
Årsberetning for Nord-Trøndelag Nei til EU i styreperioden 2016/-17. 
 

Styremedlemmer:  

Ståle Johansen (leder) 

Kristin Kjølen (nestleder)  

Olav Olsen 

Øyvind T. Olsen 

Karin Søraunet  

Mali Kristine Nessemo 

Kristoffer Moan (Bonndelaget) 

Varamedlemmer: 

Astrid Gustad Angelus  

Bjørn Aaneng 

Ann-Iren Staldvik Roli 
 

Årsmøte 2017: 
Årsmøtet i 2017 for Fylkeslaget i Nord-Trøndelag Nei til EU ble avholdt i Bondelagets lokaler i 
Steinkjer den 27. april.  
Før årsmøtet holdt Mali Kristine en innledning i forbindelse med Nord-Trøndelag Ungdom mot EU sin 
tur til London under avstemningen om britenes medlemskap i EU (BREXIT). 
Etter innledningen ble det holdt en kort plenumsdebatt. 
 

Styrets sammensetning i årsmøteperioden:  
Fylkeslagets leder velges på årsmøtet, Kristin Kjølen ble innvilget permisjon fra styrevervet. Anny 
Bruheim har også i denne årsmøteperioden vært fylkeslagets regnskapsfører. Nord-Trøndelag 
Ungdom mot EU ligger for tiden nede, og har ikke hatt styremedlem i fylkeslaget i denne 
årsmøteperioden.  
 

Styremøter: 
Styret har hatt 4 fysiske styremøter: 
Steinkjer 18.12-17 Ikke vedtaksdyktig   
Steinkjer 30.01-18  

Steinkjer 01.03.18  

Steinkjer 19.04.18 
 

Fylkeslagets aktivitet i årsmøteperioden. 
Deltagelse på Nei til EUs interne møter: 
Rådsmøter: 
I årsmøteperioden har vi deltatt på 2 rådsmøter, da henholdsvis i 17-18 november 2017 og  
7-8 mars 2017 på begge møter har vi stilt med 1 delegat.  
 

Fylkesledermøter/og samlinger: 
Fylkeslaget har deltatt på de fleste telefonbaserte fylkesledermøter, men laget har ikke hatt 
representasjon ved noen fylkesledersamlinger. 
 

Andre arrangementer: 
Av andre arrangementer deltok vi med 1 representant på Nei til EUs kvinnepolitiske 
Konferanse, Marna Ramsøy deltok for oss. 
 

Arbeid i laget: 
Laget har søkt om midler fra UD med tanke på å arrangere et åpent møte med fokus på 
konsekvensene EØS-avtalen skaper. 
 

Organisasjonsutvikling:  
I forhold til det styret kjenner til, var det bare lokallaget i Namsos som hadde noen form for aktivitet ut 
over årsmøte. Det er også avholdt årsmøte i lokallaget i Steinkjer og Levanger. 
 

Ståle K. Johansen 
Leder Nord-Trøndelag Nei til EU. 


