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ÅRSMELDING 2018 
 

Bergen Nei til EU 
 

 
Bergen Nei til EU er et av tre aktive lokallag i Hordaland fylke.  
Det har vært avholdt 9 styremøter i lokallaget i 2018/2019. I tillegg har det vært 
to arbeidsmøter, og to møter med representanter for Ungdom mot EU. Styret 
har gitt ut ett nummer av medlemsbladet Løvetannen, og arrangert 4 stands-
aktiviteter i løpet av høsten 2018.  
 
Flere detaljer om styrets arbeid er å finne senere i denne årsmeldingen.  
 
 
Styret 
På årsmøtet 21. mars ble det valgt følgende styre:  
 
Leder:      Tor Sander   for ett år   

Styremedlem:    Toril Mongstad  ikke på valg (ett år igjen) 

Styremedlem:   Jane Nordlund  ikke på valg (ett år igjen) 

Styremedlem:   Marit Ørstad   for ett år 

Styremedlem:    Roar Danielsen  for ett år    

 

Varamedlemmer:    Frode Aase-Nilsen  gjenvalg – for ett år 
     Douglas Ferguson  gjenvalg – for ett år 

     Harald Simonsen  ny som vara – for ett år 

Fjerde vara    Nora Henden Stegane ny som vara – 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 
 
Årsmøtet vedtok at styremedlemmer heretter skal velges for ett år om gangen. 
 
Konstituering av det nye styret på styremøtet 17.04.2018: 
Sekretær: Harald Simonsen 
(Toril Mongstad og Jane Nordlund som reserve når Harald har meldt forfall) 
Økonomiansvarlig: Nora Stegane 
Løvetannen-ansvarlig: Douglas Ferguson 
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Styrets arbeid  
Styrets arbeid har i hovedsak vært å følge opp punktene i arbeidsplanen som ble 
vedtatt på årsmøtet.  
Hovedpunktene i arbeidet vårt har vært: 
  

• Drive ulike former for informasjonsarbeid og kunnskapsformidling om Nei til 

EU, og konsekvensene av EØS-avtalen. 

• Drive aktiv medlemsverving og skape mer engasjement i medlemsgruppen. 

Ha fokus på å få med flere ungdommer i organisasjonen. 

• Oppdatere sosiale medier/hjemmesiden, gjøre de informative og sørge for at 

det jevnlig fylles på med nye saker. 

• Samarbeide med Hordaland NTEU om kurs og møter. 

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

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

 
Kunnskapsformidling: 
Fire stands på Bibliotekplassen i september, oktober og november. I referatet fra 
styremøtet 23.10.18 siterer vi; «Det har vore godt frammøte, mange har deltatt og 
responsen har vore god når me ser bort frå dei mest regnfulle stundene. 11. oktober, 
markering mot Jernbanepakke IV, var det også mange som deltok på.»  
 
Toril hadde innlegg om jernbanedirektivet i noen av lokalavisene.   
 
Tre studiesirkler ble avholdt høsten 2018, i samarbeid med Hordaland Nei til EU, 
hvor tema var «Levevilkår for demokrati under EØS og EU». 
Innledere var John Dale, Janne Lisesdatter Håkonsen og Jan Steinholt. 
Det var bra oppmøte på disse møtene. 
 

Løvetannen; innhold i høstnummeret 2018: 
Tor Sander presenterte seg som ny leder. 
Douglas Ferguson skrev om Brexit – deal or no deal.  
Toril Mongstad skrev om demokrati innenfor EØS-avtalen.  
EU-leder Katrine Kleveland skrev om ACER og eventuelt søksmål? 
Jane Nordlund skrev om 1. mai-arrangementet i Bergen. 
 
Medlemsverving. 
Pr. 31.12.2018 hadde Bergen Nei til EU 583 betalende medlemmer. Tallet på 
betalende medlemmer pr 31.12.17 var 542.  
Det er en fin tendens at medlemstallet øker. Vi skal arbeide videre med å få enda 
flere medlemmer og ønsker spesielt å få med oss flere ungdommer. 
  
Det er mye arbeid både med ny- og gjenverving av medlemmer. Dessverre er det 
også en utfordring å få mobilisert engasjement for denne viktige jobben.  
Standsarbeidet er viktig å styrke, men det er ikke lett å verve nye medlemmer 
gjennom denne type aktiviteter. Kontakt pr telefon med medlemmer som ikke har 
betalt kontingenten, har vist seg å være fruktbart.  
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Deltakelse i aktiviteter arrangert av andre:  
Lokallaget hadde egen parole i 8. mars toget: «KJERRINGER MOT at EU skal styre 
STRØMMEN» 
Bergen nei til EU stilte også med denne parolen i 1.mai toget.  
Arrangementet på Vågsalmenningen 1. mai var bra mht oppslutning og stemning.  
 
Flere i styret deltok på Hordaland NTEUs faglige seminar om folkestyret og de nye 
EU-byråene september 2018. I underkant av 40 frammøtte. 
 
Studiesirkel 29.11. Tema. Videre opplysningsarbeid; Demokrati som tittel; manglende 
demokrati i EU skaper manglende demokrati i Norge. 
 
Landsmøtet 9. – 11. november. Tilbakemelding fra delegatene; optimisme og god 
stemming på landsmøtet, lange dager, utfordringer; få engasjert ungdommen i 
organisasjonen og sterkere faglig samarbeid og alliansebygging i forhold til konkrete 
saker. 
 
 
Medlemsmøter og andre åpne møter. 
Lokallaget har ikke arrangert egne møter utover styremøtene i 2018, men har deltatt 
på en del arrangement i regi av fylkeslaget. 
 
Jane Nordlund og Marit Ørstad deltok på kvinnekonferansen i regi av kvinneutvalet i 
Nei til EU 27. og 28. oktober. 
 
Økonomi 
Vi har flyttet kontoen vår fra DNB til SRBank. Vår konto ligger nå under fylkets konto 
og kan administreres av Hildur Straume. 
 
Regnskapet viser et overskudd på 10 011 kroner. Grunnen til dette overskuddet er at 
det var budsjettert med 10 000 kroner for mye til Løvetannen. Det var planlagt to 
nummer, men bare sendt ut ett. Kontingentrefusjonen og årsmøteutgiftene ble noe 
større enn budsjettert. Ellers er det svært godt samsvar mellom regnskap og budsjett. 
 
Styret, som får melding fra kasserer om den økonomiske situasjonen på hvert 
styremøte, har altså god styring på økonomien.  
 

 
Hva har skjedd så langt i 2019 
Det har vært 3 styremøter fram til årsmøtet.  
 
Tor Sander og Toril Mongstad deltok på Trondheimskonferansen i januar.  
 
Flere fra styret deltok på fylkesårsmøtet 15. mars og seminar 16.mars i regi av 
fylkeslaget og hvor tema var Hjelmeng-rapporten og Velferdsprofitører – utarming av 
offentlig sektor. 
 
Emil Øvretveit er nyvalgt leder i Hordaland UmEU. Emil ble invitert på dette 
seminaret, sammen med andre medlemmer i Ungdom mot EU, med sikte på å bygge 
opp et aktivistmiljø i Ungdom mot Nei til EU i Bergen og i fylket.  
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Det er ønskelig å ha en representant frå UmEU med på styremøtene i Bergen NtEU, 
og det ble bestemt at Emil får innkalling til møtene våre, og at «nytt fra UmEU» er et 
fast innslag på styremøtene våre. 
 
 
 
 
Bergen, mars 2019 
 
 
 
Styret i Bergen Nei til EU 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
---------------------------------------------               ---------------------------------------------                
Tor Sander                                                      Harald Simonsen 
 
 
 
 
---------------------------------------------               --------------------------------------------- 
Nora Stegane     Jane Nordlund 
 
 
 
 
---------------------------------------------               --------------------------------------------- 
Toril Mongstad                                                  Marit Ørstad 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------------  
Roar Danielsen     Frode Aase-Nilsen 
 
 
  


