INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES NEI TIL EU, 26 oktober 2021
kl. 18.00 – i SI hytta Melshei.
Vi kaller med dette inn til årsmøte i Sandnes Nei til EU for året 2020
Årsmøtet ble også i 2020 sent pga Corona virus tiltakene til myndighetene.
Ingen syke eller i karantene kan komme.
Vedlagt innkallingen er sakliste for årsmøtet, årsmelding,årsmøtereferat 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 ; Roald Rasmussen
48 11 10 29 roaldjo2@online.no , Terje Øgreid 91 53 01 39, . Styret vil bistå
valgkomiteen i deres arbeid. Yngre medlemmer anmodes sterkt om
umiddelbart å ta kontakt med valgnemda eller styreleder og stille seg til
disposisjon for Sandnes NTEU ! Leder Gunnar Sirevåg har nå vært
sammenhengende leder i Sandnes NTEU i 11 år og vært aktiv i 30 år, de
fleste år som styremedlem/nestleder/leder i Sandnes NTEU. Gunnar
ønsker nå å slippe til nye krefter !
SAKLISTE:
Årsmøtesaker 2019:
1. Innkalling
2. Konstituering. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding for året 2020 fra styret ved leder Gunnar Sirevåg
4. Valg. Forslag fra valgkomiteen
5. Innkomne forslag
20.00 Politisk punkt
Vi diskuterer ACER, Brexit, EU/EØS, økonomisk krise i EU,høye strømpriser.
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
1 Oktober 2021

Sandnes Nei til EU –
Årsmelding for 2020
Innledning
. Medlemstalet for Rogaland endte på 1758 i 2020, litt ned fra 2019 som var 1868.
Sandnes er ett stort lokallaget i fylket med 238, litt ned fra 240 betalende
medlemmer i 2019.
NTEU har og fått over 7000 nye følgere på facebook.
Styret i Sandnes NTEU har gjennomført de oppgavene lokallaget planla og har
avholdt arbeids møter og telefon kontakt etter behov. To av styrets medlemmer
deltar fast på fylkets styremøter. Dette er Gunnar Sirevåg, Amina Ødegaard
Prestbakk og Anita Utsola.
Aktivitet
Standsvirksomhet og representasjon
Sandnes NTEU har verva flere nye medlemmer til NTEU i forbindelse med ACER
kampanjen som har foregått i 2017, 2018, 2019 og 2020. Også i 2020 ble en
vellykket purre kampanje via telefon til tidligere medlemmer gjennomført av styret.
Standsaksjoner har i 2020 ikke vært gjennomført pågrunn av Corona sykdommen.
Hovedsaken i året som gikk var arbeidet med ACER, BREXIT, Jernbane direktivet,
Hjelmengutvalget, EØS/ EU saker og medlems verving.
NTEU veteran og standsgeneral Tron Håland døde 21 august 2020. Det var en trist
nyhet for mange. Tron ble minnet med gode ord og ett minutts stillhet på Sandnes
NTEU årsmøtet 10 september 2020.
G. Sirevåg og Tron Håland 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 og mot Frp programkommiteen og mot Frp medlemmer på Facebook. I
2020 gjorde Sirevåg det samme for å få Frp til å si opp EØS avtalen i sitt nye
program for 2021til 2025. Dette lykkes delvis da Frp i sitt program nå sier nei til Eu
fortsatt og Frp vil nå også reforhandle EØS avtalen. ( Våren 2021, før valget,
snudde så Frp,s Stortingsgruppe og sier nå nei til Acer etter press fra ny
leder Sylvi Listhaug og fra Sirevåg og andre.)
Partiprogrammet til Frp sier nå Nei til EU og at EØS må reforhandles
sammen med en ny vurdering av Schengen avtalen.

LO kongressen i mai 2017 gav igjen støtte til EØS avtalen med knapt flertall. Det var
til stor skuffelse innad i NTEU. AP og LO ledelsen tviholder på EØS avtalen, de kaller
det solidaritet.
Korona viruset våren 2020 fikk store konsekvenser innad i EU og i nasjonalstatene.
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.
Folket i Storbritannia sa ja til Boris Johnson og dermed ja til Brexit i parlament
valget desember 2019. Storbritannia gikk dermed ut av EU 31 desember 2020
og har nå i 2021 inngått en god frihandelsavtale med EU og med Norge!
En meget stor seier for alle frihetselskende og EU skeptiske borgere i
Europa.
NTEU medhold i Høyesterett 1. Mars 2021 i at NTEU kunne saksøke
Stortinget for ulovlig innmelding i ACER. Det var en stor seier
1. November 2021 kommer Acer søksmålet opp i Tingretten.
Facebook har overtatt for sykling rundt i postkasser og 7000 nye facebook følgere er
registrert.
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.
( Siste; september 2021 fikk de Rødgrønne parti flertall i Stortinget. Det
ble brudd med Sv og nå forsøker Ap og Sp å danne regjering sammen.
Det nye Stortinget har nå ett stort antall EU og EØS skeptikere! )
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 10 september 2020 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 11 år som leder.
På vegne av styret i Sandnes NTEU
Gunnar Sirevåg
Leder Sandnes 1. Oktober 2021

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SANDNES NEI TIL EU,
TORSDAG 10 September 2020
kl. 18.00 – i SI hytta Melshei.
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.Møtet var sent på året pga Corona restriksjoner
fra 12 mars.
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. Før møte start ble holdt 1 minutts stillhet for avdøde styremedlem Tron
Håland. Årsmelding for 2019 fra styret ved leder Gunnar Sirevåg.
Årsmelding ble godkjent.
3. Valg. Følgende styre medlemmer ble foreslått for 2020 og gjenvalgt med
akklamasjon.
• Det nye valgte styret Sandnes NTEU for 2020:
• Leder : Gunnar Sirevåg, gjenvalg 90203123 gunnar.sirevaag@gmail.com
• Nils.Kjetil. Hidle@lyse.net , gjenvalg 95049537
• Eldbjørg Øgreid , gjenvalg 92224530
• Per-Bjarte Tanche Larsen ny.ptanche@online.no 45633640
• Amina Ødegaard Prestbakk ny 91918700 aop@lyse.net
• Anita Utsola, y ( og i Rogaland NTEU, 92455781 anitautsol@gmail.com
• Vara gjenvalg: Hilde Sirevåg Skiftun 99358608
• Varagjenvalg : Jan Vidar Gausel +47- 48228931
• Valgkomite,y ; Roald Rasmussen 48111029 roaldjo2@online.no
• Valgkomite,:: Terje Øgreid 91530139 ; terje.ogreid@lyse.net
Styret vil bistå valgkomiteen i deres arbeid.
4.Innkomne forslag:

Det ble foreslått og vedtatt at Sandnes NTEU er med og lager stand og bestiller
plass på Etne marknaden, Sirdalsdagene,Bjerkreim marknaden og mulig også
Seljord som før dette må bli i 2021 om Corona situasjonen tillater. Ansvarlig for
dette er som vanlig Eldbjørg Øgreid/ Amina Ødegaard Prestbakk.

Rogaland og Sandnes Nteu har purret på manglende betaling av
medlemskontigent og verving av nye nå i mai med bra resultat.

•

•
•
•
•
•

5.Politisk punkt
Det ble vedtatt at verving også burde vinkles mot vindmølle motstandere .
Sirevåg redegjorde for Brexit status som er inne i en intens periode nå. Boris Johnson
har kontroll i parlamentet og flere konservative gamle representanter er kastet ut.
Årsmøte vedtok enstemmig å si opp EØS avtalen og erstatte denne med
Frihandelsavtalen.
Sirevåg informerte om at han hadde anmodet Kathrine Kleveland om å invitere
program komiteen i Frp til samtaler om EØS eller frihandelsavtale hos NTEU, som
NTEU har fått gjort en juridisk vurdering av.
Møtet ble avsluttet med sjokoladekake og kaffe.Takk til Anita for god kake.
For Sandnes Nei til EU,
Gunnar Sirevåg (sign)
Leder
12 september 2020.

