
ÅRSMELDING 2018 

 

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 2018.   

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

 

FORRIGE ÅRSMØTE. 

Årsmøtet ble avholdt på Honne Hotell og konferansesenter lørdag 24 februar 2018. Det var et bra 

besøkt årsmøte. Jørn Grøtberg ble gjenvalgt som leder. Det ble arrangert et åpent møte i etterkant 

av årsmøtet, med tema skal EU eller Norge bestemme over norsk vannkraft? Innleder Kathrine 

Kleveland, leder i NEI til EU. Det ble et godt og engasjert møte. 

 

STYREt HAR HATT FØLGENE SAMMENSETNING. 

Leder                      Jørn Grøtberg, Gjøvik/Toten            

Nestleder               Inga Marie Norderhus, Sel og Heidal            

Kasserer                 Jarle Rønningen, Nord-Fron       

Styremedlem        Borgny Sletten, Nord-Fron               

Styremedlem        Dag Seierstad, Lillehammer         

Styremedlem        Bjørn Olav Andresen, Jevnaker     

Styremedlem        Magne Bekkelund, Gjøvik/Toten    

Styremedlem        Magnhild Strand, Valdres    

VARAREPRESENTANTER:  

1. Aud Hove, Sjåk                             

2. Laila Skåden, Øyer                           

3. Trygve Granheim, Valdres   

4. Otto Sundvoll, Valdres         

Magnhild Strand har vært kvinnekontakt 2018. 

Borgny Sletten har vært ansvarlig for oppdatering på nett, (Facebook) 

 

REVISOR i 2018 har vært Helge Galterud og Bente Sandaker. 

VALGKOMMITEEN har bestått av: Gunnar Breivik, Arne Strandlie og Turid Thomassen 



       STYRETS AKTIVITET 

Fylkesstyre har hatt 11 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 god kontakt utenom det også.  

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 2018, utenom Lom Nei til EU, her har det vært 

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

 

MEDLEMSUTVIKLING. 

Oppland Nei til EU har pr 31.12.18.  1263 betalende medlemmer, mot 1301 året før. 

ÅR         Antall medlemmer 

2018     1263 

2017     1301 

2016      1384 

2015      1456 

 

ORGANISASJONEN 

Oppland har følgende lokallag med registrert aktivitet i 2018: 

Gjøvik og Toten Nei til EU, leder Einar Wiklund. 

Valdres Nei til EU, leder Per Håvar Nevland. 

Lillehammer Nei til EU, leder 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, ingen aktivitet i 1018. 

 

AKTIVITET i LOKALLAGENE:  

Her har vi en liten oversikt over aktiviteten i de enkelte lokallagene i 2018. 

 

NORD-FRON Nei til EU 

Årsmøte 14.5.2018 på Vinstra, fylkesleder Jørn Grøtberg deltok. 

Jarle Rønningen ble valgt som leder.  



 

Ikke avholdt styremøter, men kontakt mellom styremedlemmene. Borgny og Jarle sitter i fylkesstyre. 

Hadde stand på byfesten i Vinstra, stand på Ringebu under fårikålfestivalen, Jørn deltok. 

Lisbeth og Jarle var med Sel/Heidal på stand under Ottamartnan. 

Flere fra lokallaget har deltatt på årsmøte i fylkeslaget og konferanser/møter arrangert av 

fylkeslaget/andre lokallag. Innlegg i sosiale medier og aviser. 

 

SEL og HEIDAL Nei til EU 

PÅ årsmøtet 21.2.2018 ble Inga Marie Norderhus valgt som leder. I forbindelse med årsmøtet ble det 

avholdt et åpent møte der Ivar Teigen hadde innlegg om Norsk vannkraft før og etter energiloven. 

Åse Nordnes fulgte opp med Norsk energi og Europeisk energiunion. Sel og Heidal Nei til EU har vært 

med og arrangert 8 mars på biblioteket på Otta.  

Vi var med å arrangere møte om lønnsgapet mellom kvinner og menn på FN dagen den 24,10.2018. 

Det var fagforbundet ved nestleder Aslesen og Ordfører Dag Pryhn som stod for innlegga og fikk 

svært mange til å delta i en engasjert diskusjon. 

Andre aktiviteter. Sammen med Oppland Nei til EU hadde vi stand på Ottamartnan masse folk og vi 

fikk god oppmerksomhet, fikk også nye medlemmer. 

Vi har delt ut Standpunkt flere ganger i løpet av året. Vi sto på Otta stasjon og delte ut informasjon 

om Jernbanepakke 4, med stor respons fra folk. Åse Nordnes har hatt leserinnlegg både i GD og 

Nasjonen. 

Vi har hatt 7 styremøter i 2018. 

 

GJØVIK og TOTEN NEI til EU 

Årsmøte ble avholdt 15. februar på Vestre Toten folkebibliotek på Raufoss, hvor Einar Wiklund ble 

gjenvalgt. Innledning ved Arne Strandlie og Jørn Grøtberg. Tema var Norges eventuelle tilslutning til 

ACER og EUs energiunion.  Vi har i 2018, 316 betalende medlemmer, 51 nye medlemmer. 

Det har vært 9 styremøter i 2018. Åpent møte på Raufoss 7. mars. Tema EUs energiunion- står 

arbeidsplassene i industriparken på Raufoss og distriktet vårt i fare? Innledere Roger Kyseth, Bjørn 

Sigurd Svingen, Marit Knutsdatter Strand og Jørn Grøtberg. Ca 50 tilstede. 

Det deltok flere fra oss på Oppland Nei til EU sitt årsmøte på Honne 24.mars. 

Åpent møte på Haugen, Raufoss, med særskilt invitasjon til nye medlemmer Onsdag 25 april. 

Innledere Karl-Sverre Holdal (Organisasjonsrådgiver Nei til EU) og Jørn Grøtberg (fylkesleder) 

1.mai, Vi deltok i fellesannonse i Oppland Arbeiderblad, og deltok i 1 mai tog under vår parole på 

Gjøvik og Vestre Toten. I Østre Toten deltok vi i folkemøte på Skreia kulturhus. 

2.mai deltok vi på Honne, hvor fylkeslaget inviterte til et felles møte med alle lokallagene. 

Sommeren 2018 deltok vi i en vervekampanje, ringelister, gjenverving. 



Stand i 2018. Gjøvik, 2. juni (Arne, Asgeir og Jørn. Lena, 16.juni (Magne og Jørn) Raufoss 1. 

september, (Eli og Einar) 

Vi deltok på UD-seminaret på Honne i regi av Oppland Nei til EU 22 september. Tema, konsekvenser 

av EØS-avtalen for norsk arbeidsliv. 

Einar og Jørn deltok på landbrukspolitisk seminar i regi av Nei til EU 27 september i Oslo. 

Møte på Raufoss 17. oktober med tema Jernbanepakke 4. Invitert innleder var Grethe Thorsen fra 

Lokomotivmansforbundet. Hun måtte melde forfall, men Jørn og Olav holdt glitrende innlegg som 

grunnlag for etterfølgende debatt. Jørn og Einar var i Radio Toten den 15.oktober og redegjorde for 

møtet og det aktuelle tema. 

Vi har hatt en masse leserinnlegg gjennom 2018 fra våre styremedlemmer. 

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2018. 

Nei til EUs landsmøte i Sarpsborg 9-11 september 2018. Fra vårt lokallag deltok Einar og Jørn. 

Ivar Odnes vårt mangeårig styre og varamedlem gikk bort etter kort tids sykdom den 5. oktober 

2018. Han var en solid støttespiller i vår organisasjon og arbeidet iherdig for norsk sjølråderett. 

Sammen med Oppland Nei til EU hadde vi en krans ved hans båre. Det er et stort savn etter Ivar, og vi 

tar vare på alle de gode minnene som han etterlot seg. 

 

LILLEHAMMER NEI til EU 

I perioden 20.2.2018 til 20.2.2019. har vi avholdt 1 årsmøte og 5 styremøter, Jørund hassel er leder. 

Det har vært vanskelig å komplettere styret med fem representanter i perioden, slik styret hadde 

fullmakt til fra årsmøtet 2018. Ikke enkelt å få folk til å stille. 

MØTER I PERIODEN. 

I samarbeid Med Oppland Nei til EU- ved Jørn Grøtberg, er det blitt avholdt 1 åpent møte (8 Januar 

2019). Tema Nei til EUs anmeldelse av Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen – ved 

statsminister Erna Solberg – for brudd på Grunnlovens § 115, i forbindelse med Stortingets vedtak 

om norsk tilslutning EUs energibyrå ACER. Nei til EUs leder Kathrine Kleveland gjennomgikk 

prosessen og utviklingen i saken. 

Det andre temaet omhandlet arbeidslivspolitikken med EØS-avtalen. Det har vakt oppsikt at en av de 

sterkeste LO-avdelingene i Fellesforbundet, avdeling 5, har kommet frem til at Norge bør trekke seg 

ut av EØS-avtalen. Dette med bakgrunn at EØS-avtalen legger utilbørlig press på norske lønns og 

arbeidsvilkår. 

Dag Seierstad Gjennomgikk EØS-avtalens prinsipper om bruk av marked hvor arbeidstakere settes 

opp mot hverandre en konkurransesituasjon, som svekker fagbevegelsen innflytelse, og hvor stadig 

færre arbeidstakere i EU lønnes etter tariffavtaler. 

REPRESENTASJON.                                                                                                                                                            

Styret var representert på årsmøtet til Oppland Nei til EU, lørdag 24.februar på Honne Hotell og 

Konferansesenter. 



AVISINNLEG                                                                                                                                                                          

Det er sendt inn 8 innlegg fra Styret i perioden. Noen av tema, Dyrere strøm, lavere sysselsetting og 

tap av råderetten. Et Norge nærmere EU. Finnes det handlingsrom i EØS-avtalen. 

MEDLEMSOPPFØLGING 

Styret har gjennomført ringerunder m.h.t. anmodning om fortsatt medlemskap ovenfor medlemmer 

som ikke har/hadde fornyet medlemskap. 

 

VALDRES Nei til EU 

Årsmøte 2018, på Fagernes med etterfølgende åpent møte, innledere Marit Knutsdatter Strand og 

Jørn Grøtberg, tema ACER, EUs energiunion. Per Håvar Nevland fikk gjenvalg som leder. 

Den 14.Juli 2018 stod flere fra styret + fylkeslederen på stand på Fagernes kjøpesenter. Mange så 

oss, og vi hadde kontakt med mange den dagen. 

Øystein Ødegård Hommedal deltok på landsmøte i Nei til EU. Landsmøte ble arranger på Quality 

hotell Sarpsborg i perioden fredag 9.- søndag 11. november 2018. 

I forkant av årsmøtet 2019 er det planlagt et åpent møte der temaet er, kabotasjekjøring, EØS og 

Brexit. Fylkesleder Jørn Grøtberger invitert og skal snakke om disse tema. 

Styremedlemmene er spredd geografisk i Valdres. Det har vært kontakt med fylkeslederen i Oppland 

Nei til EU etter behov i form av telefon og E-post.  

Antall medlemmer i Valdres Nei til EU pr. 32.12.2018 er 169 betalende medlemmer, 11 av disse er 

nye. I tillegg er det 28 ubetalte i registret. 

 

LOM Nei til EU 

Ingen aktivitet i 2018.  

 

ÅPNE MØTER 

I forbindelse med årsmøtet 24.mars ble det arrangert åpent møte med tema, skal EU eller Norge 

bestemme over norsk vannkraft. 

2. mai. Honne Hotell og Konferansesenter, felles møte fylkeslaget og lokallagene, tema 

Jernbanepakke4, innleder Grethe Thorsen Lokomotivmansforbundet. Det ble et meget godt møte 

hvor 33 stk møtte opp. 

22.september på Honne Hotell og Konferansesenter, UD – seminaret vårt, tema, konsekvenser av 

EØS-avtalen for norsk arbeidsliv, herunder arbeidstakernes rettigheter, sosialdumping, lønnsutvikling 

og ulikheter i et likestillingsperspektiv. Innledere: Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundet. Geir Kvam, 

Utreder Norsk Transportarbeiderforbund. Anne-Grethe Krogh, Spesialrådgiver i Fagforbundet. 

8.Januar 2019. Felles møte Oppland Nei til EU og Lillehammer Nei til EU på Lillehammer. Tema, Nei til 

EUs anmeldelse av Fremskrittpartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen – ved statsminister Erna Solberg 



(Høyre)- for brudd på Grunnlovens § 115, i forbindelse med Stortingets vedtak om norsk tilslutning 

EUs energibyrå Acer. Innleder var Kathrine Kleveland leder i Nei til EU. 

Dag Seierstad gjennomgikk EØS-avtalens prinsipper om bruk av marked hvor arbeidstakere settes 

opp mot hverandre i en konkurransesituasjon, som svekker fagbevegelsen innflytelse, og hvor stadig 

færre arbeidstakere i EU lønnes etter tariffavtaler. 

 

1. MAI 

Gjøvik og Toten Nei til EU deltok her. 

 

MEDIA DEBATT og HJEMMESIDER 

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

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

Facebookgruppa har vært aktivt i bruk, og hjemmesida vår blir hele tida oppdatert. 

 

UD – PROSJEKT 2018. 

Fylkeslaget søkte om midler til prosjekt «Konsekvenser av EØS-avtalen for norsk arbeidsliv, herunder 

arbeidstakernes rettigheter, sosial dumping osv, og fikk godkjent søknaden og fikk kr. 60.000,- i 

midler til dette. Og dette åpne møtet ble da gjennomført på Honne Hotel og Konferansesenter 

Lørdag 22. september. 

 

LANDSMØTET I NEI til EU 

Sarpsborg 9.-11 november, deltakere fra Oppland Nei til EU: Inga Marie Norderhus, Åse Nordnes, 

Einar Wiklund, Øystein Hommedal, Kåre Simenstad og Jørn Grøtberg. Dag Seierstad deltok for Nei til 

EU sentralt.  Borgny Sletten måtte melde avbud i siste lien, av personlige grunner. 

 

RÅDSMØTER OG FYLKESLEDERSAMLINGER 

Fylkeslaget har deltatt på alle rådsmøter og fylkessamlinger. Det er viktig at vi er med her, hvor vi blir 

oppdatert og skolerte. Og treffer folk fra de andre fylkeslagene, og kan dele erfaringer og ideer. 

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

organisasjonen for å nå dette målet. 

 

OPPLAND NEI til EU. 

Jørn Grøtberg         Inga Marie Norderhus           Jarle Rønningen                  Magnhild Strand    

Bjørn Olav Andreassen         Dag Seierstad           Borgny Sletten                    Magne Bekkelund 

Aud Hove       Laila Skåden     Trygve Granheim      Otto Sundvoll 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 


