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Saksliste for årsmøtet: 

1.     Åpning av årsmøtet ved fylkesleder Jørn Grøtberg 

2.     Konstituering av årsmøtet: 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

·       Valg av møteleder 

·       Valg av protokollfører 

·       Valg av protokollunderskrivere 

3.     Årsmelding 2017 

4.     Regnskap 2017 og revisjonsrapport 2017 

5.     Arbeidsplan 2018 og budsjett 2018 

6.     Vedtektsendringer  

7.     Innkomne saker og årsmøteuttalelser 

8.     Valg 

9.     Avslutning. 

 
 

 

 
 

 



ÅRSMELDING 2017 
 

INNLEDNING 

Oppland Nei til EU sitt arbeide har skjedd gjennom fylkesstyremøter, godt samarbeide med 

lokallagene og Nei til EU sentralt. Vi har lagt stor vekt på å legge til rette for at lokallagene skal kunne 

ha de aktiviteter de ønsker.  

Denne årsmeldinga tar for seg arbeide i fylkeslaget og hovedaktivitetene i lokallagene 2017. 

Fylkeslaget har jobbet i tråd med Nei til EU sin arbeidsplan og egen arbeidsplan. 

FORRIGE ÅRSMØTE. 

Årsmøtet ble avholdt på Lillehammer Hotel lørdag 1 april 2017. Det var et godt besøkt årsmøte. Jørn 

Grøtberg ble valgt til ny leder, etter Kari Engebretsen. Det ble arranger et åpent møte i etterkant av 

årsmøtet, med tema Norge etter Brexit hva nå. Innleder på møtet var Sigbjørn Gjeldsvik fra SP, 

sekretæriatsleder i stortingsgruppa til SP, og tidligere leder i Nei til EU. Det ble et veldig godt og 

engasjerende møte. 

 

STYRET HAR HATT FØLGENDE SAMMENSETNING. 

Leder                          Jørn Grøtberg, Gjøvik og Toten 

Nestleder                  Ingas Marie Norderhus, Sel og Heidal 

Kasserer                    Jarle Rønningen, Nord-Fron 

Styremedlem           Petter Malmø, Lillehammer 

Styremedlem           Magnhild Strand, Valdres 

Styremedlem           Aud Gunhild Hove, Sjåk 

Styremedlem           Bjørn Olav Andreassen, Jevnaker 

Styremedlem           Dag Seierstad, Lillehammer 

VARAREPRESENTANTER:  

1. Gaute Helland, Lom 

2. Eva Marie Mathisen, Lillehammer 

3. Otto Sundvoll, Valdres 

4. Borgny Sletten, Nord-Fron 

 

Magnhild Strand har vært Kvinnekontakt. 

Revisorer i 2017 har vært Helge Galterud og Bente Sandaker. 

Valgkomiteen har bestått av Åse Nordnes, Gunnar Breivik, Arne Strandlie. 



 

Bildetekst: Deler av styret i Oppland Nei til EU   Foto: Aud Hove. 

 

 

STYRETS AKTIVITET 

Fylkesstyre har hatt 10 styremøter i perioden, med godt oppmøte på de fleste styremøtene. AU har 

bestått av Jørn Grøtberg og Inga Marie Norderhus i denne perioden, de har hatt tlf møter foran hvert 

styremøte og mye kontakt ellers.  

Styret har fulgt opp lagets arbeidsplan og lagt til rette for at lokallagene skal kunne ha de aktiviteter 

de ønsker å gjennomføre.  

Leder Jørn Grøtberg har besøkt alle lokallagene i 2017, utenom Lom Nei til EU, her har det vært 

kontakt over tlf. flere ganger.  Viktig med en slik nær kontakt mellom fylkeslaget og lokallagene. 

 



MEDLEMSUTVIKLING. 

Oppland Nei til EU har pr.31.12.17 1296 betalende medlemmer, mot 1384 året før. 

Medlemsutvikling i Oppland Nei til EU. 

År              Antall medlemmer: 

2017         1301 
2016         1384 
2015         1418 
2014         1456 
2013         1543 
 

ORGANISASJONEN 

Oppland har følgende lokallag med registret aktivitet i 2017: 
 
Gjøvik og Toten Nei til EU, Leder Einar Wiklund 
Valdres Nei til EU, Leder Per Håvar Nevland 
Lillehammer Nei til EU, Jørund Hassel 
Nord-Fron Nei til EU, Leder Jarle Rønningen 
Sel og Heidal Nei til EU, Leder Inga Marie Norderhus 
Lom Nei til EU, Leder Bodil Sandum Ovesen 
 
Ellers så er det kontaktpersoner i de lag som det ikke har registrert aktivitet, men det er en stund 
siden dette har blitt oppdatert. 
 

AKTIVITET I LOKALLAGENE: 

Her har vi med en liten oversikt over aktiviteten i de enkelte lokallagene. 

GJØVIK OG TOTEN NEI TIL EU. 

- Har avholdt 9 styremøter. 

- Medlemmer har hatt 13 leserinnlegg med ulike tema. 

- Antall betalende medlemmer 2017, 265 medlemmer. 

- Avholdt årsmøte 8.2 2017, innledning ved Cato Haug fra Fagforbundet Østre Toten, 

med tema Norges forhold til EU/EØS sett fra Fagforbundets synsvinkel. Årsmøte vedtok en 

uttalelse som bygget på foredraget til Haug. Einar Wiklund ble gjenvalgt som leder. 

- Har vært i Radio Toten. 

- Åpent Møte 26 april på Gjøvik med paneldebatt mellom første kandidatene fra Oppland til 

Stortingsvalget 2017.Tema EØS-avtalen. 

- Åpent møte 16 oktober på Raufoss, Tema Sjølberging- Importerer vi for mye mat. 

- Stortings representant Ivar Odnes holdt innledning, og Jørn Grøtberg holdt sluttappell. 

- Åpent Medlemsmøte 01.12.17 på Gjøvik, Tema ACER og EUs Energibyrå, Jørn Grøtberg og 

Arne Strandlie var innledere. 

- Gjøvik og Toten Nei til EU deltok på 1 MAI, i Gjøvik Østre og Vestre Toten med paroler i i mai 

togene.  

- I forbindelse med Stortingsvalget 2017 ble det delt ut valgaviser og standpunkt. 

- Stand på Gjøvik, Raufoss og Lena. 

- Det har vært stor aktivitet i laget dette året, med engasjerte medlemmer. 



NORD-FRON NEI TIL EU: 

- Årsmøte 23.Mai. Jarle Rønningen ble valgt til leder. Møte vedtok uttalelsen, Ut av EØS. 

- Etter årsmøte åpent møte der Jørn Grøtberg og Dag Seierstad innledet om Brexit. 

- Var tilstede på AP sine 1 Mai arrangement på Vinstra og Kvam, delte ut materiell. 

- Det har vørt 2 styremøter. 

- Stand under byfesten på Vinstra. 

- Delte ut Valgavis og Standpunkt i forbindelse med Stortingsvalget 2017. 

VADRES NEI til EU. 

- Årsmøte 5 februar, Per Håvar Moe Nevland ble valgt til leder. 

- Styremøte 17 August. 

- 5 desember, medlemstur for Valdres Nei til EU sammen med Nortura medlemmer i Valdres 

til Nortura Rudshøgda. 40 påmeldte til turen. 

- Har delt ut valgavis og standpunkt i forbindelse med Stortingsvalget 2017. 

LOM NEI TIL EU. 

- Har gjennomført årsmøte 2017, Bodil Sandum Ovesen ble valg til leder. 

- Har ikke vært noen aktivitet etter årsmøtet. 

SEL OG HEIDAl NEI TIL EU. 

- Avhold årsmøte 13.2.17 Inga Marie Norderhus ble valgt som leder. 

- Åpent møte i forbindelse med årsmøtet tema EØS eller handelsavtale etter Brexit og Holship-

dommen. 

- Et annet tema under årsmøtet, Hvordan kan president Trump ha innvirkning på TISA/TTIP? 

- PÅ siste styremøte før ferien hadde vi invitert nyvalgt leder i Oppland Nei til EU, Jørn 

Grøtberg.  

- I god tid før 8. mars tok Nei til EU initiativ til arrangement på biblioteket på Otta. Vi inviterte 

følgende til planleggingsmøte, representanter fra de politiske partiene, Fagforbundet, 

Undervisningsforbundet, Norske Kvinners sanitetsforening, osv. 

- Dette resulterte i møte på biblioteket der historiker Ivar Teigum kåserte om hvordan kvinner 

hadde det på slutten av 1700-tallet. Nei til EU la fram matriell som info om vårt arbeide. 

- Deltok på stand under byfesten 26. august. 

- Stand på Otta Martnan, hvor vi var godt besøkt. Leder Jørn Grøtberg deltok en dag. 

- Det har vært stor aktivitet når det gjelder verving, laget vart lagt merke til da vi oppnådde 

75% medlemskap etter ringerunde til personalet i Nortura og Tine. 

- Flere Leserinnlegg i GD og Nordalen. 

- Sel og Heidal Nei til EU er nå registrert i Brønøysundregisteret. 

 

LILLEHAMMER NEI TIL EU. 

- I perioden er det blitt avholdt 1 årsmøte, hvor Jørund Hassel ble valgt som leder, og 8 

styremøter. 

- I samarbeid med Oppland Nei til EU, er det blitt avholdt et åpent møte på Lillehammer, tema 

arbeidslivspolitikk og hva skjer om EU innfører felles valuta? Dag Seierstad og Boye Ullman 

holdt foredrag på det åpne møtet. 

- I Etterkant av årsmøtet til Oppland Nei til EU 1.4.2017 ble det gjennomført en 

postkasseaksjon med utdeling av flyer fra fylkeslaget. 



- Tilsvarende ble det delt ut Nei til EU sin valgavis i forkant av Stortingsvalget 2017. 

- Det ble skrevet tre avisinnlegg i forkant av valgkampen, med forskjellig tema. 

- Styret har gjennomført ringerunder bht anmodning om fortsatt medlemskap ovenfor 

medlemmer som ikke her/hadde fornyet medlemskap. 

- Styret har hatt store problemer med å få registrert Lillehammer Nei til EU i 

Brønnøysundregisteret, problem med adgang til egen bankkonto osv, men det ser ut til å 

løse seg nå. 

- Stand på Strandtorget i forkant av Stortingsvalget, Jørn Grøtberg deltok fra fylkesstyre. 

 

ÅPNE MØTER 

I forbindelse med årsmøtet 1 april ble det arranger et åpent møte med tema Brexit. 

Sigbjørn Gjeldsvik fra SP var innleder. 

24. august. Åpent møte på Lillehammer i samarbeide med Lillehammer Nei til EU, tema 

arbeidslivspolitikken, hva skjer om EU innfører felles valuta. 

30.august. Åpent møte med etterfølgende paneldebatt. Medarrangør Naturvernforbundet Oppland. 

Tema EUs klimapolitikk linket opp til Norges klimapolitikk. Innledere Elin Lehrum Boason fra CICERO 

og Anders Haug Larsen fra Naturvernforbundet. Møtet ble avsluttet med en paneldebatt mellom 

førstekandidatene fra Oppland til Stortingsvalget 2017. 

Vi hadde fått UD-midler til dette åpne møtet. 

Oppland Nei til EU og Hedmark Nei til EU arrangerte et åpent møte på Biri Vertshus den 28.oktober. 

Tema var EØS-avtalen. Innledere var Idar Helle fra Nei til EU og Roger Kyseth, direktør i 

bildelprodusenten Bentler, ved Raufoss Industripark. Et meget godt møte. 

STANDSVIRKSOMHET. 

Det har vært standsvirksomhet rundt om i flere av lokallagene, hvor fylkeslaget også har vært 

representert.  Otta Martn er et fast innslag hvert år, Jørn Grøtberg deltok på en av dagene fra 

fylkeslaget. 

1 MAI. 

Gjøvik og Toten Nei til EU deltok på Gjøvik, Raufoss og Skreia. 

MEDIA DEBATT OG HJEMMESIDEN. 

Det har vært stor aktivitet på å sende inn leserinnlegg i perioden, med mange aktuelle tema. Det har 

også vært noen redaksjonelle innslag i forbindelse med møter som skulle avholdes. 

Facebookgruppa har vært aktivt i bruk, og nå har vi fått ei ny hjemmeside som vi skal få god nytte av. 

UD-PROSJEKT 2017. 

Fylkeslaget søkte om midler til prosjektet «Klimapolitikken til EU, og fikk godkjent søknaden og fikk 

da kr. 60.000,-  i midler til dette. Og dette Åpne møtet ble da gjennomført 30 August på Strand Hotell 

på Gjøvik 

 



RÅDSMØTER, FYLKESLEDERSAMLINGER. 

Fylkeslaget har deltatt på alle disse rådsmøtene og fylkesledersamlingene. Det er viktig at vi er med 

her, hvor vi blir både oppdaterte og skolerte. Og treffer folk fra de andre fylkeslagene. 

 

UT AV EØS er fortsatt førsteprioritet i Nei til EU, og det jobbes hardt på alle fronter i organisasjonen 

for å nå det målet.  

 

Oppland Nei til EU. 

 

Jørn Grøtberg              Inga Marie Norderhus        Jarle Rønningen         Magnhild Strand 

Petter Malmø              Aud Gunhild Hove               Bjørn Olav Andreassen    Dag Seierstad 

 

Gaute Helland             Eva Marie Mathisen          Otto Sundvoll            Borgny Skansen Sletten 

 


