
  

 

 

  

 

 

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES NEI TIL EU, Tirsdag 11 

Juni 2019  

 kl. 18.00 – i Jadarveien 2 på Trones.  

Vi kaller  med dette inn til årsmøte i Sandnes Nei til EU for året 2018.  
 

Vedlagt  innkallingen er sakliste for årsmøtet, årsmelding og opplysninger om 

program for kvelden.  
 

Forslag til vedtak eller  uttale fra årsmøtet, kan sendes til styret ved Gunnar 

Sirevåg på Gunnar.Sirevaag@gmail.com eller på telefon 90 20 31 23. 

 

Valgkomiteen må starte sitt arbeid umiddelbart. Valgkomite ; Jan Egil 

Skjørestad 90173591/51621028 , Terje Øgreid 91530139 . Styret vil bistå 

valgkomiteen i deres arbeid. Yngre medlemmer anmodes sterkt om 

umiddelbart  å ta kontakt med valgkomiteen eller styreleder og stille seg til 

disposisjon for Sandnes NTEU ! Gjennomsnitts alderen er nå høy og vi 

trenger nye krefter. Kampen mot EU og for ett fritt og selvstendig Norge 

pågår hver dag !  

NTEU kjemper for de som døde for ett fritt Norge, for oss som lever nå,for 

våre barn og for dem som ikke er født enda! Nei til EØS og sosial dumping. 

 

 SAKLISTE:  

18.00 Årsmøtesaker 2019: 

1. Konstituering. Valg av møteleder og referent. 

2. Årsmelding for året 2018 fra styret ved leder Gunnar Sirevåg 

3. Valg. Forslag fra valgkomiteen 

4. Innkomne forslag 

 

20.00 Politisk punkt   

Vi  diskuterer ACER,  Brexit, EU/EØS,  økonomisk krise i EU.  

 

Alle medlemmer i Nei til EU i Sandnes kan møte til årsmøtedelen.  

Medlemskap kan tegnes på møtet. Den politiske delen er  åpen for alle. 
 

For Sandnes Nei til EU,  

Gunnar Sirevåg (sign) 

leder 

Lura 2 Mai 2019 

mailto:Gunnar.Sirevaag@gmail.com


 

 

 

Sandnes Nei til EU –  
årsmelding for 2018 

 

 

Innledning 
. Medlemstalet for Rogaland endte pr 1.1.2019  på 1929 i 2018,  litt ned  fra 2017 
som var 1969. Sandnes er det tredje største lokallaget i fylket med  258 medlemmer 
litt opp fra 245 betalende medlemmer i 2017.  
 
ACER kampanjen våren 2018 har gitt NTEU 2000 nye medlemmer. NTEU har og fått 
over 7000 nye følgere på facebook. 
 
Styret i Sandnes NTEU har gjennomført de oppgavene lokallaget planla og har 
avholdt arbeidsutvalg møter og telefon kontakt etter behov. To av styrets 
medlemmer deltar fast på fylkets styremøter. Dette er Gunnar Sirevåg og Tron 
Håland. 
 
Aktivitet 
Standsvirksomhet og representasjon 
Sandnes NTEU har verva flere nye medlemmer til NTEU i  forbindelse med ACER 
kampanjen som har foregått i 2017 og 2018. Også i 2018 ble en  meget vellykket 
purre kampanje via telefon til tidligere medlemmer gjennomført av styret. 
Standsaksjoner har vært gjennomført sammen med Rogaland NTEU  i 
Arendalsuka,Sirdalsdagene 8 september,Bjerkreimsmarken 27.-30. september  
Standsgeneral Tron Håland sammen med andre.  
Leder i Rogaland NTEU og Sandnes NTEU, Gunnar Sirevåg reiste til Sauda 8 mars 
2018 og holdt møte mot Acer og bidro til gjenoppretting av Sauda NTEU. I Sauda 
møtte mye av den politiske ledelsen i kommunen opp sammen med Lo og Ap 
representanter. Sirevåg deltok også i Rogaland NTEU sitt Acer protestmøte i Folkets 
Hus i Stavanger 7 mars. 
Sandnes NTEU tok initiativ, sammen med Rogaland NTEU, til protest aksjon mot Acer 
i årsmøtet til Rogaland AP sitt Fylkesårsmøte i Atlantic Hall i Stavanger. Det ble delt 
ut løpesedler og ropt protester med plakater utenfor møtelokalet. Fagforeningsmann 
og styremedlem i Rogaland NTEU, Remy Penev, fronta Acer motstanden inne i 
møtesalen. Det ble likevel ett knapt flertall for Acer i møtet selv om over 100 AP 
ordførere i Norge protesterte. Acer vedtaket ble godkjent i Stortinget men er enda 
ikke gyldig da Island har holdt igjen. 
 
Styret i Rogaland NTEU, med Sirevåg som leder, foreslo å saksøke regjeringen for 
brudd på Grunnlovens paragraf 115. Dette fikk støtte av landsmøtet i NTEU og  
stevning er sendt. Nok er nok. Grunnloven er Folkets vern mot Storting og Regjering. 
 



Sandnes NTEU støttet stevningen. Rogaland NTEU bevilget 100 000 NOK fra 
beredskapskontoen til dette. Kronerulling ble og igangsatt på Facebook og har nå fått 
inn over 1 million kroner. 
 
 
Hovedsaken i året som gikk var arbeidet med ACER, BREXIT, EØS/ EU saker og 
medlems verving.  
 
 
NTEU hadde og stand på den årlige LO konferansen i Sandnes 19-21 oktober 2018, 
Leiv Olsen var ansvarlig her. 
 
Styret, ved leder, var representet i årsmøtet til Rogaland Frp.  
 
Sirevåg har ledet arbeidet med å få Frp til å snu i EU saken og lykkes med dette etter 
hardt arbeid gjennom mange år rettet mot FRp fylkesstyrer, Stortinget ,regjering og 
mot Frp medlemmer på Facebook. 
 
Partiprogrammet til Frp sier nå Nei til EU og at EØS må reforhandles 
sammen med en ny vurdering av Schengen avtalen. 
 
Den største fagforeninga i Fellesforbundet, avd 5 i Bergen har snudd i 
2018  og krever nå at EØS avtalen blir sagt opp. Dermed er det sannsynlig 
at Fellesforbundet vil få flertall mot EØS på neste landsmøte, noe som vil 
få konskvenser for LO kongressen i 2021. 
 
 
De sosialdemokratiske parti og sosialistene taper nå terreng i valg i hele EU som 
følge av høy arbeidsledighet, islam terror og sosial dumping som følge av EU,s åpne 
grenser og globalisering. Dette ser man i PIGS landene, Portugal, Italia, 
Grekenland,Spania og Storbritania, Nederland, Sverige, Frankriket, Polen, Ungarn, 
Østerriket, Norge og andre land. Europa er inne i ett paradigme skifte som kan 
knekke EU og styrke nasjonalstatenes frihet og selvstyre. 
 
Høyre og Ap er som vanlig helt stille om EØS og sosial dumping, det vil trolig straffe 
seg. Selv om Erna på besøk hos Cameron advarte Storbritania om EØS. «You will 
hate it», sa hun.  
 
Rogaland NTEU gjennomførte en meningsmåling sommeren 2017. Her sa 73% nei til 
EU og 35% nei til EØS og foretrakk heller en handels avtale. Dermed flertall mot EØS 
i Rogaland da kun 23% ville ha EØS istedet for en handelsavtale. Rogaland NTEU har 
bidratt til dette gode resultat sammen med NTEU sentralt. 
 
 
Styret har også hatt tett kontakt opp mot egne partigrupper. 
Gunnar Sirevåg har som vanlig benyttet Facebook til EU og globaliseringskritisk info  
mot  Frp og regjeringen og Frp,s  stortingsgruppe. Han er Facebook  venn med store 
deler av regjeringen og flere på stortinget. Dette synes å ha effekt, ved at Frp 



nå i sitt program sier Nei til EU, reforhandling av EØS og vurderer å si opp 
Schengen avtalen. Frp landsmøtet i Mai 2017 vedtok dette til stor jubel i 
NTEU.  
Rogaland Nei til EU er fortsatt landets største fylkeslag målt i antall medlemmer.  
Utgifter i Sandnes NTEU dekkes etter behov av Rogaland NTEU. 
Gunnar Sirevåg ble valgt til ny leder av Rogaland NTEU i 17 februar 2018 med 
akklamasjon. Han takket for tilliten og opplyste om at han hadde vært aktivt  med i 
Sandnes NTEU siden starten på 90 tallet og har siden sittet i styret nesten 
sammenhengende, siste 9 år som leder. 
 
Leiv Olsen var villig til  å på ny stille som leder Rogaland NTEU i 2019 da hans helse 
er bedre nå enn ifjor. Sirevåg ønsket da å støtte Olsen som ny leder og heller 
fortsette som nestleder. Olsen er en av grunnfjellet i EU motstanden i Rogaland og 
gjør en fantastisk jobb og har vært med siden 1972. 
 
På vegne av styret i Sandnes NTEU   
Gunnar Sirevåg leder Sandnes  
2. Mai 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SANDNES NEI TIL EU,  

TIRSDAG 15. 

MAI 2018   

 kl. 19.00 – i Nøkkveien 27.  

 
 

Vedlagt  innkallingen var sakliste for årsmøtet, årsmelding og opplysninger om 

program for kvelden. Møtet var bekjentgjort med brev/mail til medlemmer og  

annonse i Stavanger Aftenblad. 
 

Forslag til vedtak eller  uttale fra årsmøtet, kunne sendes til styret ved Gunnar 

Sirevåg på Gunnar.Sirevaag@gmail.com eller på telefon 90 20 31 23. 

 

 SAKLISTE:  

 

Årsmøtesaker: 

1. Konstituering. Innkalling ble Godkjent. Valg av møteleder og 

referent.Gunnar Sirevåg ble valgt som møteleder. Gunnar Sirevåg ble 

valgt som referent. 

2. Årsmelding for 2017 fra styret ved leder Gunnar Sirevåg. Årsmelding ble 

godkjent.  

3. Valg. Følgende styre medlemmer ble foreslått for 2018 og valgt med 

akklamasjon. 

• Det nye valgte styret Sandnes NTEU for 2018: 

• Leder : Gunnar Sirevåg, gjenvalg 90203123 

• Nils.Kjetil. Hidle@lyse.net , ny  95049537 

• Eldbjørg Øgreid ,   gjenvalg 92224530 

• Tron Håland, gjenvalg 99342291 

• Glenn Øgreid gjenvalg 93439221 

• Vara gjenvalg: Hilde Sirevåg 99358608 

• Varagjenvalg : Jan Vidar Gausel +47- 48228931 

• Valgkomite,ny ; Jan Egil Skjørestad ,  90173591/ 51621028 

• Valgkomite,ny : Terje Øgreid 91530139 

      Styret vil bistå valgkomiteen i deres arbeid. 

 

4.Innkomne forslag:  

mailto:Gunnar.Sirevaag@gmail.com


Det ble foreslått og vedtatt at Sandnes NTEU er med og lager stand og bestiller 

plass på Etne marknaden og Sirdalsdagene, mulig også Selgjord som før. 

Ansvarlig for dette er som vanlig Tron Håland/ Eldbjørg Øgreid.  

 

 

 NTEU sentralt vil purre på manglende betaling av medlemskontigent nå i mai.  

 

 

5.Politisk punkt   

•  Det var skuffelse i årsmøtet over at Stortinget våren 2018 vedtok å gå inn i EU,s 

energi union underlagt ACER. Vedtak var ulovlig da dette var suverenitets avståelse 

og grunnlovens paragraf 115 burde vært brukt. Årsmøtet støttet NTEU,s plan om  

søksmål av Stortinget her.  

• Ellers ble Brexit,EU/EØS, TTIP/TISA  og økonomisk krise i EU diskutert. Det var 

med forundring årsmøtet leste i avisa at  Erna nå plutselig vil ha med Storbritannia i 

EØS likevel etter å ha advart  Cameron i 2016 om at « You will hate it». Panikken mot 

Brexit av eliten i Storbritannia har gjort at de nå sikter mot EØS og trenger hjelp av 

Statsministeren i Norge. 

• Sandnes Nei til EU har grunn til å være fornøyd med sin innsats for 2017 men 

skuffende å tape ACER saken selv om over 120 AP ordførere sa nei og AP i Rogaland 

var 5 stemmer i fra å si nei til ACER i april.  

• Leder i Sandnes  NTEU var i Sauda og hadde møte mot ACER og mobiliserte til punkt 

demonstrasjon med Nei til ACER plakater og brosjyrer foran Hotel Atlantic hvor 

Rogaland AP hadde årsmøte. Ellers forgikk kampen i media og på nettet. 

• Sirevåg var og med på møte mot ACER i Folkets hus i Stavanger organisert av Leiv 

Olsen.  

• Møtet ble avsluttet med fruktcoctail og is. 
 

For Sandnes Nei til EU,  

Gunnar Sirevåg (sign) 

Leder 

16 Mai 2018 
 


