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(endelige vedtekter fastsettes av fylkeslagets årsmøte) 

§ 1 Formål 

Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider for at 

Norge ikke skal bli medlem i Den europeiske union for derved å sikre: 

- 

- 

- 

demokratiet og norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten 

full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser 

at tilpasning til EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og 

befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte 

Nei til EU arbeider for å forhindre at norske lover og regler - gjennom vårt EØS-medlemskap og på 

andre måter - tilpasses til EUs indre marked på tvers av flertallets grunnholdninger ved 

folkeavstemningene i 1972 og 1994. Verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet, 

nasjonalt sjølstyre, respekt for grunnloven og miljøvern sto da, og står fremdeles, sentralt. 

§ 2 Arbeidsformer 

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon som skal drive utredning, 

spre informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU, og om utviklingen av EU. 

Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale ledelse om å oppfylle 

formålsparagrafen. 

Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på fylkesplan, og arbeide for å 

styrke organisasjonsapparatet på lokalplan. 

§ 3 Medlemmer 

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av Nei til EU. Som 

medlemmer regnes de som bor i fylket og som har betalt årskontingent til Nei til EU. Medlemskapet 

knyttes til lokallaget der vedkommende bor, eller direkte til fylkeslaget. 

Medlemmer i Ungdom mot EU har fulle rettigheter i Nei til EU. 

§ 4 Årsmøte 

Årsmøtet holdes vanligvis innen utgangen av februar. Alle årsmøtedelegater må være medlem av Nei 

til EU og bo i fylket. Fylkeslaget kan begrense antallet utsendinger til et visst antall pr. lokallag. Hvert 

lokallag skal tilstrebe kjønnsmessig lik representasjon. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to ukers 

varsel. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3- 

dels flertall. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av lokallagene krever det. 

Årsmøtet skal: 

1. Drøfte årsmelding og behandle regnskap. 

2. Behandle arbeidsplan og rammebudsjett, herunder fordeling av kontingent til lokallagene. 

3. Behandle saker som styret eller lokallag ønsker å drøfte på årsmøtet. 
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4. Behandle om fylkeslaget skal fremme sak for rådet om sammenslåing med annet fylkeslag eller 

endring av fylkeslagets geografiske område. Fylkeslaget vedtar selv hvilket geografisk navn det 

nye fylkeslaget skal ha, men navnet må godkjennes av rådet. 

5. Velge styre. 

6. Velge fylkesleder blant styremedlemmene. 

7. Velge seks representanter til landsmøtet i Nei til EU eller delegere til et annet organ i fylkeslaget 

å gjøre dette. Lederen er selvskreven representant i tillegg. Av de sju valgte utsendingene skal 

det være minst tre av hvert kjønn. Disse representantene bør velges slik at de gir en god 

geografisk, yrkesmessig og politisk bredde. 

8. Velge revisor for neste årsregnskap. 

9. Velge valgkomite. 

§ 5 Styret 

Styret består av minst fem personer. Styret bør velges slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig 

aldersmessig og politisk bredde. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Styret velger 

selv nestleder, økonomiansvarlig og andre verv styret finner formålstjenlig. Styret står fritt til å 

oppnevne et arbeidsutvalg. Ungdom mot EU i fylket kan oppnevne et styremedlem som møter med 

fulle rettigheter i styret. 

Styret oppnevner to utsendinger, en av hvert kjønn, til rådsmøter i Nei til EU. 

Styret godkjenner lokale lag innen fylkeslaget og koordinerer virksomheten gjennom disse. 

Fylkesstyret behandler og godkjenner eventuelle sammenslåinger eller annen endring av geografisk 

område for lokallag, samt navn for det nye lokallaget, etter forslag fra berørt(e) lokallag som har gjort 

årsmøtevedtak om at de ønsker dette. 

Normalvedtektenes formulering:  
Styrets vedtak treffes ved flertallsbeslutninger. Styret kan fatte vedtak når minst halvparten av 
styremedlemmene er til stede. 

Styrets forslag:  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. For gyldig 
vedtak må mer enn halvparten av styrets medlemmer stemme for vedtaket. 
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§ 6 Endring av vedtektene 

§ 7 Oppløsning av fylkeslaget 

Fylkeslagets vedtekter er underlagt de sentrale vedtektene. Ved endringer i de sentrale vedtektene 

som berører fylkeslagenes vedtekter, må disse endres. Fylkeslag kan ikke ha vedtekter som er i strid 

med de sentrale vedtektene. 

§ 8 Forholdet til Nei til EUs sentrale vedtekter 

Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget. 

Fylkeslagets midler overføres Nei til EU sentralt. Hvis Nei til EU er oppløst fatter årsmøte vedtak om 

hvordan midlene skal disponeres. 

Disse vedtekter kan bare endres ved 2/3dels flertall på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget og hvor 

innholdet i endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen. 


