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Organisasjonen holder trykket oppe og er i beredskap når hele den vestlige styringen av 
økonomien er i mediene. Det er et økende ”Nei”-flertall i Norge, og media presenterer 
motstand hos 7 av 10 spurte nå som Energipakke 3 (og ev. 4) skal inn i EØS avtalen. Flere 
aktuelle avtaler er i løypa, og vi vil løfte frem Jernbanepakke 4 som viktig for Nordland 
spesielt. 

Nordland Nei til EU har en rolle å spille, som kunnskapsbase, premissleverandør og 
støttespiller i samvirke med våre allierte meningsfeller.Nei til EU har et særskilt ansvar for å 
øke kunnskapen om kjente trusler og derved bidra til å beholde nasjonal bærekraftig kontroll 
med norske ressurser. 

Vi utvikler organisasjonen ved å følge opp våre lokallag tett; ved å bidra med flere 
medlemmer under vervekampanjer og samarbeide med den eksisterende medlemsmassen. 
Hovedsaken er å sikre at disse deltar gjennom å videreføre sitt medlemskap og betale 
kontingent. Samtidig er vi avhengige av at alle medlemmer får skriftlige invitasjoner, bl.a. 
som vedlegg i medlemsavisa.  

Vi fortsetter ordningen med lokallags-kontakter, som styret organiserer hvert år, med 
muligheter for å skape kontakt med medlemmer som ikke tilhører et lokallag. Styret ser at det 
blir for kostbart å opprette lokallag uten at det er mange aktiviteter og aktive medlemmer i 
regionen. 

Styret og lokalavdelingene setter opp vervemål og en mediestrategi som er gjennomførbar. Vi 
publiserer i organisasjonens nettsider og i aviser og på sosiale medier etter hver aksjon fordi 
vi ser behov for å fortsatt være en synlig organisasjon.  

Vi fortsetter å dele ut bøker fra vårt lager av «Folket sa Nei» under arrangement, for på den 
måten å gjøre informasjon om ”Nei til EU” og Nei-bevegelsens historie mer tilgjengelig for 
befolkningen.  

Styret i Nordland Nei til EU er avhengig av de økonomiske rammevilkår for å sette 
fylkesstyret i stand til å yte tilstrekkelig service til lokallagene. Styret har ansvaret for 
sekretærjobben nå inkludert oppfølging av lokallagene. Sentralt tilbyr service, støtte og hjelp 
med arrangementer og publiseringer når de får noen uker på seg. 

Styret i Nordland samarbeider med Troms og Finnmark med sikte på å fremme forslag i god 
tid før landsmøtet 2018.  

For Nordland Nei til EU viser den massive medlemsinnmeldingen denne våren at den 
eskalerende inntreden av EU og EØS forordninger i Norges folkestyre gjør oss relevante som 
forkjempere til våre etterfølgeres rett på et godt, ansvarlig og meningsfullt liv i et bærekraftig 
samfunn.. 
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