
Årsmelding for Vest-Agder Nei til EU 

25. mars 2021 – 2. mars 2022 

(Styrets forslag til årsmøte 2. mars 2022) 

Hovedinntrykk  

I perioden er har en vekslende smittesituasjon satt sine begrensninger på virksomheten vår.  

Stortingsvalget medførte et regjeringskifte og Nei til EU hadde noen forventninger til en ny 

regjering. Etter Hurdalsplattformen ligger fortsatt EØS til grunn for politikken. Selve 

medlemsspørsmålet skal etter denne ikke reises i valgperioden. Vårt krav er en ny utredning 

om EØS. Nei til EUs rettsprosess omkring stortingets ACER-vedtak går videre i sin 

møysommelige gang. Høyesterett har gitt oss rett til å være part i saken. Oslo Tingrett har 

behandlet selve sakens innhold og ikke gitt oss medhold. Men den går videre. 

Slutten av perioden er preget av høye strømpriser som har sammenheng med  den politikk 

som Nei til EU advarer i mot 

Medlemsutviklingen 

Pr. 31.12.21 hadde dere 650 betalende medlemmer  (totalt 741 registrerte medlemmer) 

Pr. 31.12.20 hadde dere 661 betalende medlemmer  (totalt 737 registrerte medlemmer) 

Pr. 20.02. 22 er det  755  registrerte medlemmer. 

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt som fjernmøte gjennom «Teams» på grunn av coronaen.  Nei til EUs leder, Roy 

Pedersen deltok med innledning hvor han kom inn på viktige politiske temaer   og organisatorisk 

utfordringer i Nei til EU sentralt,  

 Årsmøtet  valgte:  

Leder: Ole Langeland   

Styremedlemmer :  Tom Kjetil Murberg , Magnar Nomedal, Runa Evensen, Alf Holmelid og Vivian 

Jacobsen.   

Varamedlemmer:  1 Espen Berntsen Øyulvstad., 2. Jim Høgfeldt. 

Arbeid i styret 

Styret har hatt 8 styremøter, et av dem på teams og et som et felles julemøte med Aust-Agder Nei 

til EU5 telefonmøter og  et felles styremøte med Aust-Agder Nei til EU.  

I styret ble disse funksjoner valgt: Nestleder Runa Evensen, faglig kontakt  Vivian Jacobsen  og Jim 

Høgfeldt, Kvinnepolitisk ansvarlig Runa Evensen og Vivian Jacobsen  Siv Skagestad har vært kasserer  

Sentrale møter 

Rådsmøtet  5. juni ble avholdt på teams. Her deltok Ole Langeland og Runa Evensen 



På rådsmøtet 6- 7 . november møtte Ole Langeland og Magnar Nomedal (sistnevnte uten 

stemmerett ). Magnar var også tilstede på den faglige konferansen 5. november. 

Leder har deltatt jevnlig i fjernmøter på teams, som erstattet telefonkonferansene. Et fysisk 

fylkesledermøte i Oslo deltok han også på 

 

Utadvendt virksomhet 

Både Dyrskuen i Lyngdal var avlyst. Derimot ble Landbrukets dag  på Evje og Arendalsuka 

avholdt avholdt der vi var tilstede på stands r sammen med Aust-Agder Nei til EU.. 

Gjennom leserinnlegg og uttalelser i avisene og på sosiale media er Nei til EUs saker blitt 

fremmet. Det har vært valgår. Vi har ikke hatt egne møter om dette, men de partier som støtter oss 

har fått tildelt politisk materiale fra oss til sine stands og møter etter eget ønske og forespørsel. 

Det er blitt avholdt to arrangementer i år med støtte fra Utenriksdepartementet. 

15. april ble et web-seminar via team avholdt med Jarle Trondal og Morten Harper om EU, EØS 

og lokaldemokratiet. 

4. november ble et åpent møte avholdt i Kristiansand Bibliotek om temaet «Bør norsk 

klimapolitikk styres av EU? Her innledet Stina Torjesen fra UIA og Ole Kristian Setnes fra Nei til 

EU. I forkasnt av møtet var Ole Langeland til stede på et seminar i Oslo om samme tema 

Lørdagene 15. og 22. januar  hadde vi  medlemsverving og vedsalg til inntekt for kampanjekontoen 

for ACER-rettssaken.  Det kom inn kr. 22600 til denne kampanjen. Her står Magnar Nomedal sentralt 

som den som har sørget for veden og den nødvendige logistikk. 

Nei til EU sluttet opp om Industriaksjonens kampanje for politisk styring av strømprisene. Magnar 

Nomedal og Tom Kjetil var tilstede i Oslo på kampanjedagen 20. januar. 

I striregnvær ble det 15. februar holdt et torvmøte  med ulike faglige appeller hvor vi markerte vår 

tilstedeværelse. 

12. februar møtte Magnar Nomedal og Tom Kjetil Murberg på Rogalands Nei til EUs årsmøte. 

Andre saker 

På rådsmøtet i november ble den økonomiske situasjon til Nei til EUs sentrale apparat . Det har sin 

årsak i mindre økonomisk støtte fra landbrukets organisasjoner. Fall i medlemstallet er også 

medvirkende. Styre behandlet saken i forkant og mente at vi er helt avhengig av en sterk 

sentralorganisasjon. Selv om Nei til EU er en «grasrot»-bevegelse, så handler vårt arbeidsområde om 

saker som bare kan avgjøres nasjonalt.  

Styret bevilget derfor i januar kr. 26500,- kroner til Nei til EU sentralt.  Det ble også bevilget kr. 2000 , 

til Ungdom mot EU etter søknad fra dem.  Vi  støtter opp om 8. mars-arrangementet med kr. 1000,- i 

likhet med tidligere år og er deltaker på dette arrangementet. 

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. Den rettslige kampanjen  for å få  



slått fast at Stortingets vedtak 22. mars 2018 strider mot grunnloven  er i formen en juridisk kamp 

men i innhold en politisk kamp. 

Nei til EU må favne bredt og må samtidig holde fast ved det som er bevegelsens mål.  Vi står for 

saklighet og kunnskap og kommer aldri utenom at det må ligge i bunnen for all argumentasjon. Det 

er i år 50 år siden den første folkeavstemningen. Kampen vår er et maratonløp  for folkestyrets sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


