
Forslag  til Vedtekter for Nord-Trøndelag Nei til EU  

§1. Formål.  

Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i Den Europeiske Union.  

Nei til EU arbeider for:  

-å sikre norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.  

-full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser.  

-at tilpasning til EU’s indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og 

befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte.  

Nord-Trøndelag Nei til EU vil ha slutt på EØS-tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked 

som går på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningene i 1972 og 1994, hvor verdier 

som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.  

§2. Arbeidsformer.  

Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale ledelse om arbeidsformer for å 

oppfylle formålsparagrafen.  

Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på fylkesplan, og arbeide for å 

styrke organisasjonsapparatet på lokalplan.  

§3. Medlemmer.  

Som medlemmer regnes de som har betalt årskontingent, fastsatt av landsmøtet i Nei til EU. 

§4. Årsmøtet.  

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet, og ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april. 

Årsmøtet innkalles skriftlig med to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 

¼ av medlemmene krever det.  Forslag til årsmøtet må være i styrets hende innen den frist som 

styret setter. 

Alle medlemmer i fylkeslaget kan møte på årsmøtet med fulle rettigheter. 

Årsmøtet skal:  

1. Behandle årsmelding og regnskap. Årsmelding følger årsmøteperioden. Regnskap følger 

kalenderåret. 

2. Behandle arbeidsplan og budsjett. Arbeidsplan følger årsmøteperioden. Budsjett følger 

kalenderåret. 

3. Vedta fordeling kontingent mellom fylkeslag og lokallag.  

4. Behandle innkomne saker eller saker som styret legger fram for årsmøtet.  

5. Velge leder for 1 år. 

 6. Velge styremedlemmer for 2 år slik at halvparten er på valg hvert år. 

 7. Velge fire vararepresentanter til styret i nummerorden. 

8. Velge to revisorer.  



9. Velge valgkomité på 3 medlemmer valgt for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år. Leder er 

den som har vært komitémedlem lengst tid. 

                            

§5. Styret.  

Styret består av minst 6 personer og fortrinnsvis jevn kjønnsfordeling. Ungdom mot EU, Bondelaget 

og fagbevegelsen kan velge 1 hver til styret. Styret konstituerer seg selv. Styrets vedtak treffes ved 

flertallsbeslutninger og styret er beslutningsdyktig når ½ av styret er til stede. Styret velger 

utsendingene fra fylkeslaget til rådsmøte og landsmøte, med jevn kjønnsfordeling. 

§6. Endring av vedtektene.  

Disse vedtektene kan bare endres ved 2/3 flertall på lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget og hvor 

innholdet er gjort kjent i innkallingen  

§7. Oppløsning av fylkeslaget.  

Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertall på lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget. 

Fylkeslagets midler overføres til Nei til EU sentralt. Hvis Nei til EU er oppløst fatter årsmøtet vedtak 

om hvordan midlene skal disponeres. 


