
Årsmelding for Vestfold Nei til EU 2020 

Vi har lagt bak oss ett av de underligste årene vi har opplevd med korona-

pandemien som innvirket svært mye på organisasjonens arbeid og 

årsmeldingen vil bære preg av dette. 

På årsmøtet 5. mars ble følgende styre valgt;                                                                 

Leder Anna Marie Frost, nestleder Andreas Hertzberg, styremedlemmer Ragnar 

Bjerknes, Eli Grinde, Gunhild Våge, Heming Olaussen, Ronny Pettersen, 

Merethe Dahl og Anne Marit Kapstad. 

12.mars stengte Norge ned som kjent. Dette innebar at vi måtte avlyse det 

planlagte Åpne møtet 16. april som skulle være på Slottsfjellsmuseet og 

Rådsmøtet 28.-29.mars ble avlyst, Det ble Telefonmøte med Fylkeslederne 

30.mars i stedet.                                                                                                                    

Ny telefonkonferanse 26.mai, og vi kunne ikke ha styremøte før vi møttes ute i 

det fri hos Heming på Skytøya 18.juni. Planlagte arrangementer som Vivestad-

markedet og åpent møte i september måtte avlyses – men vi hadde fått           

kr 70 000,- i U D- midler- og kunne da tenkte alternativt; Vi har fått laget en fem 

minutters opplysningsvideo om Jernbanepakke 4 som ble lansert på Facebook 

og er sett av vanvittig mange! En fin alternativ måte å 

driveopplysningsvirksomhet på!                                                                                                       

Første digitale Fylkesledersamling på TEAMS hadde vi 28. august, og dette ble 

den måten vi kommuniserte med hverandre på ut resten av året. Likevel har vi i 

Vestfold hatt styremøter fysisk på Gjennestad;                                                                                                                           

den 3. september, 23. september, 28.oktober og julemøtet på Flykafeen den 

16. desember hvor vi takket Kathrine Kleveland for sin innsats med gave.          

På styremøte 28.10 var leder av Ungdom mot EU invitert og Frankie Røed kom 

og orienterte om at det vil bli startet opp Ungdom Mot EU i Vestfold – i 

Sandefjord, og vi stilte oss positivt til å bistå økonomisk og praktisk når de vil.                 

De digitale Fylkesledermøtene har vært 28.august, 15. september, samt 

forberedelse til det digitale Landsmøtet som ble avholdt 6.-7. november. Da 

satt Vestfold-styret samlet på Holmestrand hotell og deltok på Teams på 

storskjerm. Da ble Roy Pedersen valgt til ny leder av Nei til EU.                                                       

Den 8.12 hadde det nye styret digitalt møte med Fylkeslederne på Teams.          

Alt i alt et annerledes år – men – med de digitale møtene har hele 



organisasjonen spart mange penger ved mangel på reisevirksomhet og 

hotellopphold.  

Og mens medlemstallet i organisasjonen dessverre har sunket en del, er det 

gledelig å se at det nå er kommet flere nye medlemmer til Vestfold Nei til EU. 

Styret fordelte nye medlemmer og har ringt og/eller meldt på sms eller sendt 

mail til de nye medlemmene – noe vi skal fortsette med å gjøre.  

Styret kan meddele at laget har en solid god økonomi og har gjennom året 

bevilget 10.000,- til sentralt som bidrag til pågående sak i Høyesterett. Styret 

har også sagt seg positive til at det må spleises på kr 775000 for alle fylkene for 

å hjelpe på det sentrale budsjettet vi vedtok på Landsmøtet, da 

Landsbruksorganisasjonene har redusert sine bidrag til organisasjonen med ca 

2 millioner kroner. Dette er en dugnad – som alt annet i denne pandemi-tiden. 

For styret 

Anna Marie Frost 

 

 

 


