
Årsberetning Nei til EU Sarpsborg lokallag fra 12.02.19 til 11.02.20. 
 

 

Styret har i perioden bestått av: 

 

Leder:   Audun Jakobsen 

Nestleder:  Einar Molteberg 

Sekretær:  Robert Nordli 

Kasserer:  Egil K. Bergby 

Styremedlem:  Yvonne Janet Log 

Styremedlem:   Inger Ragnhild Aas 

Styremedlem:  Sverre Støen 

1. vara:   Anny Guro Gustavsen 

2. vara:   Inger Marit Sverresen 

3. vara:   Eva Lileng 

 

Revisorer:  Halvor Fjeld og Øivind Navestad 

Valgkomite:  Terje Bjørlo – leder. 

   Anne Margrethe Tangen 

   Klaus Lintho 

Vara:    Arne Lund. 

 

 

Det har vært avholdt ett årsmøte og fem styremøter. Møtedatoer: 05.03., 07.05., 17.09., 26.11. og 21.01.20. 

Årsmøtet ble holdt 12.02.19 i møtesalen i IOGT-huset «Fremtiden», og alle styremøtene på kontoret til 

NTEU Østfold fylkeslag i samme bygg. 

Vara til styret, Anny Guro Gustavsen, meldte før første styremøte at hun ikke så seg i stand til å kunne møte 

på styremøter. Sekretær Robert Nordli meldte til møtet i september at han trekker seg fra styret grunnet  

helsemessige årsaker. 

På åpent møte, i forkant av årsmøtet, var temaet jernbanepakke 4; «Hvordan jernbanepakken og EU vil 

påvirke norsk jernbane».Sekretær i Lokomotivmannsforbundet, Grethe Thorsen, innledet. 

 

Saker i perioden: 

- Registrering av nye styremedlemmer i Brønnøysundregisteret. 

- Alle styremøter har hatt «politisk kvarter» på dagsorden, der aktuelle saker som angår EU/EØS har vært 

tema. 

- Styret har fulgt opp årsmøtevedtaket om å justere lagets vedtekter slik at de samsvarer med 

normalvedtektene for NTEU sentralt. Dette gjelder § 4 i lagets vedtekter. Styret foreslår følgende endringer: 

Endre varslingsfristen for innkalling til årsmøtet fra tre uker til to uker, endre fristen for innsending av 

forslag til årsmøtet fra to uker til en uke. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller fylkesstyret eller 

minst 1/4 (opprinnelig 2/3) av medlemmene krever det. 

Styrets innstilling legges fram som forslag til endring av vedtektenes § 4 på årsmøtet i 2020. 

- Aksjon Jernbanepakke 4, 26. febr. Aksjonen var et samarbeid mellom LO, Lokomotivmannsforbundet og 

NTEU. Yvonne (Lokomotivmannsforbundet), Sverre Støen og Audun Jakobsen deltok fra lokallaget. 

Aksjonen ble holdt på jernbanestasjonen i Sarpsborg på morgenen. 

- Landsomfattende aksjon mot EØS lørdag 4. april. En invitasjon fra Rødt. LO, Sp og SV også invitert til å 

delta. Laget deltok med Inger og Einar. Sp og Rødt deltok. Aksjonen foregikk på Sarpsborg torg. 

- Deltakelse i LO's demonstrasjonstog 1. mai. Lokallagets NTEU-seksjon ble meget vellykket. 28 deltok. 

Parole - «Ut av EØS». NTEU sentralt sendte ut sms til lagets medlemmer med oppfordring til å delta i 

demonstrasjonstoget. Hovedtaler, ordføreren, berørte ingenting i sin tale som har med EU/EØS å gjøre. 

- Kommune- og fylkestingsvalget. Lokallaget hadde stand på torget onsdag 7. august og lørdag 31. august. 

Det ble delt ut materiell som dreide seg om ACER-saken, Jernbanepakke 4 og Hjelmengutvalgets rapport. 

Terje Bjørlo, Yvonne Janet Log, Sverre Støen og Audun Jakobsen deltok. 

- Tema åpent møte ifm årsmøtet 2020 – Terje Bjørlo (fylkesstyret) innledet om jordbruk/EØS. 

 

 

 



 

Lørdag 23.mars avholdt fylkeslaget årsmøte på Bøndenes Hus i Råde. Laget møtte med sju delegater: 

Grethe Navestad, Øivind Navestad, Ruth Isebakke, Hanne Berg Johansen, Einar Molteberg, Lillian Ørka og 

Audun Jakobsen. 

 

Lokallaget er representert i fylkesstyret med Inger Ragnhild Aas og Terje Bjørlo. 

 

Lørdag 12.oktober avholdt fylkeslaget rådsmøte på Bøndenes Hus i Råde. Laget møtte med sju delegater: 

Øivind Navestad, Hanne Berg Johansen, Sverre Støen, Lillian Ørka, Edmund Berg, Ruth Isebakke og Audun 

Jakobsen. 

NTEUs leder Kathrine Kleveland overvar selve rådsmøtet. Fylkeslaget markerte at det er 25 år siden 

folkeavstemningen om EU-medlemskap. K. Kleveland og «neidronninga» fra 1994, Anne Enger, innledet. 

 

Det er skrevet to leserinnlegg i perioden. Årsmøteuttalelse (årsmøte 2019) - «EØS-avtalen», og et om 

Hjelmengutvalgets rapport - «Om svømmehaller, kulturhus og kantinedrift ect.». Begge er tatt inn som 

leserinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad. 

 

Status etter kommunestyre- og fylkestingsvalget. Nei til EU/EØS-partiene Sp, SV og Rødt styrket seg etter 

valget. Valgkampen var allikevel helt fri for saker som har med EU/EØS å gjøre. Hjelmengutvalgets rapport 

har vært totalt fraværende i valgkampen, men som griper rett inn i kommunenes selvstyre. 

 

Inger Ragnhild Aas og Yvonne Janet Log har deltatt på NTEUs kvinnekonferanse 2.- 3. nov. i Oslo. Temaet 

var «Kvinners helse og velferd i Norge og EU». Yvonne er med i NTEUs kvinneutvalg. 

 

Det er vervet noen nye medlemmer i perioden. Terje Bjørlo har stått for vervearbeidet. Det er forsøkt vervet 

fra Rødts nominasjonsliste ifm kommunevalget. 

Arbeidsplanen for 2019 har et mål om 225 medlemmer (177 medlemmer pr. 31.12.18.). For å nå dette målet 

er det nødvendig at alle medlemmer forsøker å verve. 

Medlemstallet pr.31.12.19. er 179. 

 

Styret har i perieoden fulgt de sakene som NTEU sentralt har publisert og vært opptatt av. Sakene med mest 

oppmerksomhet har vært – Jernbanepakke 4, Hjelmengutvalgets innstilling, ACER-saken og det rettslige 

søksmålet i saken. NTEU har saksøkt regjeringen. NTEU krever at Stortingets vedtak om tilslutning til EUs 

tredje energimarkedspakke og ACER kjennes ugyldig, da Stortinget ikke har benyttet Grunnlovens §115, 

som omhandler kvalifisert flertall for suverenitetsavståelse. Oslo Tingrett avviste NTEUs søksmål 23.sept.. 

NTEU har anket tingrettens avgjørelse inn for lagmannsretten. En innsamlingaksjon for å kunne forfølge 

saken er satt i gang. 

 

Lokallaget registrerer den mye omtalte NAV-skandalen som utspant seg høsten 2019, der nordmenn som 

mottar diverse trygdeytelser i kombinasjon med utenlandsopphold er kommet på kant med regelverket, og er 

blitt dømt for det. Et regelverk som NAV og departementet ikke har samsvart med EØS-lovgivningen. NAV-

skandalen har sin bakgrunn i at EUs trygdeforordning ble tatt inn i norsk rett som forskrift i 2012. Saken er 

en direkte følge av EØS-avtalen. EØS-rett har forrang framfor norsk rett. Saken bør vise at det såkalte 

«handlingsrommet» i EØS-avtalen er lite, eller i verste fall nærmer seg en illusjon.   

 

 

 

Styret. 

 

 

 

 

 

 


