
Årsmelding 

Oppland Nei til EU  

2020 

 

 

Innleiing:  

Oppland Nei til EU sitt arbeide i 2020 har vore sterkt prega av pandemien som førte til at 

regjeringa stengte ned landet vårt meir eller mindre frå 12.mars 2020.  

Covid-19 har sett sitt preg med at fysiske møter, og andre arrangement ikkje har vore 

gjennomførbare.  

Vi har likevel vore aktive, i den grad det har gått, og hatt digitale møter, og mykje kontakt via 

mail.  

 

Årsmøte 2020 

 

Årsmøte var på Honne kurs og konferansesenter laurdag 15.februar 2020 

Magne Bekkelund vart valgd som ny leder. 

Etter årsmøte var det eit ope møte med besøk av Per Olaf Lundteigen. 

Han engasjerte med eit godt innlegg, som vanleg! 

 

Styret har vore samansatt slik:  

Leiar:     Magne Bekkelund, Gjøvik-Toten 

Nestleder og Sekretær: Borgny Sletten, Midt-Gudbrandsdal 

Kasserer:   Magnhild Strand, Valdres 

Styremedlem:   Dag Seierstad, Lillehammer 

Styremedlem:   Jørund Hassel, Lillehammer 

Styremedlem:   Asgeir Strandlie, Gjøvik-Toten  

Styremedlem:   Ottar Uglum, Gjøvik-Toten 

Styremedlem:   Astri Elisabeth Dobloug, Gausdal 

Styremedlem:   Pernille Dahl Johnsen, Midt-Gudbrandsdal  



 

Vararepresentanter: 

Per Håvard Moe Neveland,Valdres 

Wenche Berg Stuenes,Gran 

Tor Sundheim,Gjøvik-Toten 

Åse Nordnes,Sel 

 

Magnhild Strand har vore kvinnekontakt. 

Pernille måtte trekke seg frå styret sommaren 2020 på grunn av sjukdom i familien.  

Revisorar har vore Helge Galterud og Øyvind Aamodt, båe Lillehammer. 

 

Valkomite har vore:  Arne Strandli, Turid Thomassen,  

     

Styrets arbeid 

Da vi som nytt styre var klare for å starte arbeidsåret 2020 kom pandemien til lands og sette 

ein stoppar for alle fysiske møter, stands og andre markeringer. 

Vi har hatt 9 styremøter, nokre fysisk,nokre på telefon og nokre på Teams.  

Fleire i styret har hatt innleiinger på møta, med aktuelle temaer, og mykje lesebrev har det 

og vore!  

Dag har og hatt inne 12 kronikkar om utviklinga i EU, og 7 om EØS!  Så styremedlemmane 

har vore synlege! 

Magne var innleiar på eit møte hjå Seniorklubben i august! 

Styret var og samla på Gjøvik både 2.11. og 5.-6.11. på prøvelandsmøte, og landsmøte. 

Det var fint og vera samla, sjølv om landsmøtet var digitalt! 

Jørund vart valg inn som 1. vara til sentralstyret! 

Magne og Borgny har vore med på digitale møter med sentralt. Både fylkesleder møter, og 

rådsmøter.  

Borgny satt og i arbeidsplan komiteen før landsmøtet 2020. 

 

Vi har sendt inn mykje til heimesida, og Facebook deles ting aktiv på.  

 



Medlemsutvikling 

Oppland Nei til EU hadde pr.31.12.2019 1240 betalande medlemmar,  

og pr. 31.12.2020 1191 betalande medlemmar.  

 

 

Organisasjonen 

Oppland Nei til EU har følgande lokallag med registrert aktivitet i 2020.  

Gjøvik og Toten Nei til EU, leiar Einar Wiklund 

Valdres Nei til EU, leiar Per Håvar Moe Nevland. 

Lillehammer Nei til EU,  leiar Jørund Hassel.  

Sel og Heidal Nei til EU , leiar Åse Nordnes. 

Lom og Nord-Fron har det diverre ikkje vore noko aktivitet hjå dei siste åra. 

 

 

Aktivitet i lokallaga 

Lokallaga har og sjølvsagt vore prega av pandemien. Ikkje lett og ha god aktivitet når mykje 

kan foregå kun på nett! 

 

Gjøvik og Toten Nei til EU  

Helsing frå leiaren, Einar Wiklund:  

Det har vært liten aktivitet i 2020. Men noe kan vi vise til:  
 
- Vi hadde et årsmøte den 17.2.2020, hvoretter Olav Henning Ødegård hadde et omfattende 
referat som ble tatt inn i Oppland Arbeiderblad. 
   Møtet ble holdt på Folkets Hus i Hunndalen, hvor politisk rådgiver fra Nei til EU deltok og 
hadde et foredrag med tema: "Er EU et fredsbevarende prosjekt?" 
   Olav Henning Ødegård møtte dessuten i Radio Toten i forkant av årsmøtet og fortalte om 
årsmøtet vårt og gav noen synspunkter i forhold til det temaet vi hadde valgt.  
 
- Vi har hatt disse styremøtene: 
  * 28. februar 2020 
 * 9. mars 2020 
 * 17. juni 2020 
 
- Landsmøtet 6.-7. november 2020 på Stand Hotell, Gjøvik 
  Fra vårt lokallag møtte: Magne Bekkelund, Asgeir Strandlie og Einar Wiklund. Ottar Uglum     



hadde forfall på grunn av sjukdom. 
 
- Einar Wiklund har hatt fire leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad i løpet av 2020. Se vedlegg.  
  * EØS-avtalen og maktesløshet, 18.2.2020 
  * Jernbanepakke 4 - Vurdering i Høyesterett, 27.10.2020 
  * Herredømme over egen kraftproduksjon, 11.11.2020 (Elektronisk) 
  *Ren energi, 23.11.2020 
 
-1.mai 2020: Vi deltok i en fellesannonse i Oppland Arbeiderblad med parolen: 
«Noge ut av EØS - Ja til sjølråderett». 
 
 
Stor takk til dere for kjempegod ledelse.   
 
Hilsen Gjøvik-Toten Nei til EU, Einar W. 
 

Valdres Nei til EU  

Har hatt årsmøte, og Per Håvar Moe Neveland er leiar. Vi i fylkesstyret hadde egentleg 

planlagt eit fysisk møte saman med dei i Valdres hausten 2020, men dette lot seg ikkje gjera. 

Nord-Fron Nei til EU  

Det har ikkje vore noko aktivitet i laget i 2020, og Jarle kjem med eit ynskje for 2021, og det 

er at vi ser på om det kan vera aktuelt og starte eit nytt lag , til dømes Midt-Gudbrandsdal 

Nei til EU. 

 

Sel og Heidal Nei til EU  

Årsmelding for Sel og Heidal Nei til EU for 2020. 

 

Styret har bestått av: 

Åse Nordnes leder 1 år 

Inga Norderhus 2 år 

Kåre Simenstad kasserer 2 år 

Ingunn Liseter sekretær* 1 år 

Svein Sæther styremedlem 1 år 

Kjell Madsen styremedlem 2 år 

Karen Marie Skarshaug Aaseng 2år 

Vara:  

Oddny Teighagen 1 år 



Valgkomite: 

Anne Britt Bismo 1 år 

Arne Westerås 2 år 

Kåre Simenstad 3 år 

Revisor: 

Ingar Stampen 

*Ingunn Liseter flyttet i juni 2020. Oddny Teighagen gikk inn som fast medlem av styret fra 
juni 2020 til årsmøtet i 2021.01. 

 

Det er avholdt 4 styremøter i 2020, tross all nedstenging.  

16 april ble NAV-skandalen tatt opp, denne skandalen er en konsekvens av EØS-avtalen. 
Vervekampanjen ble også tatt opp, men det ble satt bort til profesjonelle for å ringe rundt. 
Målet var at medlemsmassen på landsbasis skulle være 20500, men kom ikke helt i mål. 

17 juni ble et nytt møte holdt. Vi fikk resultatet av vervekampanjen, 552 nye medlemmer i 
Norge. I Oppland ble resultatet 27. Vi fikk vite at Ottamartnan ble avlyst. Alt ble avlyst i 2020. 

15 september. Det var ny medlemskampanje i forbindelse med Jernbanepakke 4. 
Landsmøtet i Nei til EU ble holdt digitalt. Representantene fra Oppland var på Gjøvik. Vi 
hadde tenkt å ha en studiering, men avlyst den også. Vi får håpe at det kommer bedre tider. 

14 desember var siste styremøte i 2020. Vi var bare 3 stk som møtte, men vi fikk satt dato 
for årsmøtet vårt, og det var det som var målet. 

Dette har vært et spesielt år. Alt ble avlyst, og vi får håpe at 2021 blir et bedre år i så måte. 

Vi hadde en handlingsplan for 2020, men vi har ikke fått gjort noen ting med den.  

For styret 

Åse Nordnes leder 

 

 

Lillehammer Nei til EU  

  
Foreløpig rapport fra Lillehammer Nei til EU for perioden 2020 
  
Som følge av covid-19-pandemien er det ikke avholdt styre- og/ eller medlemsmøter i 
perioden. 
  
Styret er blitt enige om å utsette årsmøte 2021 til april måned i håp om smitterisikoen vedr 
pandemien gjør det forsvarlig med fysisk møte. 
  



Ved pandemiens utløp valgte styret å ta hensyn til ønske om smittevern forebygging av 
smitte i møtelokalene ved Innlandet Bondelags lokaler. 
  
Det har vært kontakt i styret gjennom epost, telefon, og samtaler mellom 
enkeltmedlemmer. 
  
Styret som ble valgt på årsmøtet i 02.03.2020 har bestått av; 
  
Leder:               Jørund Hassel 
Nestleder:          Per Prestrud 
Kasserer:           Eva Marie M. Mathisen 
Styremedlem:    Øyvin Aamodt 
Styremedlem:    Håvard Teigen 
  
Jørund Hassel ble valgt inn som styremedlem i Oppland Nei til EU på årsmøtet 2020. 
  
På årsmøtet til Nei til EU – høsten 2020 – ble Jørund Hassel valgt til første varamedlem i Nei 
til EU 
  
Det er avlevert avisinnlegg slik; 

• EU-kommisjonen forsvarer selskaper i skatteparadiser 

• Koronapandemi og helsedumping 

  
Følgende innlegg har vært levert til GD som styremedlem i Oppland Nei til EU/ Leder 
Lillehammer Nei til EU 
  

• EU makter ikke å skape trygghet under kriser 

• EU-retten og sosial dumping 

• Minstelønn vil true den nordiske modellen? 

• Den 09.12.2020 – En merkedag for kraftbransjen i EU 

  
I tillegg har det vært mange innlegg på Facebook, både som hovedinnlegg, og som svar på 
innlegg fra andre. Det kan man si har skjedd nærmest daglig. 
  
Lillehammer Nei til EU måtte som følge av pandemien skrinlegge planene om: 
  

• Arbeide for Nei til EU blant studentene på HINN Lillehammer 

• To åpne møter 

• Stand 

  
Dette som foreløpig forslag til årsberetning – og ovennevnte er ikke blitt forelagt styret til 
godkjenning. Endelig årsberetning og regnskap vil bli utarbeidet til årsmøtet. 
  
Mvh 
  
Jørund Hassel 
 



 

 

 

 

Ut av EØS -avtala er fortsatt fyrste prioritet i Nei til EU, og dette blir det arbeidd godt med, 

kvar dag!  

 

 

 

Magne Bekkelund  Borgny Sletten   Magnhild Strand 

 

Dag Seierstad   Lisa Dobloug   Asgeir Strandlie 

 

Jørund Hassel    Ottar Uglum  

 

 

 

Vedlegg: Innlegga til Jørund Hassel  

 

 

 

 

 

 


