
 

 

 TELEMARK NEI TIL EU 

Fylkesstyret sitt forslag til årsmelding for 2021 

 

Årsmelding 2021 
hovedinntrykk 

Fortsatt et klart og stabilt nei-flertall i befolkningen i spørsmålet om norsk 
medlemskap i EU. Medlemstallet i Telemark Nei til EU er stabilt, men litt mindre enn 
året før. Året 2021 har vært preget av Korona-pandemien med utfordringer å kunne 
gjennomføre fysiske møter. Det har likevel vært muligheter til å markere politikk på 
områdene «Nei til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER» og «Nei til EUs 
Jernbanepakker». Årsmøtet for 2020 blei gjennomført digitalt på TEAMS med styret 
og nokre deltakere på fysisk møte på Bø-Hotell. Styret har også tatt initiativ til å 
gjennomføre et åpent møte om landbrukspolitikken og EØS-avtalen. Dette var i 
samarbeid med Telemark Bondelag og Telemark Bonde og Småbrukerlag.  
 

Medlemsutvikling 
 

Medlemstallet i fylket har vært stabilt over tid. Ved utgangen av 2018 hadde 
Telemark Nei til EU 812 betalende medlemmer. Verve arbeidet i 2019 klarte å 
stabilisere medlemstallet. Ved utgangen av 2019 var det 834 betalende 
medlemmer. Ved utgangen av 2020 hadde vi 790 betalende medlemmer. 

 

Ved utgangen av 2021 hadde vi 774 betalende medlemmer. 
 

Årsmøtet for kalenderåret 2020  
avholdt på Bø Hotell 19. april 2021. 

Fylkesstyret var samla på Bø Hotell og leda årsmøtet på digital plattform TEAMS. 

 
 
Det var hilsen til årsmøtet fra Rødt Vestfold og Telemark, fra SV Vestfold og 
Telemark og Vestfold og Telemark Senterparti. Roy Pedersen, leder av Nei til EU 
holdt også en hilsen og politisk innledning. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, blei 
det vedtatt og sendt ut politiske uttalelser. 



 

Styret i Telemark Nei til EU i 2021 

 

Ole Roger Dyrkorn,   valgt som leder for et år 2021) 

Kari Anne Torsteinson,  valgt for 2022-2024) 

Astrid Staurheim,    ikkje på val 

Steinar Miland,    valgt for  2021-2023 

Lars Erik Keskitalo,    valgt for  2021-2023 

Åsne Søreide Fjell,    valgt for 2021-2023 

Inger Lise Sikkeland,   valgt for  2021-2023 

 

Vara: 

Velges for et år om gangen 

Arne Vinje, 2021 på val i 2022 

Marit Nagel Rønningen, 2021 på val i 2022 

Knut Haugland, 2021 på val i 2022 

Arvid Lenes, 2021 på val i 2022 

 

Revisorar: 

Velges for et år om gangen 

Sigrid Straand, 2021 på val i 2022 

Sigrid Nykos, 2021 på val i 2022 

 

Valnemd i 2021 var: 

Ingebjørg Ø. Nordbø,Leiar.  

Ådne Naper , måtte trekke seg pga stor arbeidsbelastning i politiske verv.  

Øystein Høgetveit 

 

Styret fekk mandat å suplere valnemda til 2022 

Valnemd, 2022 

Jon Olav Strand, Leiar for 2022 tlf:91794630, mail: jonolstr@online.no 

Øystein Høgetveit, 95050344, mail: hoegetveit@online.no 

Jan Tore Hegna.tlf;92404477, mail: hegnajant@gmail.com 

 

Styret konstituerte seg på styremøte: 
Nestleder: Lars Erik Keskitalo 
Kasserer: Knut Haugland 
Styresekretær: Astrid Staurheim 
Faglig utvalg: Lars Erik Keskitalo, Ole Roger Dyrkorn. 
Kvinnekontakt: Kari Torstenson, Åsne Fjeld, Inger Lise Sikkeland  
AU: Ole Roger Dyrkorn, Astrid Staurheim og Lars Erik Keskitalo. 
Verveutvalg: Styret  

 

mailto:jonolstr@online.no
mailto:hegnajant@gmail.com


 

Styrets arbeid i 2021 
 

Styret har i kalenderåret 2021 hatt 7 styremøter. 
Leder har deltatt på flere telefonmøter med den politiske og administrative ledelse i 
Nei til EU sentralt og fylkeslederne i Nei til EU for å koordinere arbeidet til 
organisasjonen på landsplan. 
Styret har hatt deltakere på rådsmøte og på fylkeslederkonferanse i 2021. Styret 
har også tatt initiativ til gjennomføring av et åpent møte om landbrukspolitikken og 
EØS-avtalen. Dette var i samarbeid med Telemark Bondelag og Telemark Bonde og 
Småbrukerlag. Det har vært godt samarbeidsklima i styret. På styremøtene har det 
blitt utarbeidet uttalelser som er sendt til pressa i Telemark. 
 

Styret i Telemark Nei til EU har bevilga kr 10.000,- som økonomisk 
oppstartstøtte til etablering av Grenland Ungdom mot EU.  
(Styrevedtak 53-21, 08.11.21) 

 

 
Frankie Rød, leder av Ungdom mot EU sentralt  

var invitert i møte 08.11.21 via TEAMS.  

  
 

Carl Oscar Vik, leder i Grenland Ungdom mot EU  
var invitert i møtet 08.11.21. 

 
Det blei orientert om områda Ungdom mot EU prioriterer:  
Folkestyre, miljø, solidaritet og flyktningepolitikk er sentrale oppgåver.  
Spørsmålet om folkestyre vil være det prioriterte område i 2022. 



 

Styre i Telemark Nei til EU har bevilga kr 20.000,- i økonomisk støtte til 
anke av ACER-saken.(Styrevedtak 55-21, 14.12.21, mot en stemme) 
 
Styret i Nei til EU sentralt hadde den 24. november 2021 gjort vedtak: 
a. Nei til EU anker dommen i Oslo tingrett. 
b. Vi fortsetter en aktiv innsamling av midler til ankeprosessen fra  
 enkeltpersoner, fylkeslag og andre interesserte organisasjoner.  
 Målet er å samle inn nye 1,5 millioner i løpet av de neste to årene. 
c. Vi forutsetter at innsamlete midler og bidrag fra egne organisasjonsledd 
 dekker utgiftene til anke og ikke går utover  normal drift og vedtatt politisk 
 aktivitet. I motsatt fall må landsmøtet avgjøre videre anke eller garanti for 
 nødvendige midler. De midlene som allerede er innsamlet, vil være oppbrukt 
 ved nyttår. Vi ber derfor om at ditt fylkeslag eller lokallag behandler denne 
 søknaden om økonomisk støtte til å anke dommen til lagmannsretten og 
 eventuelt helt til Høyesterett. Alle bidrag som kommer til kontonummeret 
 nedenfor, vil bli brukt til  Acer-søksmålet og -kampanjen.  
 Kontonummer for ACER-søksmålet: 1506.06.57308 
 
Styre i Telemark Nei til EU har bevilga kr 35.000,- i økonomisk støtte til  
underskuddsinndekking av budsjett 2022 for Nei til EU sentralt. 
(Styrevedtak 56-21, 14.12.21) 
 

Generalsektretær Kjell Arnestad henvendte seg til Fylkeslagene med følgende 
oppmoding: 
«Vi søker med dette fylkeslagene om bidrag for å dekke inn budsjettunderskuddet 
på kr 559.345,- i tråd med rådets vedtak. For å kunne starte planlegging av neste 
års aktivitet og gjøre prioriteringer, ønsker vi at dere tar opp denne søknaden så 
raskt som mulig og gir tilbakemelding seinest innen 1. februar 2022. Vi har ikke 
fordelt eller spesifisert bidrag per fylke, siden rådsmøtet indirekte avviste en slik 
kostnadsdeling og fordi vi da i verste fall risikerer kun å få dekket en mindre del av 
underskuddet. Ønsker fylkeslaget likevel å skjele til en slik fordeling, er det mulig å 
basere seg på fjorårets søknadssum.» 

Kontakt med lokallaga og kontaktpersoner i 2021 
 

Telemark Nei til EU har lokallag eller kontaktperson i de fleste av de 18 
kommunene i Telemark.  Det var et mål i 2021 å få gjennomført minst et åpent møte 
eller ein aktivitet hos lokallagene og kontaktpersonene i fylket. Den spesielle 
situasjonen med Korona pandemien har ført til at det har blitt vanskelig å arrangere 
åpne møter i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rådsmøtet 06. og 07.November 

 

 

 
Viktige områder vi vil framheve fra Rårdmøtet: 

 
Alliansebygging:  
Fagbevegelsen, deler av miljøbevegelsen samt bonde- og fiskeriorganisasjoner er 
prioriterte partnere. Det er viktig for et langvarig og gjensidig samarbeid at våre 
alliansepartnere inviteres til våre årsmøter og bidrar til faktagrunnlag for vår 
politikkutforming.  
 
• Styrke alliansebyggingen med blant annet møter med nei-partier, 
bondeorganisasjoner og fagbevegelse samt bygge et nettverk til aktuelle komiteer 
på Stortinget. I tillegg skape møteplasser på tvers av organisasjonene.  
 
• Nei-alliansekonferansen blir lagt til 25. september 2022, slik at den samtidig blir 
en feiring og markering av at det er 50 år siden folket første gang sa NEI – og at 
denne kampen holder fram.  
 
Organisasjonsbygging:  
Organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling må skje i samarbeid mellom 
administrasjon, fylkeslag og lokallagene.  
 
•  Videreutvikle fylkeslagene til å jobbe med våre seks prioriterte 
 arbeidsoppgaver:  Digitalisering, Alliansebygging, Mediearbeid, Skolering, 
 Utadvendt aktivitet, Verving og gjenverving.  
 
•  Arrangere landsmøte i november som inkluderer markering av at det er 50 år 
 siden vi vant folkeavstemningen i 1972. 
  
•  Stabilisere antall medlemmer ved å gjennomføre en nasjonal vervekampanje 
 på våren og andre verve tiltak.  
 
•  Etablere et mer systematisert samarbeid med UmEU både lokalt og sentralt.   
 
 



 

Arrangement i regi av Fylkeslaget i 2021 

Åpent møte om landbrukspolitikken og EØS-avtala 
 

Møtet var i samarbeid med Telemark Bondelag, Telemark Bonde og Småbrukerlag 
og Telemark Nei til EU. Vi la i første omgang opp til å gjennomføre møtet mandag 
15. februar 2020 på Bø Hotell, men på grunn av Korona-pandemien blei møtet 
gjennomført 16. november 2021. Det var omlag 40 engasjerte personar som deltok 
i møtet. 

 

 

 

 

  
 

 
 



 

 

 
Hildegunn Gjengedal, held innleiing og fekk utfordringa: 
Bør Norge sei opp EØS-avtalen og etablera ein rein handelsavtale, eller har 
landbruket eit tilstrekkeleg utviklingspotensiale innenfor EØS-avtala / art.-19.? 
 

Hildegunn Gjengedal viste til Norges Bondelags syn på EØS  

 Styrevedtak Norges Bondelag i 2014: 
 • EØS-avtala har store konsekvensar for norsk samfunnsutvikling. Avtala er 
 utfordrande for norsk landbruk og distrikta. Sjølv om landbruket i 
 utgangspunktet er unntatt EØS-avtala ser vi at den grip sterkt inn i vilkåra for 
 norsk landbruksproduksjon, særlig gjennom artikkel 19 (handel med basis 
 landbruksvarer), protokoll 3 (handel med bearbeidde produkt) og gjennom 
 Veterinæravtala og reguleringa av matområdet. Norges Bondelag spelar inn 
 følgjande hovudelement til Nei til EUs strategiutval, og spørsmål knytt til EU 
 og EØS-avtala:  
• Styret i Norges Bondelag viser til årsmøtevedtak i Norges Bondelag i 1992, 
 der årsmøtet går imot at Noreg ratifiserer forslaget til EØS-avtale.  
• Det må utarbeidast betre alternativ til dagens EØS-avtale. Ei eventuell ny 
 handelsavtale må settast opp mot dagens EØS-avtale i ei folkeavstemming.  

 

Hildegun Gjengedal avslutter med denne oppsumering. 
 
 Ein ny avtale med EU må vere betre enn EØS-avtala:  
 
• Ei evt ny handelsavtale må ikkje gi dårlegare vilkår enn EØS for landbruket 
• Risiko ved å starte nye forhandlingar 
• Klarer vi å halde landbrukspolitikken utanfor? 
• Forhandle fleire område samla 
• Ikkje splitte Nei til EU 
• Ikkje gi auka innrømmingar til EU i artikkel 19 og protokoll 3 
• Bruke handlingsrommet i EØS  
 



 

 
 
Chr. Anton Smedshaug held innleiing og fekk utfordringa: 
Ein overordna betraktning av Norsk handelspolitikk innanfor frihandelregimet EØS-
avtala. Innvirkning på handelsbalansen, norsk økonomi og betydningen av eigen 
valuta. Korleis kan Noreg forholde seg til handel utanfor EU. Handelspolitiske 
problemstillinger Norsk Landbruk kan stå overfor ved å sei opp EØS-avtala/ art.-
19? 
 

Chr. Anton Smedshaug oppsummerer forutsetninger  
for en god handelspolitikk med EU. 

 

• Jordbruksprodukter unntas fri flyt  

• Arbeidskraft unntas fri flyt  

• Kapitalflyt begrenses  

• Aksept for strategisk nasjonalt eierskap  

• Euroen oppløses / krympes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telemark Nei til EU aktiviteter i 



 

Valgkampen 2021 

 

Nei til EU sentralt sine hovedområder for markeringer i valgkampen var: 
 
- Krav om offentlig utredning av EØS. 
- Konsekvenser av EU`s enegipolitikk gjennom ACER. 
- EU`s fjerde jernbanepakke, en mulighet for Norsk veto. 

Telemark Nei til EU forsøkte å få til et åpent møte om EØS/ACER, sammen med 
Fellesforbundet. Det lot seg ikke gjennomføre. Det ble lagt vekt på å delta med 
informasjon om Nei til EU på dei åpne møta som blei gjennomført av andre 
organisasjoner og dei politiske partia. 
 

Styret i Telemark Nei til EU bevilget kr. 5000,- til Annonseaksjonen 
Kystopprøret / Fiskeri- og Kystalliansen 2021 

Fiskeriutvalget i Nei til EU sin leder, Sofie Axelsen Osland tok initiativ til et 
samarbeid mellom 7 ulike organisasjoner foran Stortingsvalget. De søkte 
Fylkeslagene om økonomisk støtte for en annonse kampanje. Kystopprøret i Vardø 
gikk i allianse med Norges Kystfiskarlag, Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU, Natur og 
Ungdom, For Finnmark, For Troms, Primærnæringutvalget i Sametinget, Spire og 
Ta havet tilbake og jorda i bruk.  
Kystopprøret / Fiskeri- og Kystalliansen 2021 hadde som målsetting å få 
fiskeripolitikken opp på den nasjonale agenda i valgkampen.  

Telemark Nei til EU deltok på åpne møter  
og delte ut valgmateriell fra Nei til EU 

 

Nei til EU stand med utdeling av materiell på Sykepleierforbundet  
sitt valgmøte i Skien, med førstekandidatane fra Telemark. 



 

 

Nei til EU stand med utdeling av materiell på Bondelaget 
sitt møte i Skien, med førstekandidatane fra Telemark. 

 

 

 
Organisatoriske saker i 2021 

Kontaktperson sentralt for organisatoriske saker 
Telemark Nei til EU har Chritian Thorseth, cthorseth@gmail.com., som 
kontaktperson for organisatoriske saker. Eller vi kan bruke mail til 
fylkessek@neitileu.no  
 
Nettside og Facebook 
Telemark Nei til EU har ei eiga nettside som blir administrer fra sentralt. Her kan vi 
legga ut informasjon om fylkeslaget sitt arbeid. Fylkeslaget har også eiga Facebook 
side som blir administrert av Astrid Staurheim og Ole Roger Dyrkorn. 

 
 
For Fylkesstyret i 
Telemark Nei til EU  
Ole Roger Dyrkorn 
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