
                                    BERGEN NEI TIL EU   

                                          VEDTEKTER 

 

§ 1.Formål 

Bergen Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i EU og EØS-avtalen. 

Bergen Nei til EU arbeider for: 

 -å sikre norsk suverenitet på områder som er vesentlige for å opprettholde 

 sysselsetting, velferdsstaten og levedyktig lokalsamfunn. 

 -full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser. 

-at tilpasning til EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet 

med de land og befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal 

hjelp og støtte. 

Bergen Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre 

marked ikke må gå på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningene i 

1972 og 1994, hvor verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet og 

miljøvern sto sentralt. 

 

§ 2.Arbeidsformer 

Bergen Nei til EU er en tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon som skal drive 

informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU. Bergen Nei til EU er 

et lokallag av Nei til EU i Hordaland og samarbeidet med fylkeslaget for å oppfylle 

formålsparagrafen. Laget arbeider for å verve medlemmer, og vil gjennom lokale 

aksjoner og informasjonsvirksomhet arbeide for å oppfylle formålet til 

organisasjonen. 

 

§ 3.Medlemmer 

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan være medlemmer av 

Nei til EU. Medlemskap er uforenelig med enhver rasistisk aktivitet eller 

argumentasjon. Medlemskap er personlig. Nei til EU sentralt fastsetter kontingenten 

og krever denne inn. Alle som har betalt kontingent regnes som medlemmer. 

 

§ 4.Årsmøte 

Alle medlemmer som har betalt kontingent siste året har stemmerett på årsmøtet. 

Årsmøtet kalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Datoen for det ordinære 

årsmøtet skal normalt gjøres kjent for medlemmene 6 uker før årsmøtet finner sted. 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller fylkesstyret, eller minst ¼ av 

medlemmene krever det. 

Ordinært årsmøte skal avholdes i løpet av første halvår hvert år. 

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 

tre uker før årsmøtet. 

Årsmøtet skal: 

1) Drøfte lokal virksomhet for lokallaget. 

2) Godkjenne regnskap. 

3) Behandle arbeidsplan og budsjett. 

4) Innkomne forslag. 

5) Velge styre og leder 

6) Velge revisor for neste årsregnskap. 

7) Velge utsendinger til fylkesårsmøtet, etter fylkesårsmøte vedtekter. 



8) Velg valgkomité. 

 

§ 5.Styret 

Styret skal bestå av lederen pluss 4 styremedlemmer, et medlem utpekt av UMEU og 

4 vararepresentanter.  

Styret skal lede og koordinere den lokale virksomheten av lokallaget. Styret skal 

være bindeleddet mellom medlemmer og fylkeslaget. 

Styrets avgjørelser blir gjort ved flertallsavgjørelser. Styret er vedtaksdyktig når et 

forslag har fått støtte fra minst halvparten av styremedlemmene. 

Vararepresentantene blir kalt inn til styremøtene. 

 

Lederen velges av årsmøtet for 1 år. 

Styremedlemmer blir valgt for 1 år. 

Varamedlemmer blir valgt for 1 år. 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. 

Styret står fritt til å sette ned et arbeidsutvalg. 

 

 

§ 6.Endring av vedtektene 

 

Disse vedtektene kan bare endres ved 2/3 flertall på lovlig innkalt årsmøte i Bergen 

Nei til EU, og der endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen. 

Forslag om endring av vedtektene skal være styret i hende senest tre uker før 

årsmøtet. 

 

§ 7.Oppløsing av Bergen Nei til EU 

Oppløsing av Bergen Nei til EU kan bare skje ved 2/3 flertall på lovlig innkalt 

årsmøte i laget, eller når EU blir oppløst. Årsmøtet gjør i tilfellet oppløsning vedtak 

om hvordan midlene skal disponeres. 
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