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Det har vært avholdt  10 styremøter i perioden, i tillegg til mye kommunikasjon i form av e-post og 

sms, og samarbeidet går godt. Fra dette årsmøtet går Heidi Larsen ut av fylkesstyret, og vi ønsker 

henne lykke til som nestleder i Viken SV. Takk for innsatsen, Heidi! 

 



Hovedfokus 

I perioden som har gått, har Nei til EU fortsatt å sette søkelys på ACER-saken og Jernbanepakke 4, og 

EØS-avtalens negative konsekvenser for norsk arbeidsliv.  På sentralt rådsmøte i april 2018, ble det 

vedtatt at det skulle igangsettes forberedelser til søksmål mot regjeringen, fordi vedtaket om å 

knytte seg til ACER, er å regne som suverenitetsavståelse, og dermed brudd på Grunnloven. Søksmål 

er dyrt, og det ble besluttet å sette i gang pengeinnsamling til formålet. Østfold Nei til EU var positive 

til dette, og etter at fylkesstyret først hadde bevilget kr 5000,- til innsamlingen, ble det på 

fylkesrådsmøtet sist høst, vedtatt å gi ytterligere 50000,- Forundersøkelser for å vurdere grunnlaget 

for søksmål, ble igangsatt, og sent  i høst kom bekreftelsen på at grunnlaget er tilstede, og søksmålet 

kan settes i gang. Både Acer-saken og Jernbanepakke 4, er eksempler på at engasjement og aktivitet 

nytter, for folk har tatt sakene på alvor, og mange meldte seg inn i Nei til EU i 2018. ACER-saken er 

kanskje litt komplisert å sette seg inn i, men Jernbanepakke 4 er enkel å forstå, og har engasjert 

mange mennesker. Nei til EU fortsetter å jobbe for at informasjon og fakta skal nå ut til folk, og på 

fylkes- og lokallagsnivå, har det vært aktiviteter med stand og utdeling av løpesedler. Senest 

26.februar i år, var Østfold Nei til EU og alle lokallagene, med på aksjoner mot jernbanepakken. 

Sammen med representanter fra LO og fra ÅS og Frogn Nei til EU, delte vi ut løpesedler til de 

reisende, og de aller fleste hadde forståelse for saken, og støttet oss i kampen. Mange er kanskje ikke 

helt fornøyd med dagens togtilbud, og mangel på punktlighet, men så godt som alle er skeptiske til 

private aktører på dette området. Folk flest er redde for å miste det lille de har av togtilbud, og for at 

sikkerheten skal bli dårlig. Nå må nei til EU legge press på regjeringspartiet Krf for å få de til å 

stemme nei til jernbanepakke 4, og tap av nasjonal kontroll over norsk jernbane, for alltid.  

I høst er det kommunevalg, og igjen er det viktig at Nei til EU er engasjerte og synlige i valgkampen. 

Partiet Venstre har sagt at de vil bruke sin positive holdning til EØS-avtalen som en samlende sak for 

partiet, og vil gå ut og hylle denne avtalen som de mener er så viktig for Norge. Også 

arbeidsgiversiden vil framheve EØS-avtalen som noe Norge er helt avhengig av, for å få solgt sine 

varer til EU. Vi i Nei til EU må gå ut og møte folk og meningsmotstandere, og få fram fakta og all vår 

kunnskap om EØS-avtalen.  

I november 2018 ble det holdt Landsmøte i Østfold, på Quality hotell i Sarpsborg. Landsmøtet 

opplevdes som bra, og det var hyggelig for Østfold Nei til EU å få være vertskap. En av sakene til 

landsmøtet, var endringer i arbeidsplanen, og det ble vedtatt at alle nivåer i organisasjonen, fra 

sentralleddet og ned til lokallagsnivå, skal følge den samme arbeidsplanen. Østfold Nei til EU er 

positivt innstilt, og har dette med i videre planer for fylkeslagets arbeid.   

 

I tillegg til våre 10 fylkesstyremøter, har representanter fra Østfold Nei til EU vært til stede ved eller 

deltatt på flere arrangement og aktiviteter: 

Årsmøtet 2018: Vi hadde åpent møte om EUs energibyrå ACER. Innleder sentralstyremedlem i Nei til 

EU, Tove Berit Berg. 

Sentralt rådsmøte i april-18: Østfold Nei til EU var til stede med Liv fra fylkesstyret, Terje fra rådet, og 

Heidi fra sentralstyret.  

Markens Grøde: Østfold Nei til EU hadde stand, og mange av våre medlemmer fra lokal - og fylkeslag, 

byttet på å være til stede. Den første dagen, fikk vi besøk av Nei til EUs leder, Kathrine Kleveland, 

som var på plass i flere timer, og vervet mange nye medlemmer. 



Landsmøtet 2018: Fylkesstyret stilte med full delegasjon.  

Trondheimskonferansen 2019: Heidi, Terje og Liv deltok den siste helga i januar, på dette som er et 

viktig arrangement for Nei til EU, hvor EU-spørsmål er en stor del av debatten. 

26.februar 2019: Jernbaneaksjon. Informasjon og utdeling av løpesedler om jernbanepakke 4 til 

reisende, ved flere avganger og ankomster på Østfoldbanen, også østre linje. Fylkesstyremedlemmer 

og alle 5 lokallag var med. 

 

Media og informasjon. 

Gjennom siste årsmøteperiode, har Østfold Nei til EU økt sin aktivitet på Facebook, og fått god 

respons på det. Vi fortsetter med dette, og går inn for å bli enda mer aktive enn vi har vært. Vi lager 

avisinnlegg og får lagt ut arrangement på Nei til EUs hjemmeside. Ved vår deltakelse på Markens 

Grøde, fikk vi delt ut brosjyrer og informert mange mennesker, og må fortsette å benytte 

standsaktivitet som en måte å nå ut til folk. Østfold Nei til EU har eget medlemsblad, som gis ut med 

jevne mellomrum. Det kom ut et nummer i høst, og vil komme ut et nummer i år. 

 

Medlemsarbeid.  

Etter flere år med jevnlig nedgang på medlemsmassen, har vi i det siste sett at dette kanskje er i ferd 

med å snu, eller i hvert fall stangnere. Organisasjonen er helt avhengig av et stort medlemstall, for å 

få en god inntekt. Det kan se ut til at flere får opp øynene for problemene med EU og EØS, for det 

kommer stadig nye innmeldinger. For noen få dager siden hadde Østfold Nei til EU 1149 medlemmer, 

men det er kommet innmeldinger etter det, så tallet kan være høyere. I såfall har medlemstallet økt 

med ca 50 medlemmer siden i fjor.  

Gjennom verve - og aksjonsukene, får vi håpe at vi klarer å verve enda flere nye medlemmer. 

 

Lokallag. 

Vi har fortsatt 5 lokallag her i fylket, men fylkesstyret har tanker om hva som kan gjøres for å få i 

gang flere lag, og vil jobbe for det i tiden som kommer. Det er viktig å få aktive medlemmer og lag i 

hele fylket. 

 

Allianser. 

Som tidligere, vil Østfold Nei til EU fortsette sitt samarbeid med naturlige alliansepartnere. Dette må 

til for å opprettholde eller øke presset og motstanden mot EØS. 

 

 



Organisasjonen 

Etter at det på landsmøtet i 2016 ble vedtatt å ha landsmøter hvert annet år, har det vært avholdt ett 

landsmøte – det som var i Sarpsborg i november 2018. I år er det ikke landsmøte, men det vil bli 2 

sentrale rådsmøter; ett 6.-7. april og ett i slutten av november. I tilknytning til rådsmøtet i november, 

vil det også bli en markering av 25 år siden siste nei-avstemning. Nå i april vil det også bli arrangert 

en faglig EØS-konferanse, dagen før rådsmøtehelga. Østfold Nei til EU har gjennom forrige 

årsmøteperiode, vært fullt representert ved alle sentrale møter og arrangement i regi av Nei til EU,  

og vi har som mål å fortsette med dette i kommende periode.  

Vi har de siste årene jobbet uten egen fylkessekretær,  men vi klarer å løse oppgavene ved å hjelpe 

hverandre, og ved god hjelp fra sentralt hold. 

Østfold Nei til EU har to representanter i Nei til EU sentralt: Heidi Larsen styret og Terje Bjørlo i rådet. 

Fylkeslagets økonomi er god. Til tross for en stor utbetaling til Nei til EUs søksmål i fjor, så har vi en 

stabil og solid økonomi. Gjennom høsten og vinteren har vi også fått inn en bra sum gjennom 

høstgaveaksjonen (giroblanketter som fulgte med Liljekonvallen). Vi har lagt inn 2 søknader om UD-

midler, som vi ikke ennå vet svaret på, men har planer om å gi ut et spesialnummer av Liljekonvallen. 

I forbindelse med det, har vi sendt ut forespørsel til medlemmene, om de har gamle 

kampsakmaterialer, og det har begynt å komme positive tilbakemeldinger om det. Forhåpentlig vis, 

vil mye gammelt stoff, være å finne igjen i Liljekonvallen, eller i boka som Terje vil lage i fbm 25-

årsmarkeringa.  Vi gleder oss til å se resultatet, og til alt spennende arbeid vi har foran oss! 

 

 

 

 


