
Vestfold Nei til EU, ÅRSBERETNING FOR 2019 

Styret har bestått av: Anna Marie Frost, Andreas Hertzberg, Ragnar Bjerknes, 

Heming Olaussen, Eli Grinde, Gunhild Vaage, Vara: Merete Dahl, Ronny 

Pettersen og Anne Marit Kapstad, 

Styret har hatt 11 styremøter gjennom året og avviklet to store åpne møter. 

Vi søkte om U D midler, men dette fikk vi ikke i år. Likevel har vi såpass god 

økonomi at vi holdt de planlagte møtene. 20. februar om Hjelmengutvalget, der 

Heming orienterte. Så var det vårt store jubileumsseminar på Våle 

Samfunnshus den 13. november, siden det var 25 år siden Folkeavstemningen 

1994, der folket for annen gang sa NEI til medlemskap i EU. Mer enn 140 

gjester kom til Våle samfunnshus, der Anne Enger var hovedattraksjonen, slik 

hun også var i 1994. Dag Seierstad, Sigbjørn Gjelsvik, Heming Olaussen og 

Kathrine Kleveland holdt også glimrende innlegg. Musikk ble det også, med 

Gla’gjengen Janitsjar fra Våle og Sviskeprinsene fra Tønsberg. Snitter, kaffe og 

kaker ble servert.                                                                                                                                     

Videre har to av oss hatt møte med Fagforbundet 21. februar vedr planlegging 

av møte om Hjelmeng-utvalget til høsten.                                                         

Årsmøtet hadde vi 6. mars på Gjennestad.                                                                    

Vi har deltatt på Rådsmøtet  6.-7. april i Oslo.             

15. august hadde vi invitert alle partiene i regi av Fagforbundet til møte om 

Hjelmeng-utvalget før kommunevalget i høst.                                                             

Vi deltok også i år på Vivestadmarkedet 17.-18. august og møtte stor 

entusiasme der.                                      

27.september deltok Andreas på Fylkeslederkonferansen i Oslo.                       

29.-30. November var det store 25-års-jubileet i Oslo med påfølgende 

Rådsmøte- Vi har deltatt på alle telefonkonferansene gjennom året, som har 

vært nyttig. Gunhild og Eli samt Andreas har sørget for Plakater med historikk 

og frakt av materiell til stands både i Tønsberg, Sande og Vivestadmarkedet. 

Den 10. desember ble Inger Dag bisatt i Sandefjord og Vestfold nei til EU 

leverte en flott rød båreoppsats med takk for innsatsen. Styret har hatt 

uvurderlig hjelp med bokføring og regnskap av Elisabeth og Kåre larsen på 

Bondelagets kontor, så det var hyggelig å se dem begge på årets siste 

styremøte 12.desember på Flykafeen som vår tradisjonelle juleavslutning.  

 


