
Årsmøte 2022 - Oppland Nei til EU 

Oppland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00 Møtet 

avholdes digitalt på Teams 

Årsmøte i år blir på TEAMS og lokallag, og andre oppfordres til å sitta 

saman, så sant nasjonale retningslinjer i samband med Koronaen tillet det. 

Saker som ein ynskjer ta opp til behandling på årsmøtet må væra sendt 

innan 8. februar 2022. Saker sendes på e-post til: Borgny på 

mailadresse: lysaakergard@gmail.com eller pr. post til: Oppland Nei til EU, 

v/Borgny Sletten, Fyru 34, 2640 Vinstra 

Påmelding: Se lenger ned på siden. 

Program: 

Kl. 11.00 – ca 13.00. Årsmøtesaker. 

Kl.13.00 Sigbjørn Gjelsvik innleiar om synet hans på dei høge strauprisane, 

og korleis Nei til EU kan utfordre regjeringa på det. 

Seinast kl. 14.00 Takk for i dag ! 

Saksliste for årsmøtet (kl. 11.00- ca.13.00) 

1. Åpning av årsmøtet ved fylkesleiar Borgny Sletten 

2. Konstituering av årsmøtet: 

 Godkjenning av innkalling og saksliste. • Valg av møteleder • Valg av 

protokollfører • Valg av   protokollunderskrivere 

3. Årsmelding 2021 

4. Regnskap 2021 og revisjonsrapport 2021 
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5. Arbeidsplan 2022 og budsjett 2022 

6. Vedtektsendringer: 

7. Innkomne saker og årsmøteuttalelser 

 - Sak frå styret: Skal Oppland Nei til EU vera med og bidra økonomisk til 

Nei til EU sentralt. 

Dei har mista mye av overføringane frå landbrukssamvirka og har starta 

jobben med å minske staben sentralt. Vi sett og det som kriterie viss vi evt. 

skal gje meire pengar i år, at denne jobben må dei ta, da fylkeslaga ikkje 

har midlar til og gje så mykje i mange år. 

Forslag frå sittande styre i ONTE pr. 09.12.21: Vi bidreg med 10%, sidan vi 

har 10% av medlemmane i NTEU 

8. Valg 

- Valg av styremedlemmar. 

- Valg av valkomite 

- Valg av revisor 

- Styrehonnorar    

9. Avslutning. 

PÅMELDING: 

Alle som vil vera med på årsmøte må melde seg på til Borgny Sletten innan 

10.2. på lysaakergard@gmail.com, sms til 90568205. 

Det vil bli PRØVEÅRSMØTE 10.2. kl 19.00 for at alle skal få sjekka at dei 

kjem på, og får vore med på årsmøte. Lenke til desse to møta kjem når 

datoen nærmar seg. 

Alle papir kjem i god tid før årsmøte til og bli lagt ut på heimesida til Nei Til 

EU. Ynskjer nokon desse tilsendt, kontakt Borgny. 
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