§ 2 - Årsmelding
Fylkesstyret har i denne perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.vara
2.vara
3.vara

Syver Zachariassen
Tale Marthe Dæhlen
Per Øivind Nielsen
Sigrid Lien Sagabråten
Lill Fanny Sæther
Ole Kvadsheim
Gerd Inger Polden
Jonas Engan Weiberg
Tove Karina Eidshammer
Paul Dietrichson
Turid Melheim

Styret har avholdt 7 styremøter. Styret er preget av en god tone og et godt samarbeid.
Det har vært gledelig å se at nedgangen i antallet medlemmer har stoppet opp og at antallet
medlemmer har økt. Vi fikk 102 nye betalende medlemmer. 2018 var et år med flere
EØS-saker som engasjerte, hvor ACER-saken skilte seg ut som mobiliserende faktor.
2018: 1381 betalende medlemmer
2017: 1378 betalende medlemmer
1.mai
Fylkesstyret satte seg som mål å få delt ut materiell. Flere medlemmer stilte opp til utdeling
og det ble delt ut over 2000 løpesedler og en stor koffert full av Standpunkt.
Pop-Venstre:
Oslo Nei til EU satte opp ein stand under Raudt-arrangementet “Pop-Venstre” som var helt i
Kubaparken i Oslo. Standen var organisert samarbeid med Ungdom mot EU, og me fekk delt
ut fleire løpesedlar og eksemplarar av boka “folket sa nei”.

Jolemarknaden 2018
Marknaden gjekk føre seg 1. desember kl. 11-16 i Nordahl Bruns gate 22. Nokre titals aktive
medlemer og sympatisørar var aktive som funksjonærar. Det kom nokre hundre kundar og
handla. Pengane vert samla inn til framtidig arbeid i Oslo Nei til EU. Brutto-salet vart på kr
61 791,00, og med frådrag av kostnader undervegs enda netto-salet på kr 28 521,00. Det var
berre høve til å betala kontant eller med vipps sidan kortterminalen ikkje kom fram i posten.
Dette førte til nedgang i salet.
Marknaden omfatta avdelingar som kafé, lopper, mat (kaker, syltety, drikke), nye og gamle
bøker og kunst. Det var òg loddsal. Marknaden hadde lysingar i Dagsavisen, Klassekampen
og Standpunkt. Medlemene i Oslo vart òg varsla med tekstmelding dagen før. Kunsten gav
størst innkomer, kr 24 250. Nemnda som står bak marknaden, tel ti medlemer, og Berit Moen
er kontaktperson og møteinnkallar. Viktige medlemer i nemnda vert ikkje med neste gong, og
det trengst difor nyrekruttering, gjerne av yngre aktivistar.

Medlemsmøte med innledning om Jernbanepakke 4 og valg av landsmøtedelegasjon
24. september ble det holdt et åpent medlemsmøte med valg av delegater til Nei til EUs
landsmøte. På dette møtet holdt Janne Lisesdatter Håkonsen en engasjerende innledning om
Jernbanepakke 4 og stadig mer privatisering av jernbanen.

Landsmøtet:
Landsmøtedelegatene ble valgt på medlemsmøte i fylkesutvalget 24. september 2018.
Følgende ble valgt: Delegater: Lill Fanny Sæther, Gerd Inger Polden, Margaret Hillestad,
Anne Ingebjørg Enge, Ole Kvadsheim, Per Øyvind Nielsen, Johan Petter Andresen.
Varadelegater: Tove Karina Eidhammer og Marian Hussein Jonas Wenberg, Ingebjørg Gram,
Paul Dietrichson og Kjell Dahle.
De som deltok på landsmøtet var: Lill Fanny Sæther, Margaret Hillestad, Tove Karina
Eidhammer, Ole Kvadsheim, Johan Petter Andresen og Jonas Wenberg. Hele varalisten ble
brukt pga. ulike omstendigheter. En valgt varadelegat var ikke spurt, og en var ikke medlem i
Nei til EU. En delegat hadde sykdomsforfall. Vi mistet bare en stemme fordi vi ble tre
kvinner og tre menn.
Delegasjonen hadde tre møter før landsmøtet hvor landsmøtepapirene ble gjennomgått og
hvor delegasjonens standpunkter og forslag til Arbeidsplan, valg og budsjett ble diskutert.
Det ble også enighet om å fremme forlag til to uttalelser: «EØS-avtalen fremmer sosial
dumping og øker klasseskillene» og «Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. Stopp sosial
dumping i kvinneyrker». Begge ble vedtatt på landsmøtet.
Delegasjonens eneste bundne mandat var styrevedtak på forslag om at Ole Kvadsheim skulle
inn i styret i Nei til EU. Ole Kvadsheim ble valgt inn i styret. Delegasjonen arbeidet aktivt for
å få inn to fagforeningsrepresentanter, Heidi Larsen og Arne Byrkjeflot, på hhv. fast- og
varaplass.
Delegasjonen fremmet flere forslag til Arbeidsplanen og noen fikk vi igjennom. Vårt forslag
om å opprettholde kontingenten på 2018-nivå falt, så kontingenten til Nei til EU er nå 415
kroner pr. år.
Delegasjonen var aktiv og arbeidet bra sammen. Alle bidro og fulgte opp arbeidet i
delegasjonen og stemningen var veldig god.
Delegasjonen. Fra venstre: Jonas, Margaret, Ole, Lill Fanny, Tove Karina og Johan Petter.

Seminar/UD-prosjekt:
Det ble arrangert et seminar om Seminar om EUs byråer, suverenitetsavståelse og hvordan
dette påvirker EØS-avtalen. Seminaret ble avholdt på P-hotels i Grensen 19, Oslo Sentrum.
Fra arrangementsteksten:
Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer. Hvordan påvirker dette norsk
suverenitet. Undergraver dette EØS-avtalen?
Hvordan skjer suverenitetsavståelsene når vi skal tilslutte oss EUs byråer? Det står i
grunnloven at vi ikke kan tilslutte oss organisasjoner vi ikke er del av. Hvilke
løsninger har vi når det stadig kommer flere byråer?
Vi tar en dypdykk i disse temaene for få klarhet i hva dette faktisk innebærer.
PROGRAM
10:00:
Suverenitetsavståelse til ACER, grunnloven og "lite inngripende
myndighetsoverføring”. Grunnlovens §26 §115 og EØS-avtalen.
11:30:
Tilslutning til European Railway Authority (ERA), Det Europeiske Jernbanetilsynet
står for tur gjennom jernbanepakke 4. Hvordan vil dette tilsynet fungere, hvilke
fullmakter har byåret?
12:30:
Kaffepause og mat
13:00:
EUs finansbyråer og norsk finanstilsyn. Det pågår endringer i EUs finansbyåer. Vil
EU få enda mer makt over norsk finanspolitikk? Hvilke endringer ligger på bordet nå?
14:00:
Slutt
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