
Forslag 

Forslag til Vest-Agder Nei til EU’s årsmøte 2022 

 

Navneendring fra Vest-Agder Nei til EU til Vestre Agder Nei til EU 

Jeg foreslår at organisasjonen bytter navn til det mer geografisk og juridisk korrekte navnet 

Vestre Agder Nei til EU. Vest-Agder er ikke lengre en geografisk eller juridisk enhet som gir 

mening, og det er heller ingen steming for å oppløse Agder.  

 

Jeg har observert i den flotte kampanjen som ble kjørt den seneste tiden, ledet blant annet av 

Runa på Facebook, at flere kommenterer, noe ironisk, at «Hvorfor får jeg denne reklamen, jeg 

bor ikke i Vest-Agder». Dette gir uttrykk for at målgruppen vår oppfatter navnet Vest-Agder 

Nei til EU som misvisende, anakronistisk og ikke i samsvar med utviklingen. Det kan tolkes 

som at vi fremstår som i utakt med tiden, og i værste fall bakstreversk og utdaterte. Dette er 

noe vi ikke kan ta oss råd til, for er det noe vår organisasjon er så er det en grasrot 

organisasjon som virkelig tar pulsen på innbyggerenes stemning og meninger og fremmer 

dette bedre og klarere enn noen annen organisasjon. Vi kan ikke risikere å miste vår 

troverdighet og omdømme ved å opprettholde et navn som gir negative assosiasjoner.  

 

Jeg håper styret kan ta stilling til, ha en god debatt, og innstille til årsmøtet på å endre navn til 

Vestre Agder Nei til EU. Tilsvarende endringer har blitt gjort i en rekke organisasjoner i de 

gamle fylkene, blant annet så har vi Vestre Agder Opplæringskontor, Østre Agder 

Brannvesen, Fellesforbundet Avdeling 9 Austre Agder osv. Jeg har dessverre selv ikke 

mulighet til å delta på årsmøtet og fremme forslaget selv, jeg håper at dersom styret ikke 

enstemming vil innstille på dette at en representant fra styret kan fremme og tale forslagets 

sak for årsmøtet. 

 

God debatt, 

Anne Mette Seines 

(Tidligere nestleder i VA Nei til EU) 

 

Styrets innstilling: Forslaget bør ikke vedtas. 


