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ÅRSBERETNING FOR OSLO NtEU 2022 

Fylkesstyret 

Følgende ble valgt inn i fylkesstyret på årsmøtet i fylkeslaget 28. februar 2022:  
Leder   Syver Zachariassen. Til 4.4.2022  

Nestleder  Lill Fanny Sæther  

Styremedlem  Håvard Tangen. Kasserer fra 5.5.2022 

Styremedlem  Eva Heir  

Styremedlem  Tanja Bjarkøy  

Styremedlem  Ole Kristian Setnes. Valgt til leder fra 9.5.2022 

Styremedlem  Pål Trautmann Olerud 

Varamedlem  Per Medby  
 

Det ble vedtatt at fylkesstyret fikk fullmakt til å supplere styret med minst ett kvinnelig 
styremedlem. 
 

I ettertid er styret supplert med følgende personer: 
Styremedlem Cecilie Shübeler-Mogstad Sandell. Fra 5.4.2022   

Styremedlem Johan Petter Andresen fra 22.8.2022    

Styremedlem Ove Gudmundsen fra 22.8.2022 

Varamedlem Marit Jønland fra 22.8.2022 til 17.10.2022     

De tre sistnevnte kom fra Grünerløkka lokallag som ble midlertidig lagt på is den 13.6.2022. 

Se under Kontaktpersoner og lokallag i bydelene.  
 

I kalenderåret 2022 ble det avholdt 11 fylkesstyremøter. De to første møtene ble arrangert 

på Teams på grunn av korona-pandemien. Øvrige møter ble arrangert i Nei til EUs lokaler i 

Schweigaards gate 34. Det har vært en hyggelig tone og godt samarbeid i fylkesstyret i 

2022.  
 

Følgende ble vedtatt på årsmøtet mht. valgkomite: Styret legger fram innstilling på 

valgkomite på medlemsmøtet før landsmøtet. Dette fikk ikke styret gjort før på styremøtet 23. 

november 2022. Da ble Ragnhild Nyeggen og Kjell Dahle valgt til valgkomite. 
 

Minst ett av styrets medlemmer har deltatt på de fleste fylkesledersamlinger arrangert av Nei 

til EU sentralt. 
 

Ole Kristian Setnes og Lill Fanny Sæther satt som varaer i Nei til EUs styre I perioden. 

Fylkesårsmøte 28. februar på P-hotell, Grensen 19, Oslo  

Det var 19 medlemmer til stede på årsmøtet. De faste årsmøtesakene ble behandlet, dvs. 

årsmelding, arbeidsplan, regnskap for 2021, revisjonsberetning, budsjett for 2022, rapport 

fra kontrollutvalget og valg til styret, kontrollutvalget og revisorer.  

Før de formelle årsmøtesakene ble presentert, innledet leder i Nei til EU, Roy Pedersen, om 

ACER-saken. Nei til EU har tatt saken til rettssystemet, men tapte saken i Tingretten i 

november 2021. Nei til EU anket deretter til Lagmannsretten. Kjernen i saken er om Norges 

tiltredelse til EUs såkalte tredje energimarkedspakke avstår suverenitet i en slik grad at det 

skulle vært vedtatt med 3/4 flertall i Stortinget, noe det ikke ble. Etter innledningen var det en 

runde med spørsmål og debatt.  
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Roy Pedersen innleder. (Foto: Lill Fanny Sæther) 

 
Styret foreslo en uttalelse om, ‘EU, EØS, ACER og strømpris’. Det kom noen endringsforslag 
fra salen. Årsmøtet ble holdt bare fire dager etter at Russland invaderte Ukraina, og derfor 
vedtok møtet at uttalelsen om strøm skulle sendes til styret for redigering og utsendelse 
senere. På fylkesstyremøtet 4. april ble det vedtatt å legge uttalelsen ut på Oslo NtEUs 
webside med oppfordring til å bruke hele eller deler av uttalelsen til leserbrev, kronikker, 
artikler el.lign. uten at uttalelsens intensjon skulle endres. 
Fylkesleder, Syver Zachariassen leste opp en uttalelse fra Nei til EU med tittelen, «Solidaritet 

med det ukrainske folk». Møtet sluttet seg enstemmig til uttalelsen som styret sendte  
ut til medlemmene i Oslo og til media. 

Revisorer  

Følgende ble valgt som revisorer på fylkeslagets årsmøte i 2022: Dag Hagen Berg og Anne 

Karin Eidsem Hansen.  

I ettertid er Dag Hagen Berg valgt som daglig leder og regnskapsfører.  

Kontrollutvalget  

Følgende ble valgt inn i kontrollutvalget på fylkeslagets årsmøte i 2022: Berit 

Moen, Ola-Jacob Sønsthagen og Kristine Mollø-Christensen.  

Kontaktpersoner og lokallag i bydelene  

Alna: Jorunn Grandaunet  

Bjerke: Kari Synnes  

Gamle Oslo: Bente Moseng  

Grorud: Sjur Beckmann  

Grünerløkka: Ole Kristian Setnes til 9. mai 

Nordstrand og Søndre Nordstrand: lokallagsleder Eva Heir. Fungerende og aktivt 
lokallag 

Sagene: Liv Hille  

St. Hanshaugen: Marielle Minutella  

Ullern: Margaret Eide Hillestad  

Vestre Aker: Gudrun Høverstad  
Følgende bydeler har i dag ingen kontaktperson: Frogner, Nordre Aker, Stovner 
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og Østensjø.  
 

På styremøtet 9. mai fikk styret melding fra Grünerløkka lokallag om at laget ble 

lagt på is foreløpig fram til november. Tidligere lokallagsleder, Ole Kristian 

Setnes, hadde blitt valgt som leder av fylkeslaget, og ingen i lokallaget ønsket å 

bli ny leder. Lokallaget foreslo for fylkesstyret at styremedlemmer fra lokallaget 

som ønsket det kunne gå inn i fylkesstyret. Dette gjaldt tre personer, som ble 

supplert inn i fylkesstyret på møtet 22. august 2022. Det ble holdt styremøte for 

Grünerløkka lokallag 5.12.2022. Det ble enighet om at laget fortsetter i 2023, 

men med redusert aktivitet, med kun stands og løpeseddelutdeling på 

Løkkadagene og Popvenstre, og et årsmøte. Se under Fylkesstyret. 
 

Etter at lokallaget var lagt på is meldte Marit Jønland, Helle Gran og Tove Eidhamar fra 

Grünerløkka Nei til EU at de ønsket å starte en studiesirkel eller uformell studiegruppe i 

fylkeslaget. Helle Gran har ansvaret. Fylkesstyret var veldig positive til initiativet og tilbød seg 

å bidrar med tips om stoff og promotering. Styret ba også initiativtakerne om å invitere 

styremedlemmer og andre medlemmer i Oslo til å bli med. Ambisjonsnivå tilpasses kapasitet. 

Medlemsutviklingen 2022  

Vi fikk mange nye medlemmer i 2022, spesielt etter at ACER-saken ble aktuell igjen ved de 

høye strømprisene og at NtEU tok saken til rettsapparatet. Det ble foretatt en ringerunde i 

oktober som ga godt resultat. Tidligere styremedlem, Marielle Minutella, har i tillegg arbeidet 

med gjenverving mot et honorar. Hun ringte eller sendte sms til medlemmer som ikke hadde 

fornyet medlemskapet i 2022.  

Fylkeslaget hadde 1299 betalende medlemmer pr.  31. desember 2022. Dvs. at vi har 

passert fjorårets tall på 1289.  
 

På fylkesstyremøtet 22. august ble et vedtatt å øke innsatsen mht. medlemspleie for å gjøre 
nye medlemmer kjent med fylkeslaget og forsøke å aktivisere dem. Det ble vedtatt at vi skal 
sende en e-post til nye medlemmer i 2022 hvor de inviteres til deltagelse og motta 
informasjon om hvordan de kan være aktive. Det ble også plalagt et svarskjema som skulle 
legges som lenke i e-posten. 
 

Tanja Bjarkøy og Ole Kristian Setnes arbeidet for å få en Instagram-konto for 

fylkeslaget på plass. Lill Fanny Sæther hadde ansvar for å oppdatere nettsiden 

https://neitileu.no/fylke/oslo Hun og Tanja Bjarkøy hadde ansvar for 

Facebooksiden. https://www.facebook.com/OsloNeiTilEu/  

Økonomi  

Fra mai 2021 hadde Oslo Nei til EU ved Syver Zachariassen ansvaret for 

regnskapsføringen for fylkeslaget. Dette representerte en innsparing på 20.000 til 

30.000 kroner pr. år på det tidspunktet.  

Syver Zachariassen trakk seg imidlertid som leder fra 4. april 2022 for å tiltre som rådgiver 
for Anne Beathe Tvinnreim i Bistands- og utviklingsdepartementet. Ingen i styret hadde tid 
eller mulighet til å påta seg regnskapsføringen.  
 

Dag Hagen Berg ble valgt til daglig leder på fylkesstyremøtet 9. mai. Han fikk signaturrett for 

fylkeslaget, og står for regnskapsføring og den økonomiske driften av laget. På styremøtet 

22. august ble det avtalt honorar på kr. 600,- pr. time. I tillegg ble det anskaffet et 

https://neitileu.no/fylke/oslo
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regnskapsprogram som koster 4000,- pr. år. Dag Hagen Berg inviteres til hvert 3. styremøte 

for å informere om regnskapet og ellers ved behov. 

På fylkesstyremøtet 4. april ble det vedtatt å bevilge 5000 kr til Industriaksjonens arbeid mot 
høye strømpriser og Acer/ EUs Energipakke 4. 

På sitt møte 13. juni bevilget fylkesstyret lokallagstilskudd på 12 000 kr. til Nordstrand NtEU 
for årene 2021 og 2022. 
 

På fylkesstyremøtet 27. september overførte laget 50.000 i underskuddsdekning til Nei til EU 
sentralt fordi Nei til EUs svake økonomiske stilling. Organisasjonen har mistet en del av 
bevilgningen for 2022 fra Landbrukssamvirket i tillegg til redusert medlemstall dvs. fallende 
kontingentinntekter over flere år.  

Fylkeslaget er tilsluttet Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Tippemidlene ble registrert 
overført til fylkeslaget i september 2022. 

Terje Bjørlo ga oss et tilbud om kjøp av 7 eksemplarer av sin bok, ‘Nei til EUs historie i 

Østfold’, utgitt i 2021 til redusert pris. I tillegg til EU-kampen i Østfold, tar han opp EU-

kampen på bredere basis, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesstyret vedtok på sitt møte 27. 

september å kjøpe pakka med 7 bøker til 1990 kr og bruke dem som gave til 

landsmøtedelegasjonen og ev. som innledergaver. 

På fylkesstyremøtet 23. november ble det vedtatt å bevilge 10000,- kr. til Alternativ Energi 
Kommisjon (AEK) og Industriaksjonen med 5000,- kr. til hver for utredninger og videre 
arbeid. 
 

På samme møte ble det vedtatt at Ole Kristian Setnes, i samarbeid med Dag H. Berg, skal 

vurdere omplassering av fylkeslagets midler. Dette må være lav-risiko plasseringer, 

rentebærende konti, rentefond osv. innenfor 2 millioner kr. pr. plassering. Styret skal 

godkjenne plasseringen. 

Åpent møte og medlemsmøte ‘Ukraina, Europa og EU - Den politiske 

situasjonen etter Russlands invasjon’ 8. juni 2022 

Møtet fant sted på P-hotellet i Grensen i Oslo. 23 medlemmer deltok. 

 
Marielle Leraand, Oda Andersen Nyborg og Idar Helle. (Foto: Lill Fanny Sæther) 

 
I overensstemmelse med vedtak på årsmøtet ble det arrangert åpent medlemsmøte den 8. 
juni om ‘Ukraina, Europa og EU - Den politiske situasjonen etter Russlands invasjon’. Møtet 
ble lagt på websida og Facebook-sida og det ble sendt SMS til medlemmene.  
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Innledere var Oda Andersen Nyborg, daglig leder i Norges Fredsråd, Idar Helle, historiker og 
utreder i De Facto og Marielle Leraand, antikrigsaktivist.  
De tre innlederne holdt gode og informative innledninger med ulike innfallsvinkler og de bidro 

med grundig informasjon om bakgrunnen for at Russland gikk til krig mot Ukraina og om 

mulige løsninger for å oppnå fred. Det var livlig debatt og mange gode innlegg etter 

presentasjonene. En fyldig omtale av møtet ligger her:  

https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/ukraina-europa-og-eu-den-politiske-situasjonen-etter-

russlands-invasjon 

#sommercupen22 

Nei til EU lanserte #sommercupen22 våren 2022 som var en vennskapelig konkurranse 
mellom fylkeslagene hvor det ble gitt poeng for aktivitet av mange slag. Ved å legge 
aktiviteten ut på sosiale medier og merke med #sommercupen22 og #neitileu fikk fylkene 
poeng. Frist for å melde inn aktivitet var den 30. september. 
.  

Lokallaget, Nordstrand og Søndre Nordstrand deltok også. 
 

Styret vedtok at fylkeslaget skulle delta med leserinnleggene våre i Nationen og Dagsavisen. 
(se under), og verveaktiviteten vår og de åpne medlemsmøtene om Ukraina og LO-
kongressen.  
 

Fylkeslaget deltok også sammen med Grünerløkka lokallag på stand på POPvenstre i 
Cubaparken og under Løkkadagene på Grünerløkka. Disse aktivitetene ble også rapportert 
inn til #sommercupen22. 

Åpent møte og medlemsmøte ‘Resultatet av LO-kongressen - Hva nå?’ 7. 

september 2022 

 
 

Leder i Oslo NtEU, Ole Kristian Setnes ønsker 

velkommen (Foto: Lill Fanny Sæther) 

Ingunn, Gjerstad, Kristin Mulleng Sezer og Roy 

Pedersen innleder og kommenterer. (Foto: Lill 

Fanny Sæther)  
 

Møtet fant sted i Nynorskens hus, (BUL) Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8. Møtet ble lagt på 

websida og Facebook-sida. Det ble sendt SMS til medlemmene og opprettet Facebook-

annonse. Det var 27 Medlemmer til stede. 

Ingunn Gjerstad fra LO i Oslo og Kristin Mulleng Sezer fra Fellesforbundet innledet og Roy 

Pedersen, leder i Nei til EU, kommenterte. Tema var bl.a. hvilke vedtak ble gjort på LO-

kongressen om EØS, strøm, arbeidsliv, bemanningsbransjen, jernbanen og annen 

samferdsel. Og hva gjør vi framover for å følge opp?  

Det var gode og informative innlegg og fin debatt etter innleggene.  

Vi jobbet intenst med å få en representant fra LO som innleder i tillegg til ovennevnte, uten å 

lykkes.  

https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/ukraina-europa-og-eu-den-politiske-situasjonen-etter-russlands-invasjon
https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/ukraina-europa-og-eu-den-politiske-situasjonen-etter-russlands-invasjon
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Oslo Nei til EUs landsmøtedelegasjon ble valgt på medlemsmøtet. Se Landsmøtet 11-13. 

november 2022. 

Tre leserinnlegg tatt inn i Dagsavisen og Nationen 

På grunnlag av uttalelsen vedtatt på årsmøtet om ACER, strømpris og kabler samt en 

tekst oversendt fra leder i Nei til EU, Roy Pedersen, med oppfordring til å lage 

leserinnlegg og sende dem til avisene, sendte Ole Kristian Setnes et leserinnlegg til 

Nationen, Lill Fanny Sæther og Eva Heir sendte hver sitt leserinnlegg til Dagsavisen. Lill 

Fanny Sæthers innlegg fikk ny overskrift, ‘Regjeringen må regjere’. Alle innleggene ble 

tatt inn og ligger på Oslo Nei til EUs nettside. Lenker her:  

https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/uttalelse-fra-oslo-nei-til-eu-om-acer-og-strompriser 

https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/det-er-pa-tide-at-regjeringen-innrommer-at-markedet-

ikke-ivaretar-folkets-behov-for-strom-til-en-akseptabel-pris 

https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/markedsvare-eller-fellesgode 

 

50 årsjubileet for folkets nei i 1972 markert av NtEU 24. og 25. september 

2022 

I 2022 var det 50 år siden den første EU-avstemningen i 1972. Det ble feiret med en to-

dagers Allianse- og jubileumskonferanse på Oslo Scene (tidligere Håndverkeren).  

Konferansens mål var å se på fortidens kamp mot EU-medlemskap og bruke tidligere 

erfaringer for å se på nåtiden og fremtidens kamp. Det var hilsener fra flere av våre 

samarbeidspartnere og allierte og våre søsterorganisasjoner i Norden. Det var samtaler 

mellom veteraner og forfattere som har skrevet om EU og kampen mot EU-medlemskap. Det 

var også appeller med ulike tema, rasisme, klima og miljø. Ungdom mot EU hadde en egen 

del av programmet. I tillegg var det kultur, en bilde- og plakatkavalkade og videoinnslag med 

intervju med medlemmer i ulike alder flere av dem fra Oslo. 

Nestleder, Lill Fanny Sæther var ansvarlig for programmet for arrangementet sammen 

med Frankie Rød, leder i Ungdom mot EU. 

Landsmøtet 11-13. november 2022 

Landsmøtet fant sted på Scandic Airport Oslo. Landsmøtet er Nei til EUs høyeste myndighet. 

I følge NtEUs vedtekter § 6 kan hvert fylkeslag velge 6 representanter, 3 kvinner og 3 menn 

pluss leder. Det må også velges 6 vararepresentanter med samme kjønnsfordeling.  

Rådsmedlemmer og styret er representanter på årsmøtet. Leder i fylkeslaget Ole Kristian 

Setnes møtte på landsmøtet som representanter for styret i Nei til EU.  

https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/uttalelse-fra-oslo-nei-til-eu-om-acer-og-strompriser
https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/det-er-pa-tide-at-regjeringen-innrommer-at-markedet-ikke-ivaretar-folkets-behov-for-strom-til-en-akseptabel-pris
https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/det-er-pa-tide-at-regjeringen-innrommer-at-markedet-ikke-ivaretar-folkets-behov-for-strom-til-en-akseptabel-pris
https://neitileu.no/fylke/oslo/aktuelt/markedsvare-eller-fellesgode
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Følgende ble valgt som representanter på landsmøtet fra Oslo Nei til EU på medlemsmøtet 
7. september. Listen ble redigert og supplert fortløpende ved forfall: 
Kvinner: 

Delegater: 

1. Lill Fanny Sæther 

2. Tanja Bjarkøy, trakk seg 27.9.2022 

3. Berit Hein Moen 

Varadelegater: 

1. Cecilie Schübeler-Mogstad Sandell, trakk seg 17.10.2022 

2. Eva Heir, trakk seg 2.11.2022 

3. Kristin Mulleng Sezer, trakk seg 11.11.2022 

Menn: 

Delegater: 

1. Dag H. Berg 

2. Paul F. Dietrichson 

3. Andreas Tharaldsen var delegasjonsleder 

Varadelegater: 

1. Fredrick Bjerke, trakk seg 20.10.2022 

2. Arnfinn Schjalm, delegat fra 20.10.2022 

3. Per Øyvind Nielsen  

4. Håvard Tangen 
 

På fylkesstyremøtet 22. september ble Vilde Dalen Andresen supplert inn som varadelegat 

og hun ble delegat og møtte på landsmøtet da Kristin Mulleng Sezer trakk seg 11.11.2022. 

I tillegg til Andreas Tharaldsen som møtte som delegasjonsleder møtte følgende delegater: 
Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen og Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. 
Dietrichson og Arnfinn Schjalm.  
 

De valgte delegatene fikk flere eposter med informasjon om landsmøtet, frister, 

delegasjonsmøter, styrets forslag som skulle fremmes på landsmøtet osv. Det ble avholdt to 

delegasjonsmøter og et felles møte for delegasjonen og styret forut for landsmøtet. På den 

måten bygget vi en felles forståelse av sakene som skulle opp, hvilke konfliktlinjer som 

kunne oppstå under landsmøtet og det ble avklart hvordan vi skulle stille oss i aktuelle saker.  

Fylkeslaget arbeidet med forslag til Arbeidsplan for 2023 og 2024 og foreslo en del endringer 

i teksten. Det ble også forslått å gjøre den foreløpige Klimagruppa permanent. Dette 

forslaget ble oversendt styret. De andre forslagene fra Oslo Nei til EU ble stort sett avvist. 

Enkelt-delegater foreslo også noen endringer i teksten. De fleste av disse ble også avvist. 

Fylkeslaget foreslo opprettelse av to arbeidsgrupper, en organisasjonsgruppe og en 

utredningsgruppe bestående av medlemmer og tillitsvalgte med kompetanse på og interesse 

for feltet. Hensikten er å unytte ressursene i organisasjonen bedre. Det er mange 

medlemmer og tillitsvalgte med mye kunnskap og erfaring fra organisasjonsarbeid i fylkene. 

De skulle oppfordres til å foreslå medlemmer til gruppa. Begge forslagene ble vedtatt 

oversendt styret. 

Fylkeslagets vedtektsforslag om å øke fristen for utsending av forslag til arbeidsplan til 4 uker 

ble ikke vedtatt.  
 

Det var stor debatt om NtEUs økonomi. kontingentforhøyning eller endret fordeling av 

kontingentpengene mellom fylkene og Nei til EU sentralt. Dette ble ikke vedtatt. Det ble 

imidlertid vedtatt at fylkene skulle bevilge en engangssum på kr. 535.000,- til sammen til Nei 

til EU sentralt fordelt etter medlemstall for å hjelpe på Nei til EUs økonomi.  
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Fylkesstyret foreslo Ole Kristian Setnes og Frankie Rød, leder i UmEU som faste 

representanter i styret i Nei til EU og Lill Fanny Sæther som vara. Frankie Rød ble valgt inn 

som fast representant og Ole Kristian Setnes ble valgt som vararepresentant. Lill Fanny 

Sæther ble valgt inn i Rådet.  

Einar Frogner ble valgt til ny leder i Nei til EU. 

 
Oslo Nei til EUs delegasjon til landsmøtet 2022: Fra venstre Dag H. Berg, Berit Hein Moen, Paul F. Dietrichson, 

Ole Kristian Setnes, Lill Fanny Sæther, Vilde Dalen Andresen, Andreas Tharaldsen og Arnfinn Schjalm. 

Oslo fylkeslags delegasjon fungerte veldig fint. Det var god kommunikasjon og samarbeid 
slik at alle klarte å følge med under behandlingen av sakene og de fleste delegatene var en 
tur på talerstolen. 

Lenke til protokollen fra landsmøtet på Nei til EUs nettside: 
file:///C:/Users/eier/Downloads/Protokoll%20LM%202022%20med%20alle%20vedlegg%20(1
).pdf 

Julemarkedet 19. november 2022 

Julemarkedet ble arrangert i Bygdelagsamskipnaden i Nordahl Bruns gate 22. Dette var det 

28. julemarkedet i en ubrutt rekke siden 1995. Koordinator og drivkraft bak markedet var 

Berit Moen, med god assistanse fra Lill Fanny Sæther, Tore Scharning, Johan Petter 

Andresen og Håvard Tangen. De andre medlemmene i julemarkedskomitéen var Ingebjørg 

Gram, Dag Hagen Berg, Randi K. Solheim, Bente Moseng Kari Synnes. Det var også en 

god del frivillige som jobbet med transport og hjelp under markedet.  

 

file:///C:/Users/eier/Downloads/Protokoll%20LM%202022%20med%20alle%20vedlegg%20(1).pdf
file:///C:/Users/eier/Downloads/Protokoll%20LM%202022%20med%20alle%20vedlegg%20(1).pdf
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Kunst som var til salgs på julemarkedet. Et silketrykk av Victor Lind, Politimannen Knut Rød, som ledet 

arrestasjonene av jødene i Oslo og Aker høsten 1942, og en litografi av Willibald Storn. (Foto: Berit Hein 

Moen) 

Julemarkedskomitéen avholdt to planleggingsmøter. Det var godt samarbeid og god 

stemning i komiteen. Julemarkedet ble annonsert i Dagsavisen og lagt som arrangement 

på Facebook. I tillegg la vi julemarkedet ut som annonse på Facebook. Det gikk også ut 

SMS til alle medlemmer. 

Det var salg av lopper og hjemmelaget, bok- og kunstsalg, kafe og lotteri. Det var også et 

program med politisk appell om EU og klima ved Ole Kvadsheim, Frankie Rød leste egen 

slampoesi og Magnhild Folkvord leste fra sin nye bok «Gina Krog – feminist og tindeklivar». 

Julemarkedet var overraskende godt besøkt, tatt i betraktning at det ble arrangert tidligere 

enn vanlig. Det økonomiske resultatet av julemarkedet ble at vi fikk inn kr. 85.988,-, noe som 

er et godt resultat.  

Deltagelse på eksterne møter og annen aktivitet. 

Nettverk for fylkeslag  

Initiativet til å danne fylkesnettverk ble tatt av Rogaland og Hordaland Nei til EU. Ideen med 

nettverket er at fylkeslagene skal utveksle erfaringer, dele gode råd og arbeidsmetoder og 

blir kjent med andre aktive i Nei til EU for å øke motivasjonen og bidra til økt aktivitet. 

På fylkesstyremøtet 13. juni ble det vedtatt å følge opp dette etter hvert. Lill Fanny Sæther 

har deltatt på to møter i nettverket. Ole Kristian Setnes har deltatt på de fleste møtene. 

Høringssvar 

Høyringssvar-REPowerEU-2022-0815 angår forslag til endringer i EUs fornybardirektiv, 

energieffektiviseringsdirektiv og bygningsenergidirektiv. REPowerEU er navnet brukt på den 

foreløpige avtalen forhandlere fra EUs råd og Europaparlamentet nådde i 2022. Forslagene 

fra EU-kommisjonen til endringer i ovenstående direktiv var tett forbundet med REPowerEU. 

Dette er planer for å fremskynde slutten på avhengigheten av importert russisk fossilt 

brensel. Forslaget tar sikte på å styrke den strategiske autonomien til unionen ved å dvs. 

spre risikoen i energiforsyningen og øke uavhengigheten og sikkerheten for unionens 

energiforsyning. I tillegg at importert fossilt brensel fra tredjeland skal erstattes av fornybar 

energi. 

Fylkesstyret diskuterte saken 22. august og høringssvaret ble sendt inn til departementet 

innen fristen. 

Høringssvaret fra Oslo Nei til EU tar bl.a. opp at … selv om fornybarandelen i EU øker raskt, 

er dette et ambisiøst mål som Norge kan bli medansvarlig for at EU når. Det vil måtte skje 

gjennom økt strømeksport, med tilhørende økt strømprisnivå i Norge, og i verste fall på 

bekostning av egne norske kraftbehov.. I Hurdalsplattformen sier regjeringa at den vil «sørge 

for at beslutninger om utbygging av kraft og sammensetningen av den norske kraftmiksen 

forblir norske, nasjonale beslutninger». Et potensielt norsk medansvar for at EU når sine mål 

om mer fornybar energi, vil gi sterke føringer som kan undergrave en objektiv, demokratisk 

og nasjonal beslutningsprosess. Når disse forslagene likevel blir et tema for Norge er det 

fordi Norge er blitt del av energiunionen, og vil forplikte seg til å bli en enda større 

krafteksportør til EU enn vi er i dag. Alle tre endringsforslag fra Kommisjonen refererer til 

direktiver som inngår i EUs fjerde energimarkedspakke (Ren energi-pakken). Ingen av disse 

direktivene fra “pakken” er tatt inn i EØS-avtalen. Når disse legges ut på høring med kort 

frist, kan det oppfattes som et forsøk på å forskuttere innføring av fjerde 
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energimarkedspakke. Det vil Oslo Nei til EU på det sterkeste advare imot.» 
 

Diverse møter og ekstern aktivitet 

Faglig konferanse 9. mai på Anker hotell arrangert av Faglig utvalg i Nei til EU, LO i Oslo, LO 
i Stavanger og LO i Trondheim. Ole Kristian Setnes deltok.  
 

NtEUs stand på Globaliseringskonferansen i Oslo 1. - 2. oktober 2022. Ove Gudmundsen 

var del av bemanningen. 
 

Grønn omstilling: Industri- og næringslivskonferanse 7.-8. november 2022 i 

Arbeidersamfunnet i Oslo. Johan Petter Andresen og Ove Gudmundsen deltok. 
 

Nei til EUs Landbrukspolitiske konferanse 2022 i Landbrukets Hus, Oslo. Hovedtema var 

matsuverenitet og beredskap. Ole Kristian Setnes deltok. 
 

Nei til EU Kvinnekonferanse 2022 fant sted 26. november i Oslo i Røde Kors 
Konferansesenter i Oslo. Hovedtema: Kvinnestemmer, kvinner stemmer, kvinner bestemmer! 
Eva Heir deltok og Lill Fanny Sæther deltok deler av dagen. Lenke til konferansen på 
hjemmesiden: 
https://neitileu.no/aktivitet/kvinnekonferanse2022 

https://neitileu.no/aktivitet/kvinnekonferanse2022

