
ÅRSMELDING 2019 

 

INNLEDNING 

Oppland Nei til EU sitt arbeide har skjedd gjennom fylkesstyremøter, tett og 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 hoved aktivitetene i lokallagene 2019. 

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

 

FORRIGE ÅRSMØTE. 

Årsmøte ble avholdt på Honne Kurs og Konferansesenter lørdag 9 mars. 

Jørn Grøtberg ble gjenvalgt som leder. 

Det ble arrangert et åpent møte i etterkant av årsmøtet, med tema markedsadgang. Innleder på 

møtet var Dag Seierstad. Han hadde et glimrende innlegg. 

 

STYRET HAR HATT FØLGENDE SAMMENSETNING. 

Leder                        Jørn Grøtberg, Gjøvik og 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 Andreassen, Jevnaker. 

Styremedlem         Magne Bekkelund, Gjøvik og Toten. 

Styremedlem         Magnhild Strand, Valdres. 

VARAREPRESENTANTER. 

1   Aud Hove, Sjåk. 

2   Laila Skåden, Øyer. 

3.  Per Håvar Moe Nevland, Valdres. 

4.  Wenche Berg Stuenes, Jaren. 

Magnhild Strand har vært kvinnekontakt i 2019. 

REVISORER i 2019 har vært Helge Galterud og Øyvin Aamodt. 

VALGKOMITE i 2019: Arne Strandlie, Turid Thomassen, Anders Ensrud. 



STYRETS AKTIVITET 

Fylkesstyre har hatt 11 styremøter i perioden, med godt oppmøte på de fleste styremøtene. AU har 

bestått av Inga Marie Norderhus og Jørn Grøtberg, 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 og holdt innledninger med forskjellig tema hos flere av lokallagene. 

Og hatt jevnlig tlf kontakt med lokallagene. 

MEDLEMSUTVIKLING. 

Oppland Nei til EU hadde pr. 31.12.2018. 1264 betalende medlemmer. 

                                               Pr. 31.12.2019.  1237 betalende medlemmer. 

 

ORGANISASJONEN  

Oppland Nei til EU har følgende lokallag med registrert aktivitet i 2019. 

Gjøvik og Toten Nei til EU, Leder Einar Wiklund 

Valdres Nei til EU, Leder Per Håvar Moe Nevland. 

Lillehammer., Leder Jørund Hassel. 

Nord-Fron, Leder Jarle Rønningen. 

Sel og Heidal, Leder Inga Marie Norderhus. 

Lom ligger dessverre nede, og har ikke hatt aktivitet de to siste åra. 

 

AKTIVITET I LOKALLAGENE: 

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

GJØVIK OG TOTEN NEI TIL EU. 

Einar Wiklund er leder, og det har vært stor aktivitet i 2019. Årsmøtet ble avholdt på Raufoss 20. 

februar. I forkant av årsmøtet ble det arranger et åpent møte med regionleder i Norges 

lastbilforbund, Gutorm Tysnes, tema Fair Transport. 23 personer tilstede. 

Årsmøteuttalelse med 10 tiltak vedr. kabotasje. 

Det er avhold seks styremøter i 2019. Masse leserinnlegg fra styremedlemmene, 

Jørn og Einar var i Totenradioen og snaket om kabotasjekjøring. 

Olav og Einar var i Totenradioen og snakket om møtet de skulle ha sammen med fylkeslaget 22. mai. 

Åpent møte sammen med fylkeslaget 22. mai på Raufoss, med Hans Olav Lahlum som kåsør, tema 

bakgrunnen for EØS avtalen og hvordan avtalen har satt sitt preg på Norge siden 1994. Stortingsrepr. 

Marit knutsdatter Strand holdt appell. 



De arrangerte også et åpent møte på Gjøvik 13 nov. tema Brexit – hva nå? Innleder David Charles 

Hextall fra ungdom mot EU. 

Stand: Gjøvik, Lena, Raufoss. 

De har deltatt i verveaksjonen 2019, de har egen FB- side og er dessuten medlem av Toten Radioen.  

Ellers så har lokallagets medlemmer deltatt på åpne møter i Nei til EU sammenheng i 2019. 

De hadde juleavslutning på Odd Fellow på Gjøvik 11.12 2019. 

  

SEL OG HEIDAL NEI TIL EU. 

Inga Marie Norderhus er leder. Årsmøte ble avholdt på Otta 19. februar, før årsmøtet hadde de et 

åpent møte hvor Leder for Oppland Nei til EU Jørn Grøtberg holdt et innlegg, med dagsaktuelle saker 

som, Jernbanepakke 4, ACER, Kabotasje, Brexit og EØS-avtalen i dag. Møtet var godt besøkt og det 

ble en god diskusjon etter innlegget. 

Det er blitt avholdt 7 styremøter og behandlet 25 saker. 

De var med på å arrangere 8. mars på Thon hotell, Otta. Det var Magne Gundersen fra Lukshusfella 

som hadde innledning. 

De har gjennomført flere aksjoner blant annet utenfor Otta Amfi under dansefestivalen, hvor de 

delte ut siste nr. av Standpunkt, og prøvde å verve medlemmer. 

De har hatt stand på Otta martnaden, med god deltakelse fra lokallaget og Karl-Sverre Holdal, 

sekretær i Nei til EU sentralt. De hadde også et åpent møte sammen med fylkeslaget, med foredrag 

av Hans Olav Lahlum, tema 25 år siden vi sa nei til EU, og 25 år med EØS og litt historikk fra mange år 

tilbake. 

Medlemsverving har stått høyt på dagsorden, og de har jobbet aktivt med dette. 

Medlemmene i Sel og Heidal Nei til EU har vært aktive både på årsmøte og på konferanser både i 

Oppland og sentralt. 

 

VALDRES NEI TIL EU. 

Per Håvar Moe Nevland er leder. 

De avholdt årsmøtet på Fagernes 31. januar. Fylkesleder Jørn Grøtberg hadde innledning om 

Kabotasjekjøring, Brexit og EØS-avtalen i dag. Det var et godt besøkt årsmøte. 

De har avholdt et styremøte i 2019. 

Hadde ambisjoner om et åpent møte med Stortingsrepr. Sigbjørn Gjelsvik på høsten, men han var 

veldig opptatt, han ønsket å komme litt ut på nyåret 2020 

De satser på å komme sterkere tilbake i 2020 

 

 



 

NORD-FRON NEI TIL EU. 

Jarle Rønningen er leder. Ikke avholdt styremøter, men uformell kontakt mellom styremedlemmene. 

Borgny og Jarle sitter i fylkesstyre. Delte ut materiell under byfesten på Vinstra. 

Stand på Kvam før valget. Stand på Fårikålfestivalen på Ringebu. 

Lisbeth og Jarle var med under Ottamartnan. 

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

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

 

LILLEHAMMER NEI TIL EU. 

Jørund Hassel er Leder. 

Avholdt årsmøte på Lillehammer 20 februar. 

Lillehammer og Oppland Nei til EU hadde et åpent møte på Mølla på Lillehammer 8. januar, Tema 

søksmål mot staten, i forb. Med ACER, og hvordan EØS-avtalen påvirker våre faglige rettigheter. Med 

Katrine Kleveland og Dag Seierstad. Godt besøkt møte. 

Lillehammer og Oppland Nei til EU hadde et åpent møte ved fabrikken på Lillehammer. Mandag 

27.mai. Tema, Hvor mye skal EU få bestemme i din kommune?  Innleder Stortingsrepr. Sigbjørn 

Gjelsvik. Veldig godt besøkt møte. De har hatt 5 styremøter, og det er sendt inn 12 avisinnlegg fra 

styret i perioden. Styret har gjennomført ringerunder angående medlemskap i Nei til EU. Styret var 

representer på årsmøtet til Oppland Nei til EU i 2019. Styret var representert på Nei til EU sin 

markering 25 år med EØS. 

 

ÅPNE Møter. 

Som det fremgår av årsmeldingene fra lokallagene så har vi prioritert å ha åpne møter sammen med 

de enkelte lokallagene i 2019. 

Vi hadde også dette året et felles møte for lokallagene og fylkeslaget på Honne Hotell og 

Konferansesenter. Tema Hjelmengutvalgets innstilling, med Dag Seierstad som innleder. Dette ble en 

veldig bra samling. 

STANDVIRKSOMHET. 

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

representert. 

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 er avholdt. 

Facebookgruppa og hjemmesida vår har vært aktivt i bruk. 

 

RÅDSMØTER OG FYLKESLEDERSAMLINGER. 

Fylkeslaget har deltatt på alle rådsmøtene og fylkesledersamlingene i Oslo. 

Det er viktig at vi deltar her, hvor vi blir både oppdaterte og skolerte, og treffer folk fra de andre 

fylkeslagene. 

 

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 v/ STYRET 

 

Jørn Grøtberg            Inga Marie Norderhus           Jarle Rønningen           Dag Seierstad     

Magnhild Strand        Magne Bekkelund                 Borgny Sletten               Bjørn Olav Andreassen 

 

Aud Hove                    Laila Skåden             Per Håvar Moe Nevland      Wenche Berg Stuenes                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


