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Styret i Østfold Nei til EU har i perioden bestått av: 

 

Leder: Liv Ekra Ornsäter 

Nestleder: Edvard Mogstad     

Kasserer: Peder Glomsrud   

Styremedlem: Reidar Isebakke        

Styremedlem: Grethe Becken                      . 

Styremedlem: Ingrid Thorbjørnsen 

Styremedlem: Inger Ragnhild Aas Mouland 

(Styremedlem: UMEU, oppnevnes av UMEU, har ikke vært aktiv denne årsmøteperioden) 

                                            

Varamedlemmer: 

1. Engebreth Tofteberg 

2. Margareth Gjersøe 

3. Kirsten Hofseth 

4. Heidi Larsen 

5. Camilla Eidsvold 

 

Revisorer:  

Knut Vingerhagen, Halden/Aremark 

Per Linge, Halden/Aremark NtEU 

 

Valgkomité: 

Leder: Kjeld Qvortrup, Halden/Aremark       

Medlem: Tomas Glimsdal, Halden/Aremark 

Medlem: Terje Bjørlo, Sarpsborg NtEU 

Varamedlem: Inger Marit Sverresen, Sarpsborg NtEU 

 

Vi har to medlemmer som har sentrale verv i Nei til EU; Heidi Larsen er den ene av to 

nestledere i Nei til EU, og Terje Bjørlo er medlem i Nei til EUs sentrale Råd. 

 



Om den tilbakelagte årsmøteperioden. 

 

Fylkeslagets aktivitetsnivå har også i denne årsmøteperioden vært preget av den pågående 

koronapandemien. Akkurat som i 2020, har det ikke vært mulig å gjennomføre alt vi hadde 

ønsker og planer om. Det var i utgangspunktet planlagt et fysisk fylkesårsmøte i mars 2021, 

men pga fortsatt høy smitte og strenge tiltak, kunne ikke dette gjennomføres. Det ble derfor 

avholdt et digitalt årsmøte på Teams, lørdag 10.april 2021.  

 

Etter hvert letnet smittesituasjonen såpass at fysiske møter kunne gjennomføres, og i 

tidsrommet juni - desember 2021, hadde Østfold Nei til EU, 5 styremøter. Det er ikke 

gjennomført fysiske møter hittil i 2022 pga sykdom, men det har vært løpende kontakt 

gjennom e-post og sms.  

 

Den første helgen i september, var flere av Østfold Nei til EUs medlemmer til stede da Fritt 

Norden i Norge, arrangerte Nordisk Folkeriksdag på Ørje. Østfold Nei til EU var 

medarrangører, og dette var et UD-prosjekt for Østfold Nei til EU, der fylkeslaget hadde 

«Økonomisk samarbeid i Norden, i og utenfor EU», som tema. Fylkeslaget hadde søkt om 

økonomisk støtte, og fått tildelt kr 75000,- i UD-midler, noe som var et godt bidrag til 

gjennomføringen av prosjektet. Dette var et både hyggelig og lærerikt arrangement, der EU-

motstandere fra andre Nordiske land deltok. Nordisk Riksdag arrangeres på rundgang i 

medlemslandene, og på sensommeren i år, skal det være i Sverige. 

 

I august og september, arrangerte lokallag stand i forbindelse med valgkampen.  

 

Lørdag 16.oktober 2021 hadde Østfold Nei til EU fylkesrådsmøte i Rakkestad, der innledere 

var Karl-Sverre Holdal fra Nei til EU sentralt, leder i Nei til EU, Roy Pedersen, og varaordfører 

i Moss, Tor Petter Ekroll. 

 

Andre arrangement der vi har vært representert eller deltatt i, har vært digitale 

fylkesledermøter, digitalt, sentralt rådsmøte i juni, fysisk fylkesledersamling i Oslo i august, 

og sentralt rådsmøte i november.  

 

Det må også nevnes at Moss-Rygge-Råde Nei til EU arrangerte et medlemsmøte i høst, der 

de inviterte medlemmer fra andre lokallag, og der nei-dronninga Anne Enger, Terje Bjørlo fra 

Sarpsborg Nei til EU og varaordfører Tor Petter Ekroll var gjester. 

  

Terje Bjørlo har skrevet en flott historiebok om Østfold Nei til EU, med grunnleggende 

historie om oppbyggingen av EU, kampen mot norsk EU-medlemskap, og om dannelsen av 

Østfold Nei til EU. En bok som trygt kan anbefales! 

 

Medlemsbladet Liljekonvallen var planlagt å komme ut før jul, men dette er forsinket, og vil 

komme ut som et vår-nummer i løpet av kort tid. Det er allerede mye, godt stoff, som ligger 

klart, så det er bare noen siste klargjøringer som gjenstår, før bladet kan trykkes. 


