
Årsberetning for Sarpsborg lokallag av Nei til EU 16.02.2022 – 14.02.2023. 

 
På årsmøtet 16.02.2022 ble følgende styre valgt: 

 

Leder  - Helge Skår    1 år (ny) 

Nestleder  - Inger Ragnhild Aas Mouland  2 år  

Kasserer - Audun Jakobsen   2 år  

Styremedlem - Yvonne Janet Log   2 år  

Styremedlem - Hanne Berg-Johansen   1 år  

Styremedlem - Sverre Støen    1 år  

Styremedlem - Kai Roger Hagen   2 år  

 

Vara 1  - Roy Ole Axelsen   2 år (ny) 

Vara 2  - Einar Molteberg   1 år  

Vara 3  - Lillian Ørka    1 år  

 

Revisor - Egil Bergby    2 år  

Revisor - Ruth Isebakke    2 år  

 

Valgkomite - Ikke valgt 

Valgkomite - Ikke valgt 

Valgkomite - Ikke valgt 

Vara  - Edmund Berg    2 år  

 

Laget hadde 156 medlemmer 31.12.21. Øking med 28 gjennom året, til 184 medlemmer 31.12.22. 

 

Årsmøtet 16/2-22 ble holdt i Bygdehallen i Varteig, med 12 medlemmer til stede. 

Vi har hatt 5 styremøter i perioden, og behandla 28 saker. Oppmøtet har vært bra. 

 

Vi har oppdatert registreringene i Brønnøysundregistrene og hos Eidsberg Sparebank, som hadde 

blitt ganske utdaterte.  

 

Vi er fornøyd med at medlemstallet har øka i perioden. Noe av dette skyldes en verveaksjon i april. 

 

Vi deltok med egen avdeling i 1. mai-toget i Sarpsborg, og sendte inn forslag på 2 paroler: 

 -  Ut av EØS – Ja til nasjonal kontroll over strømmen 

 -  Ut av EØS – Ja til handelsavtale 

Førstnevnte ble tatt opp som en del av hovedtoget, men omformulert så EØS ikke ble nevnt. 

Sistnevnte ble del av avdelingen vår bakerst i toget.  

 

Noen av oss deltok på Østfold Nei til EU sin stand på Markens Grøde i Rakkestad i august. 

 

Det er ikke sendt inn andre leserbrev til lokalavisa Sarpsborg Arbeiderblad i perioden, enn  

årsmøteuttalelsen fra årsmøtet 2022; «Ja til politisk kontroll over krafta!». Andre innlegg har blitt 

påtenkt, men ikke fullført. 

 

I august sendte vi høringssvar til regjeringa på forslag til endringer i fornybardirektivet. 

 

I høst avholdt Østfold Nei til EU studiesirkel med 4 møter om ulike EU-relaterte tema. De fant sted 

i lokalene her i Pellygata, og flere fra lokallaget deltok.  

 

To av våre styremedlemmer er også styremedlemmer i Østfold Nei til EU, og deltok på landsmøte 



til Nei til EU den 11.-13. november 2022. Vi i Sarpsborg sendte inn et endringsforslag til 

arbeidsplanen til Nei til EU, om at det tydeligere måtte defineres hva handlingsrommet i EØS-

avtalen består av. Dette ble vedtatt på landsmøtet. 

 

Vi deltok med 6 delegater og 1 observatør på fylkesårsmøtet i mars, og med 7 delegater og 1 

observatør på fylkesrådsmøtet i oktober. Fulltallige delegasjoner i begge tilfeller. 

 

Siden vi ikke lyktes med å velge valgkomité på årsmøtet 2022, fikk lokallaget i oppdrag å få på 

plass en valgkomité i løpet av det første halvåret etter årsmøtet. Det lyktes vi heller ikke med, men 

Einar Molteberg har gjort en stor innsats på området, i samråd med styret.  

 

Det mest omtalte politiske tema under styremøtene, har utvilsomt vært situasjonen med økende 

strømpriser, og årsaker og mulige løsninger på situasjonen.  

 

Sett i forhold til arbeidsplanen kunne mer vært gjort, men vi har fått gjennomført en god del. Vi er 

mest fornøyd med å ha oppnådd hovedvisjonen om å få virksomhet i lokallaget igjen etter 

pandemien. 

 

Nei til EU sentralt har i perioden særlig fokusert på strømpriskampen i samarbeid med 

Industriaksjonen og Alternativ Energikommisjon. I tillegg har ACER-søksmålet, der Nei til EU har 

saksøkt staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, vært ført i 

lagmannsretten dette året. En siste viktig sak har vært verving, da kutt i statsstøtten har ført til at 

styret sentralt har måttet redusere aktiviteten på grunn av redusert bemanning. 

 

Styret. 

 

 

 

 

 


