Arbeidsplan for Østfold Nei til EU årsmøteperioden 2018-2019.

Hovedfokus
Østfold Nei til EU vil i 2018 fortsette arbeidet med å spre og øke kunnskapen og
bevisstheten om EØS-avtalen, og derigjennom danne grunnlag for en
folkeavstemning om avtalen.
Dette er et omfattende arbeid, og det bør jobbes tettere med naturlige
samarbeidspartnere, som politiske partier, fagbevegelsen, jordbruksnæringens
organisasjoner og miljøbevegelsen, o.l., for å nå målet.

Media og informasjon
Det vil fortsatt være viktig at Nei til EUs fylkeslag og lokallag markerer seg
gjennom lokale og riksdekkende aviser.
Nei til EU har fått ny hjemmeside med lett tilgang til fylkeslagenes side, og
denne bør brukes til både å spre og tilegne seg relevant informasjon.
Digital kommunikasjon er for flere og flere en enkel og effektiv måte å skaffe
seg og dele informasjon og nyheter, og ikke minst er Facebook noe mange
benytter seg av. Nei til EU er godt synlige på f.b., og har her gode muligheter til
spredning av informasjon.
Østfold Nei til EU planlegger en utgivelse av fylkeslagets avis, Liljekonvallen, i
løpet av sommeren/høsten 2018.
Fylkeslaget har, også for dette året, søkt om UD-midler, og vil - om vi får tildelt
midler - bruke en del av disse til utgivelsen av Liljekonvallen.

Økonomi.
Østfold Nei til EU må sies å ha en tilfredsstillende økonomi, men vi fortsetter
likevel å være nøkterne, og ha en god styring av økonomien.
Det vises til fremlagte regnskap og budsjett.

Allianser.
Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon, og vi må fortsette å vise respekt for
våre samarbeidsparter, jobbe for mangfold og solidaritet, og mot rasisme og
undertrykkelse. Vi ønsker fortsatt et bredt samarbeid med organisasjoner og
enkeltmennesker som fremmer demokrati, internasjonalt samarbeid og
nasjonal selvråderett.

Organisasjonen.
Etter at det på landsmøtet i Nei til EU i 2016 ble vedtatt at landsmøter skal
holdes hvert annet år, ble det i 2017 ikke arrangert landsmøte i Nei til EU. Det
ble i stedet arrangert to sentrale rådsmøter – ett på våren og ett på høsten. I år
er det igjen tid for landsmøte, og Nei til EUs landsmøte i 2018 vil finne sted i
Østfold, nærmere bestemt på Quality Hotell utenfor Sarpsborg, i november.
Østfold Nei til EU vil være aktive i prosessen rundt høstens landsmøte, og ellers
aktivt delta i andre møter som arrangeres av Nei til EU.
Etter at Nei til EU av økonomiske årsaker måtte vedta å legge ned ordningen
med støtte til fylkessekretær, har fylkeslaget selv utført de oppgavene som
fylkessekretæren utførte. Dette har vært en tilvenningsprosess, men det ser ut
til at vi for det meste klarer å løse oppgavene. Det er også mulig å innhente god
hjelp og assistanse fra dyktige folk som jobber i Nei til EU sentralt, og dette
fungerer bra.
Sarpsborg Nei til EU vil også i 2018 holde sine lokallagsmøter i lokalene som
Østfold Nei til EU leier i Sarpsborg.
De siste årene har noen av lokallagene i Østfold avviklet sine aktiviteter.
Fylkeslaget har luftet flere idéer om hvordan vi skal få i gang igjen lokallag, og
hva vi skal gjøre for å engasjere lokale kontakter og øvrige medlemmer. Dette
er en viktig sak for fylkeslaget å jobbe med framover. Medlemmene er viktige
ressurser, og må bringes mer på banen for å øke interessen for aktiv deltakelse
i Nei til EU. Dette, ved siden verve-arbeid, må til for å få medlemsvekst i
organisasjonen.
Vi trenger flere yngre krefter, og samarbeider gjerne framover, med Østfold
Ungdom mot EU.

Kunnskapsbygging.
Det har siden i høst vært satt sterkt søkelys på saken om EUs energiunion, ACER
(EUs energipakke 3), og om hva det vil si for Norge å knytte seg til denne
ordningen. Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon, og har fått fram mye viktig
informasjon og fakta om saken, som har blitt videreformidlet og spredt ut til
folk. Dette har ført til stor motstand i befolkningen mot å avsi suverenitet og
slutte Norge til ACER. Hva utfallet blir når Stortinget skal stemme over saken, er
ennå uvisst.
Men dette viser at kunnskap må til hvis vi skal kunne hevde oss og ha tyngde i
samfunnsdebatten, og Nei til EUs fylkeslag, lokallag og medlemmer må så langt
som råd er, holde seg oppdatert på fakta om de stadig nye utfordringene vi blir
stilt overfor, gjennom EØS-avtalen. Informasjonsmengden er uuttømmelig, og
Nei til EU sentralt gjør hele tiden et stort arbeid med å fremskaffe mer
kunnskap og nye fakta, som vi kan tilegne oss og spre videre. Store mengder av
denne informasjonen finner vi i Vett-heftene, Nei til EUs Årbok, Standpunkt og
på Nei til EUs hjemmeside.
Vår kunnskap kan vi føre videre ved å arrangere stands og møter, ha innlegg i
aviser og på Facebook, og vi kan arrangere studiesirkler (som i tillegg er både
hyggelig og sosialt). Vi må være tilstede der ting skjer, og denne sommeren, i
midten av august, skal Østfold Nei til EU igjen delta på Markens Grøde i
Rakkestad.

