Årsmelding for Vest-Agder Nei til EU
11. mars 2020 – 25. mars 2021
(Styrets forslag til årsmøte 25. mars 2021)
Hovedinntrykk

Hele perioden har vært preget av smitterestriksjonene og satt sitt preg på alt
organisasjonsliv og ført til at mye aktivitet har måttet innstille. Årsmøtet ble i fjor dagen før
regjeringens omfattende tiltak ble satt i verk. Situasjonen har ført til at bruk av fjernmøter er
blitt mer en regel enn et unntak.
Storbritannia er ute av EU og har forhandlet frem avtale. Det har hele tiden vært fokusert
på vanskelighetene som Brexit fører med seg, men det har vært noe mer stille i den senere
tid. Hvordan utviklingen blir videre fremover kan få betydning for debatten omkring Norges
forhold til EU og vise muligheter like mye og bedre enn vanskeligheter.
Medlemsutviklingen
Betalende medlemmer var ved årskiftet i fjor 677 medlemmer og ved årskiftet i år 661 I den senere
tid har vi fått flere innmeldinger i kjølvannet av Høyesterettsdommen.
Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt i Biblioteket i Søgne i Kristiansand 11. mars 2020 hvor nestleder i Nei til EU
sentralt, Olaf Gjedrem talte om den politiske situasjonen.
Årsmøtet valgte:
Leder: Ole Langeland
Styremedlemmer : Anne Mette Seines, Alf Holmelid, Magnar Nomedal, Runa Evensen, Tom Kjetil
Murberg og
Varamedlemmer: 1 Espen Berntsen Øyulvstad., 2. Jim Høgfeldt.

Arbeid i styret
Styret har hatt 3 vanlige styremøter, 5 telefonmøter og et felles styremøte med Aust-Agder Nei til
EU.
I styret ble disse funksjoner valgt: Nestleder Runa Evensen, faglig kontakt Jim Høgfeldt, Kvinnepolitisk
ansvarlig Runa Evensen. Siv Skagestad har vært kasserer
Utadvendt virksomhet

Den vanlige utadvendte aktiviteten med stand, messer, dyrskuer og Arendalsuke har falt bort
p.g.a. smittterestriksjoner og avlysninger
I perioden har fylkeslaget markert seg med paroler i fjorårets 1. mai-arrangement og årets 8.
mars-arrangement som kun har vært digitale.

Gjennom leserinnlegg og uttalelser i avisene og på sosiale media er Nei til EUs saker blitt
fremmet. Her kan nevnes en appell ved inngangen til mai, innlegg om energipolitikk, brev til
stortingsrepresentantene og noen lokalpolitikere om Jernbanepakke 4.
Landsmøtet og sentrale møter
Det har ikke vært sentrale møter på vanlig fysisk måte som vi har deltatt i.
Leder har deltatt i jevnlige fjernmøter via telefon og Teams
Landsmøtet ble i år avholdt på den måten at Nei til EUs ledelse holdt til på Gardemoen og de ulike
delegasjoner samlet seg i sine fylker. Møtet ble holdt via de digitale programmene Teams og
smartvote. Vi inngikk et samarbeid med Aust-Agder Nei til EU og valgte Scania Sørlandet i
Sørlandsparken som møtested med hver sitt rom for hver delegasjon og med forberedende
landsmøte på Stoa 28. oktober.
Medlemsmøte 17. september i Byhallen valgte delegasjon. Etter en del forfall ble dette de delegater
som deltok på landsmøtet:
Ole Langeland (delegasjonsleder), Magnar Nomedal, Per Gunnar Salomonsen, Alf Holmelid (lørdag),
Tom Kjetil Murberg fredag, Mali Tronsmoen og Runa Evensen. De to sistnevnte måtte delta fra sine
hjem av smittevernsgrunner. Varadelegatene Tom Kjetil Murberg og John Victor Selle var tilstede.
Andre saker

Generelt preges Nei til EU sentralt av tilbakegang medlemsmessig. Dette har bedret seg noe i den
senere tid i kjølvannet av Høyesterettsdommen (se neste avsnitt) Det er dessverre blitt mindre
midler fra Landbruksorganisasjonene og dette fører til at en fra sentralt hold har anmodet fylkene
om å bevilge penger beregnet ut fra medlemstall. Styret bevilget derfor kr. 26150,- til Nei til EU
sentralt.
Politiske vurderinger
Nei til EU har som mål å hindre norsk medlemskap i EU og er på et bredt spekter engasjert mot en
udemokratisk tilpassing av Norge til EU gjennom EØS. Men det er en klar tendens til at EØS-avtalen
blir satt til side ved at Norge tilpasses EU mer direkte gjennom ulike byråer med sete i ulike EU-land.
Dette strider mot Grunnloven og Nei til EU påpeker dette aktivt.
Kampen omkring ACER, EUs energibyrå, har samlet stor motstand. Da Stortinget 22. mars 2018
vedtok å legge store deler av råderetten over energipolitikken inn under dette organet , fulgte man
ikke § 115 i Grunnloven som krever ¾ dels flertall. Nei til EU har valgt å kjøre saken juridisk og har
etter dom i Høyesterett nylig fått rett til å gjøre det. Dette er en viktig delseier.
Norge har ingen forfatningsdomstol. Høyesterett mener imidlertid at det er av allmenn interesse å
vurdere rettslig om Stortinget har fulgt vår Grunnlov, selv om man ikke kan oppheve et vedtak derfra.
Også i forhold til Jernbanepakke 4 har Nei til EU oppnådd utsettelse av en tilpassing til EU som vil
være i strid med Grunnloven. I denne forbindelse henvendte fylkeslaget seg til
stortingsrepresentanter og lokale partiorganer og det synes som om dette har bidratt til resultater.

