
 

 

 

Årsmelding for Vest-Agder Nei til EU   

3. mars 2022 – 4. mars 2023.  

 

Hovedinntrykk: 

Det året som har gått har vært og er dramatisk med krig nær innpå oss i 

Ukraina. Skyhøye priser på gass og strøm har gitt milliard inntekter til staten 

med store utfordringer for samfunnslivet og for folk flest. Høye rente - og 

matutgifter i tillegg til høye drivstoff avgifter preger manges hverdag. 

 

Det ble på landsmøtet valgt ny leder for Nei til EU, og det ble Einar Frogner.   

 

Tom Kjetil Murberg valgt som ny fylkesleder i Vest Agder. 

Denne perioden har vært preget av ulike aktiviteter etter 2 og ½ år med Korona. 

Vi besluttet i styremøte bevilget kr 2000,- til UMEU.  

Kvinnedagen 8. mars. Det ble redegjort for styret erfaringer med 8. mars 

arrangementet i år og det ble etterlyst SMS-mobilisering til kvinnelige 

medlemmer. Det må skje i forkant av 8.mars 2023. 

Deltakelsen i 1. mai-arrangementet i Kristiansand gikk som planlagt og 

erfaringene ble oppsummert som positive. 

 

Helgen 24 – 25. September deltok leder og nestleder på jubileumsfeiring med 

konferanse i Oslo i anledning 50 år siden et flertall av befolkningen i Norge sa 

nei til medlemskap i EF i folkeavstemning i 1972. Vi har fått en økning i antall 

nye medlemmer og Vest Agder fikk anerkjennelse under landsmøte på 

Gardermoen for vår vellykkede ved aksjon som innebar 25 nye medlemmer og 

kr 22600,- til rettssaken mot staten i ACER saken . En ekstra takk rettes til 

nestleder Magnar Nomedal for hans initiativ og hogst av ved i denne anledning.    

 

Landsmøte på Gardermoen fra 11 – 13. November med ca. 150 delegater fra 

hele landet var et høydepunkt da landsmøtet valgte Einar Frogner som ny leder 

etter Roy Pedersen. Videre ble arbeidsplanen for 2023 – 2024 vedtatt. Kampen 



mot EU medlemskap skjerpes og må styrkes. Vi må få politisk kontroll over 

strømmen. Vi må melde Norge ut av EØS og ACER, og Norge må bruke 

reservasjonsretten i forbindelse med energimarkedspakke 4. Vest Agder møtte 

med 6 delegater og alle bidro aktivt disse dagene. 31 oktober falt dommen i 

Borgarting Lagmannsrett i disfavør av Nei til EU når det gjaldt ACER vedtaket.  

 

Nei til EU har anket saken inn for Høyesterett. Etter innspill fra Magnar 

Nomedal og andre under landsmøtet ble det besluttet å gå tilbake til den gamle 

Nei til EU Logo med umiddelbar virkning. 

 

Vest Agder Nei til EU sto på stand under Arendalsuka sammen med 

Aust-Agder 15. - 19. august. 

 

Aust og Vest Agder Nei til EU hadde felles betjent stand hele helgen under 

Dyrsku`n i Lyngdal 2- 4. september.  

 

Vi har arrangert folkemøte om strømpriser for fremtidens Norge i 

rådhuskvartalet i Kristiansand tirsdag 11. oktober.   

 

På styremøte i november ble det bevilget kr 10 000,- til Industriaksjonen ved 

Boye Ullmann.  

 

Året ble avsluttet lørdag 3. desember på Evje med regional samling for 

markering av at det er 50 år siden et flertall i Norge sa nei til medlemskap i EF 

gjennom folkeavstemning. Underholdning, appeller og servering av julegrøt og 

Mandalskringle.  

 

  


