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ÅRSBERETNING 

fra 

LILLEHAMMER NEI TIL EU 

For perioden 20.02.2019 til 

02.03.2020  

 

 

 

 

 

 



Styret har i perioden 20.02.2018 til 20.02.2019 bestått av: 
 

Leder:  Jørund Hassel 

Nestleder:  Per Prestrud 
Kasserer:  Eva Marie M. Mathisen 

Styremedlem: Øyvin Aamodt 
Styremedlem: Håvard Teigen 

 
Antall: 

I perioden er det blitt avholdt 1 årsmøte og 5 styremøter. 
 

Pr. 31.12.2018 har Lillehammer Nei til EU 102 betalende medlemmer 
 

Styret består av travle folk, og høsten 2019 ble det vanskelig å avholde 
påtenkte styremøter og aktiviteter, da deler av styret var opptatt med 

valgkamp, konstituering av nye kommunestyrer, råd og utvalg mv. Men 
det har vært kontakt mellom styrets medlemmer i løpende saker på 

telefon, epost og uformelle samtaler.  

 
 

MØTER I PERIODEN 
I samarbeid med Oppland Nei til EU – ved Jørn Grøtberg - er det blitt 

avholdt 1 åpent møte (27. mai 2019). Tema var Hjelmeng-utvalgets 
rapport – og hvor mye bestemmer EU i din kommune. 

Møtet samlet 23 deltakere, og vi anser møtet som vellykket for våre 
medlemmer. 

De politiske partiene var invitert, men bare Venstre stilte opp – og som 
redegjorde for regjeringspartienes standpunkt. 

 
I kommune- og fylkestingsvalget deltok laget med en spørreundersøkelse 

blant de politiske partiene, med hovedfokus på Hjelmeng-utvalgets 
anbefalinger, og hvilke konsekvenser det kan få for kommunene. 

Alle partier besvarte spørsmålene, unntatt Høyre og Arbeiderpartiet. 

Saken fikk god omtale i Lillehammer Byavis. 
 

Lillehammer Nei til EU deltok på stand på årsmøtet til Norges Bondelag på  
Scandic Lillehammer hotell, 5. og 6. juni 2019. 

 
 

REPRESENTASJON 
Styret var representert på årsmøtet til Oppland Nei til EU, som ble avviklet 

lørdag 09. mars 2019, kl. 11.00 på Honne Hotell og Konferansesenter, 
Honnevegen 60, på Biri. 

 
Styret var representert på Nei til EU sin markering – «25 år med EØS». 

 
 

 



AVISINNLEGG 
Det er sendt 12 innlegg fra styret i perioden. Disse er; 

Acer-saken – befolkningen ført bak lyset? 

• Hjemfallsretten utfordres 

• Hjelmeng-utvalgets betydning for valgkampen 

• Hvor mye bestemmer EU i din kommune? 

• Om EUs jernbanepakke IV 

• EØS – anbud på tog 

• Hva betyr meldepliktdirektivet 

• Handler EØS om samarbeid eller markedsstyring 

• Finnes det et handlingsrom i EØS-avtalen? 

• Borgerlønn og minstelønn 

• Sykehustjenester i et marked 

• Sykehusdebatten og foretaksmodellen 

 
 

MEDLEMSOPPFØLGING 
Styret har gjennomført ringerunder mht anmodning om fortsatt 

medlemskap etter anmodning fra Oppland Nei til EU. 
 

 
ØKONOMI 

Lillehammer Nei til EU har i perioden ikke brukt penger, da påført utgifter 
er blitt dekket av Oppland Nei til EU. Og som også har sørget for materiell 

og brosjyrer ved arrangment. 
 

 
AVSLUTNING   

Styremøtene er blitt avholdt i Oppland Bondelags kontor, Kirkegata 70 A, 

Skogbrukets Hus, 2609 Lillehammer, som velvillig har stilt møtelokaler til 
disposisjon vederlagsfritt. En stor takk til dem! 

 
Det avtroppende styre vil ønske det nye styret lykke til med perioden 

2019/ 2020. 
 

 
Jørund Hassel 

Leder 
 

Per Prestrud       Eva Marie M. Mathisen  
Nestleder                                                      Kasserer             

        
Øyvin Aamodt      Håvard Teigen 

Styremedlem      Styremedlem 


