
 

Vest-Agder Nei til EU 

Årsmøte lørdag 4. mars 2023.            

 

Dagsorden :  

1. Åpning og konstituering   

2. Leders tale og debatt.   

3. Årsmelding  

4. Regnskap  

5. Innkomne forslag  

6. Arbeidsplan og budsjett   

7. Valg  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Konstituering  

Styret foreslår følgende:                               

Ordstyrer:                                                    Per Gunnar Salomonsen                           

Sekretær:                                                     Vivian Jacobsen                                                                   

Signering av protokollen:                           Runa Evensen og Magnar Nomedal                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Medlemsutviklingen.  

Her er oversikt over medlemstall:  

Pr. 31.12.21       Betalende: 650                              Totalt: 741  

Pr. 31.12.22       Betalende: 707                              Totalt: 777  

Nå er kontingentkravet for 2023 nylig sendt ut, så det blir ikke noe god statistikk å framheve hvor 

mange som har betalt hittil, sammenlignet med 2022.  

  

  

Årsmøtet  

Årsmøtet ble avholdt 2. mars på Knuden i gamle Songdalen rådhus i Kristiansand kommune. Tom 

Kjetil Murberg ble valgt som ny fylkesleder etter Ole Langeland. Ole Langeland fikk en stor takk for 

innsatsen som fylkesleder gjennom 7 år.  Nestleder i Nei til EU Einar Frogner var gjest og talte om 

aktuelle temaer som strømpris, landbruk og ACER.   

 

Årsmøtet valgte:  

Leder: Tom Kjetil Murberg     

Styremedlemmer: Alf Holmelid, Magnar Nomedal, Ole Langeland, Espen Bentsen Øyulvstad og 

Vivian Jacobsen.   

Varamedlemmer: 1. Runa Evensen 2. Jim Høgfeldt   

Arbeid i styret: Det er avholdt 8 fysiske styremøter i denne perioden. Et førjuls-møte i lag med Aust- 

Agder. Flere teams møter med Nei til EU. Leder og nestleder har og vært med på teams møter med 

det uoffisielle fylkesnettverket som utveksler ulike erfaringer og ideer.  I styret ble disse funksjoner 

valgt: Nestleder Magnar Nomedal, Faglig kontakt Jim Høgfeldt, Kvinnepolitisk ansvarlig Vivian 

Jacobsen. Siv Skagestad har vært kasserer.  

 



 

 

 

 

 

Sentrale møter:   

Rådsmøte i Oslo 26 – 27. Mars. Tom Kjetil Murberg og Magnar Nomedal deltok.  På 

fylkesledersamlingen i Oslo 6 mai deltok Magnar Nomedal. Han deltok også   på vårkonferansen i 

Oslo om Strøm og arbeidsliv i EØS fella?    

På fylkesledersamlingen på Lillestrøm   i september deltok Magnar Nomedal.  Leder har og deltatt på 

fylkesleder møter på teams.  

Utadvendt virksomhet:  

Vi var representert under Arendals uka 15 – 19 august på stand i lag med Aust -Agder. Vest og Aust- 

Agder Nei til EU hadde stand under Dyrskue`n i Lyngdal 2 – 4. september og standen var betjent 

gjennom hele helgen.   

Tirsdag 11. September arrangerte Vest Agder i samarbeid med Aust -Agder Nei til EU konferanse i 

Rådhuskvartalet i Kristiansand. Temaet var Strømpriser for fremtidens Norge. Møteleder var Alf 

Holmelid. Deltakere var: Ordfører Gyro Heia i Birkenes kommune og medlem av Energikommisjonen. 

Atle Forfang Rostad fra Industriaksjonen, May Brith B. Olsen fra Agder Bonde- og Småbrukerlag. Og 

rådgiver Eivind Salen fra Motvind. Det var ca 30 til stede.  

I forkant av møtet ble det avholdt medlemsmøte som hadde fått fullmakt fra fylkesstyret til å velge 

delegater til landsmøte 11 – 13 november. Følgende 6 personer ble valgt i tillegg til fylkesleder:  

Magnar Nomedal, Per Gunnar Salomonsen, Nina Danielsen, Turid Storøy Qvale , Per Mattis Mathisen 

og Runa Evensen som i siste liten måtte melde avbud til deltakelse på grunn av sykdom. 

Mandag 31. Oktober fra kl 12 – 14 stand i Markens gate i Kristiansand til støtte for Nei til EU sin 

kamp for seier mot staten i Lagmannsretten.  Alf Holmelid, Ole Langeland, Magnar Nomedal og Tom 

Kjetil Murberg stilte. 

11 – 13. November avholdt Nei til EU sitt landsmøte på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Einar 

Frogner ble valgt som ny leder etter Roy Pedersen som takket av etter 2 år.  På landsmøtet på 

Scandic Oslo Airport på Gardermoen ble en rekke uttalelser vedtatt og arbeidsplan for 2023 – 2024.  

Av viktige saker kan nevnes: Kampen mot norsk medlemskap i EU intensiveres og Norge må si opp 

EØS - avtalen og ACER. Norge må bruke veto retten for å hindre innføringen av energimarkedspakke 

4. Magnar Nomedal fikk landsmøtet med på å bytte ut ny logo til den gamle. Dette ble gjort 

umiddelbart etter mye diskusjon om prosessen med layout på den nye.  

  

 

 



 

 

Den 28. November holdt Nestleder Magnar Nomedal foredrag for Rogaland Nei til EU om EØS - 

avtalen og EU sin handelsavtale med Canada i Folkets hus på Sandnes. Ca 30 fremmøtte. Leder Tom 

Kjetil Murberg var og med.   

 Lørdag 3. desember Mimre kveld i lag med Aust Agder Nei til EU  på Furuly flerbrukshus på Evje.  50 

år siden Norge i folkeavstemning stemte nei til medlemskap i EF. Inger Beate Synnes, over 90 år og 

enke etter Harald Synnes var spesielt invitert.  Gunnar Hangeland spilte trekkspill og det var allsang. 

Olav Lidtveit og Tom Kjetil Murberg ledet møtet. Ca 35 fremmøtte. Det ble servert julegrøt og 

mandalskringle.   

Nestleder Magnar Nomedal deltok på Trondheimskonferansen fra 27 – 29. Januar 2023.  

Lørdag 28. Januar 2023 holdt leder Tom Kjetil Murberg appell på torvet i Kristiansand under 

arrangementet til Kraftaksjonen. Fokuset var at Nei til EU støtter kampen for anstendige 

strømpriser. Det var ca. 50 fremmøtte.   

Andre saker:  

Styret bevilget kr 1000,- til årets kvinnedag arrangement  I styremøte 23.november  besluttet styret 

å bevilge kr 10 000,- til Industriaksjonen til støtte for utredning og det videre arbeidet med Alternativ 

Energikommisjon. Etter søknad fra Boye Ullmann på vegne av Industriaksjonen.   

 

 

Politiske vurderinger:  

Nei til EU har som mål å kjempe mot norsk medlemskap i EU. Denne kampen skjerpes og må styrkes 

med å få flere engasjerte medlemmer Vi må få tilbake nasjonal styring over krafta og strømmen. Det 

er viktig å bygge våre argumenter med fakta i aktuelle politiske saker som for eks. erstatte EØS - 

avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale.  Det er viktig å føre saklig og kunnskapsbasert debatt og 

vår kamp består i å ha sjølråderett og folkestyre nære folk.   

  

  

   

 

 



 

 

Arbeidsplan for Vest-Agder Nei til EU for 2023.  

Vest-Agder Nei til EU legger til grunn arbeidsplanen for Nei til EU, vedtatt på landsmøtet i november 

og retningslinjer fra rådsmøter.  

Den viktigste oppgaven vil være å gjenvinne politisk kontrollen med strømmen, arbeide for å få 

Norge ut av EUs energiunion og ACER.   

Energi og infrastruktur må være under nasjonal kontroll. Vi må støtte landbrukets krav om å styrke 

dagens tollvern.  

Arbeidet for å erstatte EØS med en ny jevnbyrdig handelsavtale. Vi vil holde åpne møter omkring 

temaer innenfor Nei til EUs arbeidsområde og/eller påvirke andre organisasjoner til å ta opp temaer 

vi ser som viktige. Vi vil søke å delta aktivt ved slike anledninger. Arrangementer alene eller sammen 

med andre kan fremme våre mål.  

Arbeidet med å skrive leserbrev til den lokale pressa fortsettes og intensiveres. Bruken av Facebook 

og andre sosiale media fortsetter.  

Vi deltar ved Dyrskuet i Lyngdal på stand gjennom hele helgen i september. På arrangementer i 

andre deler av fylket eller i andre fylker, slik som Dyrskuet i Seljord, Landbrukets Dag i Evje og 

Arendals uka stiller vi med folk, men ikke som arrangør. Vi må sørge for at Nei til EU blir synlig 

gjennom gatestand i Kristiansand og gjerne andre byer i fylket.  

I samarbeid med Rogaland Nei til EU vil vår nestleder Magnar Nomedal stille opp under 

Sirdalsdagene i september 

Arbeidet opp mot fagbevegelsen og våre politiske allierte som partiene SV, Rødt, SP og NKP ses som 

viktig for tettere samarbeid for vår felles sak. Sosial dumping må bekjempes og det er en følge av 

ulike sider ved EØS og ulike tilknytninger til byråer under EU.   

Vi skal holde minst fire styremøter. Vi er avhengig av et aktivt arbeid mellom styremøtene. Vi skal 

delta på sentrale møter og konferanser. Fylkeslaget skal dekke reise og oppholdsutgifter til 

deltakerne. Deltakelse på andre konferanser og møter utenfor selve Nei til EU kan støttes etter 

nærmere behandling i styret.  

Arbeidet med medlemsverving vektlegges. Det legges vekt på å få fram det budskapet at det trengs 

en seriøs tverrpolitisk organisasjon for å hindre at Norge blir EU-medlem. Partier, fagforeninger og 

andre som er enig med Nei til EU må gjerne arbeide selvstendig med EU/EØS-relaterte saker, men 

ikke glemme viktigheten av å slutte opp om Nei til EU.  

Vi vil søke å opprette lokallag. Virksomhet støttes etter behov.  

Ungdom mot EU er en selvstendig organisasjon. Nei til EU er avhengig av at dette arbeidet 

aktiviseres. En ungdomsrepresentant Ungdom mot EU kan møte på alle styremøter med fulle 

rettigheter så vidt denne velges lokalt, eventuelt utnevnes sentralt. For øyeblikket er det ingen 

organisasjon lokalt. 



 

 

 

 

 Innstilling til styre 2023 – 2024   

Merknad. Det har ikke lykkes l å få satt sammen en fungerende valgkomite dessverre. Det ble ikke 

valgt noen valgkomite på medlemsmøte den 11. 10 2022 selv om årsmøtet hadde forslag om det.  Vi 

har brukt tid på å ringe og sende E-post til aktuelle kandidater, men alle har takket nei av ulike 

årsaker.  Derfor er situasjonen som beskrevet under:  

Leder Tom Kjetil Murberg                       ( ikke på valg )  

Nestleder Magnar Nomedal                   ( ikke på valg )  

Styremedlem: Ole Langeland på valg    (ja til gjenvalg)  

Styremedlem: Alf Holmelid på valg       ( ja til gjenvalg )  

Styremedlem: Vivian Jacobsen på valg  (nei til gjenvalg)  

Styremedlem: Espen Berntsen Øyulvstad   ( ikke på valg )  

Varamedlem: Runa Evensen på valg          ( ja til gjenvalg )  

Varamedlem: Jim Høgfeldt på valg            ( nei til gjenvalg )  

Kasserer: Siv Skagestad   på                      ( ja til gjenvalg )  

Revisor: Per Gunnar Salomonsen              ( ikke på valg )  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollført av: Vivian Jacobsen  

Signering av Årsmøteprotokollen:  

  

————————————                —————————————   

  Magnar Nomedal.                                   Runa Evensen                                                                    

 


