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                   STYRET M/VARAREP OG DIVERSE UTVALG 

         VALGT PÅ ÅRSMØTET 2019 

 

 

 
          VERV 

 
         NAVN 

 
          LOKALLAG 

 
PERIODE 

Leder  Ulf Ulriksen  Vefsna Nei til EU ipv 

Nestleder Tine Olsen Vesterålen/(Narvik) 2 år 

Kasserer  Ragnhild Arnesen Rana Nei til EU 2 år 

Styremedlem Linda Forsvik Bodø Nei til EU ipv 

Styremedlem Lars Nielsen Rana Nei til EU 2 år 
 

 

                                    VARAMEDLEMMER 

Upr varamedlem Åge Bergquist Bodø  1.år 

             -----    Freydis Finnseth Jensen Vesterålen --- 

             ----- Jan Otto Fiplingdal Vefsna --- 

             -----  Laura Johanne Olsen Vågan --- 

             ----- Per Anton Nesjan Vega --- 

             ----- Gro Estensen Sør-Helgeland --- 

Upr varamedlem Ronny Ove Espenes Narvik  1.år 

 

 

   VALGKOMITE/REVISOR 

Leder Terje Nystadbakk  Tre år 

Medlem Marianne Kilavik Fauske To år 

Medlem Atle Hiller Rana  1 år 

Revisor Edgar Iversen Rana  1 år 

 

 

            UTSENDINGER TIL RÅDET 

• Leder 

• Nestleder 



MEDLEMSUTVIKLING 2019 
 

                2017                  2018                2019 

   1 113 1 140 1 277 

 (189 nye medlemmer) (1 111, betalte) 

 
Sjøl om medlemsoversikten viser hyggelig økning, må vi igjen ta høyde for at ikke betaler i 
tide og derfor objektivt sett ikke er gyldige medlemmer med stemmerett eller er valgbare. 
Det gjelder både gamle og nye medlemmer.  Vi vil på årsmøtet legge fram mere data om 
dette, både antall innmeldinger i 2019 og frafall. 
 
STYRETS ARBEID/MØTEVIRKSOMHET 
 
Årsmøtet 2019 påla styret klare føringer for vårt arbeide. 
Internt ble styret pålagt å fortsette omorganiseringa og opprettelsen av lokallag i hele fylket. 
Dette har vi gjort gjennom en fylkesturne juli og august 2019 og støtte opprettelsen av 
interim-styrer og lokallag.  Styret ved leder, Lars og ulike lokallagsrepresentanter besøkte 
henholdsvis Andenes, Myre, Sortland, Melbu, Kabelvåg, Brønnøysund, Sandnessjøen og 
Mosjøen. Mere enn 30 nye medlemmer ble vervet fra stands alene, foruten innmeldinger på 
nett. Det viktigste er likevel dannelsen av interim-styrer for nye lokallag på Sør-Helgeland, 
Ytre-Helgeland og Rana/Nord-Helgeland (februar 2020).  
På høstkonferansen på Fauske i oktober, ble årsmøtets vedtak om tilskudd til nye lokallag 
lagt fram og godkjent. 
 
Politisk ble styret pålagt å intensivere EØS-kampen og konkret kampen mot Jernbanepakke 
4. Styret vil si seg særlig fornøyd med samarbeidet med Norsk Lokomotivmandsforbund og 
Norsk Jernbaneforbund i Nordland i aksjonsdagen mot Jernbanepakke 4.  Vi samarbeidet og 
deltok sammen i markeringer i Bodø, Rana og Mosjøen, hvor bl a fylkesråden for samferdsel 
deltok i Bodø. 
Det har vært flere motinnlegg i diverse lokale media i hele fylket om konsekvensene av EØS-
avtalen i Nordland mot NHO sin kampanje foran Fellesforbundets landsmøte. 
 
Ellers vil vi fremheve opprettelsen av et intim-styre for faglig utvalg i Nordland. 
Øyvind Bergvik Johsen, klubbleder for Mo Industritransport , fra Hemnes er leder. 
Opprettelsen og funksjonen til faglig utvalg vil kunne få stor betydning i vår framtidige 
samarbeid med fagbevegelsen. 
 
Fylkesleder ble valgt som varamedlem til det nasjonale styret i Nei til EU på landsmøtet. 
Det har vist seg lite funksjonelt og praktisk vanskelig å fylle denne oppgaven. Dette fordi 
varamedlemmer ikke har stemmerett ved fulltallig styre og pga praktiske problemer. 
Ellers har møtetidspunktet for fylkesledermøtene gjort det vanskelig for fylkesstyret å møte.  
Temaet har blitt tatt opp flere ganger med ledelsen uten resultat.   
Styret i Nordland Nei til EU har en klar oppfatning av at styremøter må planlegges for ulike 
livsfaser for folk, ulike jobber og ulike bosteder, ellers vil dette fungere ekskluderende. 
Tine, Lars og Ulf deltok i Oslo på 25-årsfeiringa av folkeavstemminga i 1994, mens Lars, 
Linda, Tine og Ulf deltok på Trondheimskonferansen. 
 


