om kurs og aktiviteter. Holde god kontakt 

med fylkeslaget, ved at leder deltar på styremøtene til Hordaland NtEU. 

● Få i stand samarbeid med de andre lokallagene i Hordaland, utveksle 

erfaringer og samkjøre møter og aksjoner. 

● Utvikle alternative innfallsvinkler for å sette tydeligere fokus på Nei til EU, og 

på lokale virkninger av EU-saken og EU-tilpasningene. 

 
Kunnskapsformidling: 
Styret har organisert 7 stands-markeringer i Bergen sentrum i løpet av 2022. Der har 
fokus vært på å dele ut løpesedler og samtale med folk om EØS-avtalen og om dens 
konsekvenser for krafteksport og strømpriser, og for den norske selvråderetten. Her 
har vi fått mange positive tilbakemeldinger, støtte og gode diskusjoner med folk som 
kommer forbi. Vi opplever at det er en god måte å profilere oss i bybildet. 
 
Det har vært avholdt et kraftseminar i samarbeid med Hordaland Nei til EU. 
 

Sosiale medier: 
Facebook-siden vår har nå 343 følgere, og det har vært mye aktivitet på siden det 
siste året. Vi har også opprettet en lukket Facebook-gruppe som bare er for 
medlemmer, men den har foreløpig litt liten oppslutning. På disse sidene prøver vi å 
gi jevnlig informasjon om våre aktiviteter, og skolere følgerne om ulike sider ved EU 
og EØS-avtalen. 
Styremedlemmer har skrevet leserinnlegg og sendt til lokale aviser. Dessverre 
opplever vi at de er svært kritiske til å ta inn leserinnlegg mot EU/EØS. 
 
Medlemsverving. 
Pr. 31.12.2022 hadde Bergen Nei til EU 635 medlemmer, en liten økning i forhold til i 
fjor. Økningen er gledelig, men vi blir likevel nødt til å fortsette arbeidet med å få flere 
medlemmer med i organisasjonen, og ønsker spesielt å øke ungdomsandelen i 
medlemsmassen. I dette arbeidet samarbeider vi både med Hordaland NtEU og 
Bergen Ungdom mot EU. 
  
Det er mye arbeid med verving av medlemmer. Standsarbeidet er et viktig tiltak, men 
det er ikke lett å verve nye medlemmer gjennom denne typen aktiviteter. Kontakt pr 
telefon med medlemmer som ikke har betalt kontingenten, har vist seg å være 
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fruktbart. Ellers har vi hatt en aksjon blant våre eksisterende medlemmer, om å verve 
ett nytt medlem. 
 
 
Deltakelse i aktiviteter arrangert av andre:  
Bergen Nei til EU deltok i markeringen av både på 8. mars og 1. mai. Vi holdt appell 
og hadde egne faner i toget. 
Vi har også deltatt i fire strømaksjoner, med både appeller, faner og plakater mot 
ACER og EU/EØS. 
I tillegg hadde vi en informasjonsstand på en Energi- og miljøkonferanse i Åsane i 
september. 
 
Leder i Bergen NtEU har fast plass som observatør i Hordaland NtEUs styre. Han har 
gjennom året deltatt både på styremøter og styreseminar sammen med Hordaland 
NtEU. 
 
Sammen med Hordaland NtEU markerte vi 50-årsdagen for Norges Nei til EU i 1972, 
med foredrag og diskusjoner både om fortidens kamper, og vårt fremtidige forhold til 
EU. Mange deltok, og stemningen var god. 
 
Sammen med Hordaland NtEU har vi arrangert et kraftseminar, med fokus på ACER, 
EUs energi- og klimapolitikk, og hva dette har å si for Norge som EØS-medlem. 
 
Leder deltok som delegat på Nei til EUs landsmøte i november og på 
Trondheimskonferansen i januar 2023. 
 
Medlemsmøter og andre åpne møter. 
Bergen NtEU har ikke hatt egne medlemsmøter i 2022. I arbeidsplanen står det at vi 
skal gjennomføre medlemsmøter, med aktuelle tema, men det viser seg vanskelig å 
få tak i gode innledere til slike møter. Det blir likevel et viktig mål for det nye styret å 
jobbe for å få dette til i neste periode. 
 
Samarbeidet med fylkeslaget om å arrangere studiekvelder og seminar, fortsetter i 
neste periode. 
 
Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på 6 052 kroner. Lagets egenkapital ved årsskiftet 
var på 119 787 kroner. Hovedårsaken til underskuddet er at Fylkeslaget i fjor vedtok 
å redusere tilskuddet til lokallagene med 5%. På tross av dette er lokallaget i en god 
økonomisk situasjon.  
 

Styret, som får oppdatering om den økonomiske situasjonen av økonomiansvarlig på 
hvert styremøte, har ifølge revisor, god styring på økonomien.  
 
Hva har skjedd så langt i 2023 
 
Det har vært 3 styremøter fram til årsmøtet.  
 

Flere fra styret deltok på fylkesårsmøtet 24. mars, og på det påfølgende 
årsmøteseminaret 25. mars. 
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Det er gitt ut ett nummer av Løvetannen i mars 2023. 
 
Vi har deltatt på en markering mot strømprisen, der Bergen NtEU markerte seg med  
plakater mot ACER og EØS. 
 
 
 
Bergen, mars 2023 
 
 
Styret i Bergen Nei til EU 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
---------------------------------------------               ---------------------------------------------                
Tor Sander                                                      Ann Jorun Hillersøy 
 
 
 
 
---------------------------------------------               --------------------------------------------- 
Tormod Lid                    Einar Harald Skogseth 
 
 
 
 
---------------------------------------------               --------------------------------------------- 
Vivian Midtsveen                                       Åse Simonsen 
 
 
 
 
--------------------------------------------                ----------------------------------------------    
Olav Reikerås                    Nora Henden Stegane  
 
 
 
--------------------------------------------- 
Henry J Lie     
 
 
  


