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ÅRSMELDING 2019 
 

Bergen Nei til EU 
 

 
Bergen Nei til EU er et av lokallagene som hører inn under Hordaland Nei til EU. 
Det har vært avholdt 8 styremøter i lokallaget i 2019/2020. I tillegg har det vært 
to arbeidsmøter. Styret har gitt ut to nummer av medlemsbladet Løvetannen, 
og arrangert 4 stands-aktiviteter i løpet av vår og høst 2019. To av disse var i 
forbindelse med valget 2019. 
 
Flere detaljer om styrets arbeid er å finne senere i denne årsmeldingen.  
 
 
Styret 
På årsmøtet 28. mars ble det valgt følgende styre:  
 
Leder:      Tor Sander   gjenvalg - for ett år   

Styremedlem:    Einar Harald Skogseth for ett år 

Styremedlem:   Agathe Børretzen  for ett år 

Styremedlem:   Marit Ørstad   gjenvalg - for ett år 

Styremedlem:    Tormod Lid   for ett år    

 

Varamedlemmer:    Åse Simonsen  ny som vara - for ett år 
     Vivian Midtsveen  ny som vara - for ett år 

     Pearl Hamre   ny som vara - for ett år 

     Nora Henden Stegane gjenvalg - for ett år 

 
Revisor: Frode Mannsåker:     valgt for ett år 
 
Valgkomité:                         Hildur Straume   gjenvalg for ett år 
                                                     Tone Storevik   gjenvalg for ett år 
                                                     Oddvar Skre    gjenvalg for ett år 
 
 
Konstituering av det nye styret på styremøtet 24.04.2019: 
 
Sekretær: Agathe Børretzen 
Økonomiansvarlig: Nora Stegane 
Løvetannen-ansvarlig: Douglas Ferguson (ikke styremedlem) 
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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, med hovedfokus på lokale og nasjonale konsekvenser av EØS-avtalen. 

• Drive aktiv medlemsverving og skape mer engasjement i medlemsgruppen. 

Prøve å få med flere ungdommer i organisasjonen. 

• Utvikle og oppdatere oss på sosiale medier/hjemmesiden, gjøre de informative 

og sørge for at det jevnlig fylles på med nye saker. 

• Samarbeide med Hordaland NTEU om kurs og aktiviteter. Holde god kontakt 

med fylkeslaget gjennom at leder deltar på møtene til Hordaland NtEU. 

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

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

 
Kunnskapsformidling: 
I 2019 gjennomførte vi fire stands på Bibliotekplassen. To på våren, og to direkte 
knyttet opp mot valget. Her hadde vi fokus på hvordan EØS har innvirkning på lokal 
politikk og demokratiske prosesser.  
 

Faglig seminar i forbindelse med årsmøtet: Roar Abrahamsen, leder i Fellesforbundet 
avd 5, om bakgrunnen for forbundets vedtak om å si nei til EØS. 
 

Seminar og studiemøter, i samarbeid med Hordaland Nei til EU, med ulike aktuelle 
tema. 
 

Bergen Nei til EU har startet egen Facebook-gruppe, for å informere bedre om vårt 
arbeid og om aktiviteter som vi ønsker oppmøte om. 
 

Løvetannen nr 1.2019: 
Alternativ til EØS-avtalen av Toril Mongstad, AP og handlingsrommet av Boye 
Ullmann, Hjelmengutvalget av Gunnar Rutle, reportasje fra Trndheimskonferansen av 
Toril Mongstad og leder Nok er nok av Tor Sander 
 

Løvetannen nr 2-2019: 
EØS og demokratiet av Tor Sander, Ulike protestgrupper av Agathe Børretzen, EØS 
og kommunenes stilling av Helene Bank, Jubileum 25 år siden siste Nei av Toril 
Mongstad, Valget er over av Tor Sander og billedreportasje fra standsvirksomhet. 
 
Medlemsverving. 
Pr. 31.12.2019 hadde Bergen Nei til EU 578 betalende medlemmer. Tallet på 
betalende medlemmer pr 31.12.2018 var 584.  
En liten nedgang siden i fjor. Vi blir nødt til å arbeide videre med å få enda flere 
medlemmer med i organisasjonen, og ønsker spesielt å ha fokus på å få med oss 
flere ungdommer. 
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Det er mye arbeid både med ny- og gjenverving 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 fruktbart. Ellers kan en aksjon blant våre eksisterende medlemmer, 
om å verve ett nytt medlem hver, kanskje prøves igjen? 
 
Deltakelse i aktiviteter arrangert av andre:  
Nei til EU hadde egen parole i 8. mars toget: «KJERRINGER MOT at EU skal styre 
STRØMMEN» 
 

Bergen nei til EU deltok også i aktivitetene på 1. mai.  
Solidaritetsarrangementet på Vågsalmenningen 1. mai var bra mht oppslutning og 
stemning, men kan med fordel ha en strammere og tydeligere regi.  
 

Seminar 22.5 om Meldepliktdirektivet, Hjelmengutvalget og Oslomodellen mot sosial 
dumping. Gode innledere og god oppslutning om møtet. 
 

Studiemøte 6.6 om transportbransjen, med innleder Geir Kvam. 
 

Styremedlem Agathe Børretzen, deltok på Etnemarknaden 2.-4. august, sammen 
med representanter fra Hordaland NtEU. 
 
Vi deltok med egen fane i politisk streik mot Jernbanepakke 4, den 10.10 på 
Torgallmenningen. 
 

Flere i styret deltok på Hordaland NTEUs faglige seminar 29.10, om ACER-
søksmålet og EUs energipakke 4, ved Morten Harper fra Nei til EU. 
 

Studiemøte 7.11. Tema. Fiskeripolitikk og EU/EØS. Innleder Toril Mongstad. 
 

Jubileumsseminar og fest 25.11, arrangert av Hordaland NtEU, i forbindelse med 25 
årsmarkeringen av folkeavstemningen mot EU.  
 
Medlemsmøter og andre åpne møter. 
Lokallaget har ikke arrangert egne møter utover årsmøtet og styremøtene i 2019, 
men har deltatt på en del arrangement i regi av fylkeslaget. 
 

Agathe Børretzen og Vivian Midtsveen deltok på kvinnekonferansen i regi av 
kvinneutvalget i Nei til EU 2. og 3. november. 
 

Tor Sander deltok på Nei til EUs jubileumsseminar og fest i Oslo 29. november.  
 
Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på 7 914 kroner. Lagets egenkapital ved årsskiftet var 
på 86 788 kroner. Hovedgrunnen til dette var at det kom inn vel 6 000 kroner mer i 
gaver, og at utgiftene har vært litt lavere enn budsjettert. For øvrig er det godt 
samsvar mellom regnskap og budsjett. 
 

Styret, som får oppdatering om den økonomiske situasjonen av økonomiansvarlig på 
hvert styremøte, har god styring på økonomien.  
 
Hva har skjedd så langt i 2020 
Det har vært 3 styremøter fram til årsmøtet.  
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Flere fra styret deltok på fylkesårsmøtet 6. mars. 
 

Det er gitt ut ett nummer av Løvetannen i mars 2020. 
 
Bergen Nei til EU ønsker en representant fra Ungdom mot EU med på noen av 
styremøtene gjennom året. Øystein Johannessen og Tanya Kaldestad får derfor 
innkalling til, og referat fra møtene våre. Ingen av dem har kunnet stille på møter 
dette året. 
 
 
 
 
Bergen, mars 2020 
 
 
Styret i Bergen Nei til EU 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
---------------------------------------------               ---------------------------------------------                
Tor Sander                                                      Agathe Børretzen 
 
 
 
 
---------------------------------------------               --------------------------------------------- 
Nora Stegane            Einar Harald Skogseth 
 
 
 
 
---------------------------------------------               --------------------------------------------- 
Tormod Lid                                                     Marit Ørstad 
 
 
 
 
--------------------------------------------      -------------------------------------------------  
Vivian Midtsveen     Åse Simonsen 
 
 
  


