
Årsberetning 

I løpet av årsmøteperioden er det avholdt 4 styremøter, hvorav 3 digitalt på 

Teams og 1 fysisk i forkant av årsmøtet. 

Leder har deltatt på fylkesledermøter digitalt og har hatt jevnlig kontakt med 

Nei til EU sentralt. 

Vi stilte også med delegasjon som bestod av: Marit Fosså, Berit Røsvik, Olav 

Olsen og Astrid Hoem til det digitale landsmøtet. Hans Martin Storø deltok 

også, men er usikker hvem han representerer da han har fast bostedsadresse i 

Rennebu. 

Til landsmøtet ble det kjøpt inn en PC for bruk ved digitale samlinger og ellers 

for bruk i laget. 

Styret har iverksatt prosessen med å inngå avtale med et regnskapskontor om 

føring av regnskap og disponering av konto for utbetalinger. I denne 

forbindelse vil det bli byttet bankforbindelse fra Landkreditt til Sparebank 1. 

Det er flere grunner til at styret ønsker å skifte bank bl.a. relativt høye gebyrer i 

Landkreditt, enklere for regnskapskontoret da de allerede er Sparebank 1 

kunde og vår økonomiansvarlig er også kunde der, så da kan han ha tilgang og 

enkelt ta utskrifter for rapport til styret. 

På grunn av smittevernhensyn har det i perioden vært en utfordring å 

arrangere stands og møter. I stedet har vi vært mer aktiv på sosiale medier. 

Marit Fosså har fått reaktivert lokallaget på Levanger, som har avholdt årsmøte 

hvor hun ble valgt som leder. 

Vi deltar på den sentrale vervekampanjen som startet 15.mars, med deling av 

det som er produsert for sosiale medier. Vi vil også i løpet av kampanjen 

kontakte medlemmer i Nord-Trøndelag, som ikke har betalt kontingent for 

inneværende år. Målet med kampanjen er å nå 20 000 medlemmer igjen. 

I forbindelse med at Høyesterett vedtok at ACER-søksmålet skal prøves i 

rettssystemet, fikk Nei til EU en god del innmeldinger og 8 av dem i Nord-

Trøndelag. 

 



Styret har bestått av: 

Leder: Bjørn Aaneng 

Nestleder: Guri Sagvik 

Økonomiansvarlig: Olav Olsen 

Kvinnekontakt: Marit Fosså 

Styremedlem: Ståle Johansen 

Styremedlem: Gisle A. Green 

Styremedlem: Astrid Hoem 

Vararepresentanter: Jon Olav Forbord og Berit Røsvik 

Styret. 

 


