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Hovedfokus. 

Som tidligere, må våre hovedoppgaver være medlemsvekst i organisasjonen, og å jobbe 

videre med skolering og opplysningsarbeid, både blant egne medlemmer, og ut mot øvrig 

befolkning. Arbeidet innebærer å øke kunnskapen og bevisstgjøringen om hva EØS-avtalen 

innebærer for Norge, hvilke utfordringer avtalen gir oss, og være tydelige på at oppsigelse av 

avtalen er det endelige målet. Dette er i tråd med Nei til EUs arbeidsplan, vedtatt på 

landsmøtet i 2016. 

 

 

Alliansebygging.  

Ved godt samarbeid med naturlige alliansepartnere, kan vi bygge kunnskap og oppnå 

bevisstgjøring rundt vårt arbeid, som å jobbe mot rasisme og undertrykkelse, og for 

mangfold og solidaritet. Som en tverrpolitisk organisasjon, gjentar vi ønsket om et bredt 

samarbeid med enkeltmennesker og organisasjoner som fremmer demokrati, internasjonalt 

samarbeid og nasjonal selvråderett. 

 

 

Organisasjonen, medlemsarbeid og kunnskapsbygging. 
 
Fylkeslaget har tidligere vedtatt at det skal jobbes for at «sovende» lag skal oppfordres til å 
gjenoppta sine aktiviteter, eller at det etableres nye lokallag, i indre og øvre deler av Østfold. 
Det er mange medlemmer i de kommunene som nå inngår i den nye storkommunen Indre 
Østfold, og ved å aktivisere medlemmer fra disse delene av fylket, kan vi oppnå ny 
medlemsvekst. Pr i dag, er det kun Marker, i disse områdene, som har et aktivt lokallag. 
Det siste året har medlemstallet holdt seg omtrent som året før, men for å motvirke større 
nedgang, og få en reell medlemsvekst, er verving og gjenverving fortsatt et viktig tiltak. 
Østfold Nei til EU deltar i aktiviteter og kampanjer som igangsettes av Nei til EU sentralt, og i 
april i år, kommer en ny runde med vervekampanje, som gir oss en god mulighet til å kunne 
få til medlemsvekst. 
Kanskje særlig viktig er det å få flere unge medlemmer i organisasjonen, og helst også til å bli 
aktivt med i organisasjonens arbeid. 
I Østfold har vi periodevis hatt et aktivt UMEU, som vi har samarbeidet med, og som vi håper 
at vi kan fortsette å samarbeide med. 
 
Standsarbeid, postkasseaksjoner, utdeling av aviser og andre trykksaker, leserinnlegg i aviser 



og aktivitet på sosiale medier – dette er fortsatt viktige tiltak for å forsøke og fange folks  
oppmerksomhet og interesse, og forhåpentligvis medlemsvekst. 
 
8.mars og 1.mai er dager som gir gode muligheter til å synliggjøre hva Nei til EU står for, og 
som medlemmer fra forskjellige lokallag deltar i, enten med stand, utdeling av løpesedler, 
deltakelse på møter og arrangement, og markering i tog. 
Østfold Nei til EU skal også denne sommeren delta på Markens Grøde i Rakkestad. I år finner 
messa sted helga 12.-14.august, og medlemmer fra de forskjellige lokallagene og fylkesstyre 
vil bytte på og stå på stand gjennom helga. Deltakelse på Markens Grøde har blitt en 
tradisjon i Østfold Nei til EU, og er en hyggelig og nyttig aktivitet som gjentas hvert annet år. 
Her kan vi verve medlemmer og spre kunnskap. I 2020 ble Markens Grøde avlyst pga 
koronasituasjonen, så det er ekstra gledelig at det blir arrangert igjen i år. 
 
Vi må bruke de mulighetene som byr seg i form av å være innledere i andre organisasjoners 
møter, der vi kan spre kunnskap og skape nysgjerrighet på hvem vi er. Vi kan invitere oss 
selv, eller takke ja til innbydelser fra lag og foreninger. Skal vi vinne folks oppslutning om å si 
opp EØS-avtalen, må bevissthet bygges ved alle muligheter. 
Studiesirkler er gode måter å tilegne seg og videreformidle kunnskap på. I 2020 var det 
bestemt at vi skulle ta for oss den s.k «Menonrapporten» (Norge, EØS og alternative 
tilknytningsformer), men pga koronasituasjonen som oppsto, ble dette aldri noe av. Styret i 
Østfold Nei til EU, foreslår derfor at denne studien blir gjennomført i løpet av 2022 i stedet. 
Når lokallagene nå etter hvert kommer inn i normal drift igjen, etter til dels lange opphold 
pga smittesituasjonen, anbefales det at man går inn for studiesirkler, i egne lokallag, i 
samarbeid mellom flere lokallag, eller i samarbeid mellom lokallag og fylkeslag. Når dette 
kommer i gang, oppfordres nye og gamle medlemmer til å 
delta. Opplysninger om tid og sted vil bli gjort kjent etter hvert. 
 
Østfold Nei til EU vil være aktive i arbeid og kampanjer som igangsettes av Nei til EU sentralt. 
Vi skal også delta på videre, sentrale arrangement, som sentralt rådsmøte siste helga i mars, 
fylkesledersamling, markering av 50 år siden første, norske nei-avstemning, og landsmøtet i 
Nei til EU i november. 
 
 

 
 
Media og kommunikasjon. 
 
Som tidligere nevnt, er sosiale medier viktige opplysningsfora, som vi kan bruke til mer enn å 
opplyse om møter. Vi kan kommentere politiske saker, og gå ut med opplysninger som ikke 
kommer godt nok ut i media. Ellers må vi fortsatt bruke både riksdekkende og lokale aviser, 
selv om det ofte oppleves som vanskelig å nå ut der. Flere aviser kvier seg for å ta inn 
uttalelser og innlegg fra oss. I fylkesstyret ser vi at det er en fordel å ha en «pressegruppe», 
med ansvar for å sende ut uttalelser og innlegg til media, selv om styret også må samarbeide 
om dette. 
I Østfold Nei til EU gir vi jevnlig ut fylkeslagets medlemsavis «Liljekonvallen». Det var tenkt å 
komme ut med et nytt nummer høsten 2021, men pga forsinkelser, vil dette komme nå på 



våren 2022. I år er det 50 år siden Norges første nei-avstemning til EU-medskap, noe som blir 
omtalt i kommende nummer av Liljekonvallen.  
I 2021 kom historieboka om Østfold Nei til EU, ut. Dette er et flott, historisk verk, skrevet av 

Terje Bjørlo, og tar for seg historien helt tilbake til kull- og stålunionen, for å forstå historien 

bak EU og EØS-avtalen, og hvordan Østfold Nei til EU etter hvert ble dannet, for å gå til kamp 

mot medlemskap i denne unionen.  

 

 

Økonomi, og situasjonen nå og framover:  

 
Østfold Nei til EU har fortsatt en god økonomi, som det vises til i årsregnskapet. Vi har en 
nøktern og bevisst pengebruk. I 2021 fikk vi innvilget UD-midler, som ble brukt til UD-
prosjektet for 2021. Se omtale i årsmeldinga.  
For 2022 er det ikke søkt om UD-midler, da denne ordningen nå har utgått. 
 

Det er fra tidligere kjent at Østfold Nei til EU i februar 2020 ble utsatt for økonomisk 

kriminalitet, og frastjålet kr 108000,-. Dette ble politianmeldt, men pga stor saksmengde i 

politiet, har det tatt tid å komme videre med saken. I september 2021, kom saken opp for 

retten, og tiltalte ble kjent skyldig i tyveri fra vår sparekonto. Tiltalte anket dommen før jul, 

men fikk ikke medhold, så dommen er kjent gyldig. Østfold Nei til EU la i forbindelse med 

rettsaken, inn krav om erstatning, selv om det ikke kan forventes at tiltalte kan gjøre opp for 

seg. Erstatningskravet er etter den endelige kjennelsen, sendt videre til behandling, men det 

er foreløpig ukjent hvor langt det er kommet der. 

 

Østfold Nei til EU har en solid økonomi, til tross for det nevnte tyveriet. Men den 

økonomiske situasjonen i Nei til EU, er i negativ utvikling. Dette skyldes dels at økonomisk 

støtte fra tidligere støttespillere, har falt bort eller blitt redusert, og dels at medlemstallene, 

og dermed kontingentinntektene, har gått ned. Nei til EU sentralt jobber hele tiden for å 

bedre situasjonen, men som et strakstiltak, er det samlet inn pengestøtte fra fylkeslag, og 

Østfold Nei til EU har bidratt med kr 30000,- i støtte til budsjettunderskudd for 2022. 

Vi har også støttet med kr 30000,- til videre søksmål i den s.k. ACER-saken, der 

organisasjonen fikk medhold i at det var grunnlag for å gå til søksmål mot staten (Storting og 

regjering) pga tilslutninga til ACER, og den suverenitetsavståelsen det representerer, men 

der vi ikke fikk medhold i tiltalen. Neil EU vil anke avslaget, og trenger mer penger for å 

gjennomføre dette. 

For å bedre økonomien og styrke vår politiske tyngde, trenger vi flere medlemmer. Vi har en 

arbeidsplan som bl.a innebærer medlemsverving.  

Det står i Nei til EUs sentrale vedtekter at vi skal jobbe for å holde Norge utenfor EU, og at 

oppsigelse EØS-avtalen er målet. For å få dette til, må vi være sterke og tydelige, siden 

tilnærmingen til EU går sin gang, og vi må jobbe enda hardere for å få igjennom oppsigelsen 

av EØS-avtalen! 



 

 
 


