
Årsberetning for Vestfold Nei til EU 2021 

2021 var et underlig år med pandemi og restriksjoner så Vestfold Nei til EU hadde 

et digitalt årsmøte på Zoom den 4. mars 2021 ved at styret var samlet på 

Gjennestad og leder Roy Pedersen holdt en innledning om situasjonen I 

organisasjonen vår- og noen andre koålet seg på. Dette ble en nødløsning for å få 

valgt et styre for kommende periode, 

Styret består av:                                                                                                                      

Leder: Anna Marie Frost, Nestleder: Heming OLaussen, styremedlemmer: Eli 

Grinde, Charlotte Jaren Øverby, Gunhild Vaage, Merete Dahl, Ronny Pettersen og 

Anna Marie Kapstad.                                                                                                            

Vi har heldigvis kunnet ha styremøter med personlig fremmøte, unntatt første 

møtet etter årsmøte hadde vi på Zoom den 24.mars. Deretter har styremøtene 

vært: 21.6.,-hos Heming med god mat,-16.8.,  16.9.,  21.10.,  9.11.,  

2.12.,(julemøte), 6.1.,  27.1.,  17.2., ialt 10 styremøter. (6.10. Måtte avlyses pga 

sykdom) 

• De har vært store begrensninger I utadrettet virksomhet, men 2. 9. hadde  

Heming, Anne Marit og Gunhild stand I Sande , og 28.8.var Heming og 

Elisabeth på “Hælja Hime” I Andebu og vi har delt ut masse brosjyrer og 

Standpunkt I forbindelse med valgkampen. Den 27.8. var det 

Fylkesledersamling I Oslo der Heming og Merete deltok.                                                                                                               

Fylkesledermøter og Rådsmøter har stort sett vært på TEAMS, der Anna 

Marie har deltatt 23.3.,  5. 6. (Rådsmøte) 22.6. ,  16.8.,  6.11.var fysisk 

rådsmøte I Oslo der Heming og Gunhild deltok, 14.12.,  25.1.,er 

Fylkesledermøter på TEAMS.20.januar deltok også Heming på seminar I 

Oslo med påfølgende landsomfattende demonstrasjon. Året har jo vært 

preget av covid 19 og Kraftpolitikken vår. Kampen mot høye strømpriser og 

A CER.                                                                                                                           

Vi satte av penger til videosnutter I folkeopplysningens tjeneste - I og med 

at vi hadde fått midler fra UD .En video om EU og miljøet kom ut på 

Facebook 27.august med over 15000 visninger og den andre videoen var, 

om EØS og utdanning som kom den 3. september også på facebook, med 

over 10 000 visninger.                                                                                                                                 

Vi har bidratt økonomisk med kr 50 000,-- til den pågående rettssaken om 



ACER, og med kr 40 000,- til fylkesinnsamlingsaksjonen for å få det sentrale 

budsjettet I balanse. I har avbestilt det teltet vi bestilte før sommeren da 

det ikke kom til valgkampen fordi sentralt arbeides det med en ny logo for 

organisasjonen.                                                                                                       

Det har kommet en jevn strøm av nye medlemmer i år og vi tror at det har 

sammenheng med at fler og fler ser sammenhengen mellom EUs 

energiunion, våre politikeres knefalll for EØS-avtalen og innmeldingen I 

ACER som media er fulle av. Vi håper at vi snart kan ha arrangementer hvor 

vi kan møte alle våre nye medlemmer. Dessverre faller det også mange fra, 

og vi tror at den ordningen med kontongent på kr 200,-- det første året og 

deretter kr 435,. Har skylda for det. Vestfold Nei til EU har alltid stemt imot 

denne ordningen.                                                                                                 

Økonomien I laget er god, siden vi I snart to år nå har vært forhindret fra å 

arrangere åpne informasjonsmøter og samlinger I Oslo så det er spart på 

reiseutgifter og hotellutgifter,                                                                                   

Vi prøver å få kontakt med Ungdom Mot EU og fortsetter med det, det skal 

være et lag I Sandefjord som vi nærmer oss.De søker fylkeslagene pm 

økonomisk støtte og det er vi villige til å yte når vi får etablert et 

samarbeide med dem,                                                                                               

Vi har benyttet oss av sentrale tjenester når det gjelder ringeverving og 

purre-ringing av kontingenen og betaler for det. Ellers har Ronny ansvaret 

for Hyper-sys, et system der han kan kontakte alle våre medlemmer på så vi 

ikke lenger er avhengig av at sentralt sender ut innkallinger og meldinger til 

alle medlemmene våre.                                                                                            

Nå håper vi på et bedre år med hensyn på utadrettet virksomhet I 2022 

• Styret v/ Anna Marie Frost 


