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1. STYRET 

Leder:  Christian Torset (Sortland) 

Nestleder:   Tine Olsen  (Sortland)  

Kasserer:   Ragnhild Arnesen (Mo) 

Sekretær:   Lars Nielsen (Mo) 

Styremedlem:   Marianne Kilavik (Fauske)   

 

Varamedlemmer: 

1. Åge Bergquist (Bodø) 

2. Vårhild Hoholm (Lødingen) 

3. Håkon Sund (Sandnessjøen) 

4. Anita Høgmo (Beiarn) 

5. Mette Bolsøy (Engeløya) 

 

Valgkomite: 

• John Helmersen, Andøy (Leder) 

• Judith Gundersen, Lødingen  

• Atle Hiller, Rana 

 

2. ÅRSMØTE 2017 

Årsmøtet i Nordland Nei til EU var på Sortland i mars. Det var 16 

stemmeberettigede delegater til stede. Nestleder i Nei til EU, Idar Helle, var til 

stede, og holdt en innledning om fagforeningenes forhold og holdning til EU i 

ulike europeiske lang før årsmøtet ble satt.  
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3. MEDLEMMER 

År   

2014:  1301 

2015:  1227 (pr. 31.12.14) 

2016:  1230 (pr. 31.12.15) 

2017:  1113 (pr. 31.12.16) 

 

 

4. STYRETS ARBEID 

Styret har i løpet av perioden hatt 11 styremøter hvorav 9 telefonmøter, 1 fysisk 

møte i  forkant av årsmøte 2018, og 1 styresamling i Mo i Rana 13. - 15. oktober 

2017.  Leder Christian Torset har deltatt på to fylkesledersamlinger. I tillegg har 

Lars Nielsen, Tine Olsen og Christian Torset deltatt på to rådsmøter, samt på 

Trondheimskonferansen 26./28. januar.  

 

I perioden har styret behandlet mange saker, bl.a. gjenverving, valgkamp, og 

meningsmåling om støtte til EØS-avtalen i Nordland. Aller størst fokus har det 

imidlertid vært på ACER, der Nordland Nei til EU har vært helt i front i 

organisasjonen. Kontakt inn mot fylkestinget ga resultat i form av en enstemmig 

vedtatt uttalelse mot ACER. Dette var første gang ACER ble behandlet av et 

folkevalgt organ i Norge, og uttalelsen ble brukt som argument inn mot mange 

kommuner, fagforeninger og andre. I Nordland har bl.a. Sortland, Hadsel, 

Øksnes, Andøy, Fauske, Narvik, Mo, Vega og Vefsn gjort lignende vedtak, de 

fleste etter innspill fra NtEU. En serie vedtak i Fellesforbundet Rana, LO 

Vesterålen, Ofoten og Rana, også disse etter innspill fra NtEU, kulminerte i 

vedtak i Fagforbundet Nordland, og LOs regionkonferanse i Nordland. Bonde 

og Småbrukarlaget kom oss også i møte med et nei til ACER-vedtak. Lars 

Nielsen deltok i møter på Trondheimskonferansen med fagforeningsledere fra 

Vestlandet, og var med å utforme planer for landsomfattende fakkeltog. Han 

stod også sentralt i å arrangere fakkeltog på Mo, med påfølgende besøk fra Roar 

Eilertsen som informerte om ACER. Det ble arrangert åpent møte på Sortland 
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14 februar der tema var Acer. Møtet var godt besøkt, og fikk pressedekning. 

Christian Torset var innleder. På Mo ble det arranget åpent møte v/nestleder Idar 

Helle 14. oktober, samt den 15. februar ved Roar Eilertsen. Styret har også hatt 

stand på Mo med fokus på ACER. Nordland Nei til EU har også vært meget 

aktive på sosiale medier, i avisen, og på andre måter, og dette, sammen med 

facebook-annonsering har gitt en meget god start på 2018 mtp verving. Hele 103 

nye medlemmer var kommet til per 23. mars, noe som er langt over normalt. Vår 

facebookside har også vokst fra rundt fem hundre følgere for to år siden, til 

nesten elleve hundre. 

 

Nordlands posisjon i Nei til EU er sterk, med to valgte medlemmer av 

sentralstyret, Gunnhild Andreassen fra Tjeldsund, og Christian Torset fra 

Sortland. Christian Torset er i tillegg medlem i Fiskerifaglig Utvalg, og kan 

ivareta Nordlands spesielle interesser på feltet via denne funksjonen. 

 

5. LOKALLAG 

Nordland Nei til EU har lokallag med valgt styre på Sortland, samt god aktivitet 

i Rana. Sortland har planlagt, og fått godkjent, sammenslåing med de inaktive 

lokallagene i resten av Vesterålen og Lødingen. Prosessen er i gang, og 

forventes sluttført med stiftelsesmøte for Vesterålen og Lødingen Nei til EU i 

løpet av høsten. 

 

6. SEKRETÆR 

Etter avslutningen av regionsekretærordningen vedtok styret at styremedlem 

Lars Nielsen fyller sekretærfunksjonen for Nordland. Han har blant annet stått 

for innkalling og referat fra styremøter, utsending av papirer, innhenting av 

informasjon fra, og kontakt med sentralt, samt forberedelser til årsmøtet. 

Ordningen fungerer godt. 
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7. AVSLUTNING 

Nordland Nei til EU har hatt et år med høy aktivitet. Vi har lagt grunnlag for 

videreutvikling av organisasjonen i form av videre medlemsvekst, og beholdt 

vår kontakt og påvirkningskraft på organisasjonen sentralt. Arbeidet med å legge 

om organisasjonen slik at de lagene som er fullt funksjonelle tar på seg et visst 

ansvar for sin region tar tid, men opprettelsen av Vesterålen og Lødingen er i 

gang. Dette blir en prøvestein for organisasjonen nasjonalt, da dette blir første 

gang man forsøker å engasjere og aktivisere medlemmer fra en hel region på 

denne måten. Vi har deltatt på samlinger sentralt og vært aktive på disse. I 

tillegg til bygging av organisasjon har vi jobbet meget åpent for å styrke Nei-

partiene i stortingsvalget 2017. Vi gjennomførte en meningsmåling, og hadde 

også et innstikk i Standpunkt der vi anbefalte alle medlemmer i Nei til EU om å 

stemme på et Nei-parti. Kampen mot ACER har imidlertid tatt det meste av vår 

tid det siste halve året, og har vært gjennomført med stor kraft og gode 

resultater. Nordland Nei til EU har vært med å flyte opinionen i dette 

spørsmålet, men dessverre har nok dette gått på bekostning av 

medlemsvervingen i 2017. Nedgangen fra året før var markant. Imidlertid har vi 

startet 2018 med sterk vekst i medlemstall, så vi kan håpe å holde, eller kanskje 

til og med øke antall medlemmer fra 2017 til 2018.  

 

 

 


