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ÅRSBERETNING 

fra 

LILLEHAMMER NEI TIL EU 

For perioden 20.02.2018 til 

20.02.2019  

 

 

 

 

 

 



Styret har i perioden 23.03.2017 til 20.02.2018 bestått av: 
 

Leder:  Jørund Hassel 

Nestleder:  Per Prestrud 
Kasserer:  Eva Marie M. Mathisen 

Styremedlem: Øyvin Aamodt 
 

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

I samarbeid med Oppland Nei til EU, er det blitt avholdt 1 åpent møte. 
 – om arbeidslivspolitikk og hva skjer om EU innfører felles valuta? På det 

åpne møtet var det 27 deltakere. 
I tillegg ble det avholdt en stand på Strandtorget i forkant av 

Stortingsvalget 2017. Dette skjedde også i samarbeid med Oppland Nei til 
EU. Veldig positivt at enkeltmedlemmer stilte opp på møtet. 

Dag Seierstad holdt en innledning på årsmøtet. Boye Ullman og Dag 
Seierstad holdt foredrag på det åpne møtet. 

 

I etterkant av Oppland Nei til EUs årsmøte 01.04.2017 ble det 
gjennomført en postkasseaksjon med utdeling av flyer fra fylkeslaget. 

Tilsvarende ble det delt ut Nei til EUs valgavis i forkant av Stortingsvalget 
11. september 2017. 

 
Det ble skrevet tre avisinnlegg i forkant av valgkampen. Et om arbeidsliv 

og arbeidslovgivning. Et om landbruk, matberedskap og fortrinn med 
norske landbruksprodukter med lite bruk sprøytemidler, tilsettingsstoffer 

mv, og et om avståelse av suverenitet til EU/ EU-domstolene (Holship-
dommen fra Høyesterett desember 2016). 

 
Styret har gjennomført ringerunder mht anmodning om fortsatt 

medlemskap ovenfor medlemmer som ikke har/ hadde fornyet 
medlemskap. 

 

 
Styrets arbeid 

Lillehammer Nei til EU har en bankkonto i DnB. Ingen i styret har i 2017 
hatt adgang til kontoen. På grunn av taushetsplikt, og krav om 

organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret for å få gjennomopprettet 
bruksrett mv, har arbeidet med tilgang til bankkontoen vært komplisert. 

 
Oppland Nei til EU har i flere runder bistått styret med å forsøke å 

gjenåpne kontoen - uten at det heller har ført fram. 
 

Brønnøysundregisteret kunne godta mønstervedtektene utarbeidet fra Nei 
til EU sentralt – fordi de ikke inneholder de formelle kravene til 

godkjenning av vedtekter for laget.  



I praksis betyr det at sittende styre ikke er valgt etter godkjente vedtekter 
- slik kravet er. Kravet er at vedtekter skal fastsettes av lokallaget, og at 

styret skal velges ut fra disse. 

 
Styret har fått tildelt et organisasjonsnummer gjennom at vi oversendte 

forslag til nye vedtekter - som fremmes for ekstraordinært årsmøte den 
20.02.2018, og lovnad om å ettersende de vedtektene som da blir 

vedtatt. Det betyr at arbeidet med å gjenåpne bankkontoen i skrivende 
stund er trådt i kraft. 

Foreningens organisasjonsnummer er: 919 828 110. 
 

Foreningen kan ikke bli medlem av Frivillighetsregisteret (vedr 
grasrotandel, moms mv) før etter at vedtektene er formeldt godkjent. 

 
 

Vedr regnskap  
Foreningens virke har dermed vært sterkt hemmet i mangel på tilgang til 

økonomi, og muligheter til å søke om midler til drift i 2017. 

 
Oppland Nei til EU har positivt stilt opp og dekket regninger knyttet til det 

åpne møtet, kjøp av roll-up, materiell til stand m.v. 
 

Siden foreningen ikke har hatt tilgang til eksisterende bankkonto, og av 
samme grunn ikke er blitt tildelt ny midler – har styret intet regnskap å 

legge frem for 2017. 
 

Det er enighet om at Oppland Nei til EU i sitt regnskap vil ha et 
delregnskap som viser hva fylkeslaget har dekket av utgifter for 

Lillehammer Nei til EU i 2017. 
 

 
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 

2018/ 2019. 
 

 
Jørund Hassel 

Leder 
 

Per Prestrud         Bente Sandaker 
Nestleder                                                                       Sekretær 

 
Eva Marie M. Mathisen       Øyvin Aamodt 

Kasserer         Styremedlem 


