
Årsmelding for Vestfold Nei til EU 2022 – til årsmøtet 

9.3.23 

Årsmøtet 3.mars 2022 valgte følgende styre: Leder; Anna Marie Frost, nestleder 

Heming Olaussen, styremedlemmer; Eli Grinde, Hanne Slettvold, Charlotte Øhren 

Øverbye, Gunhild Våge, Merete Dahl, Ronny Pettersen og Anne Marit Kapstad. 

Vi har avholdt 11 styremøter I perioden mellom årsmøtene; 21.mars, 21.april, 

24.mai, 16.juni, 23.august, 8.september,12.oktober, 3. november, 15. Desember, 

12. Januar.23 og 27. Februar 23. De fleste møtene har vært fysiske på Bondelagets 

kontor på Gjennestad., men 16. Juni var sommeravslutning oppe hos Heming og 

15. Desember var Julemøtet på Fly kafeen. 

Vi har deltatt på to Rådsmøter, 6. mai og 2. september, ved Gunhild og Heming. Vi 

har deltatt ved 8. mars og 1. mai med våre flotte paroler malt av Ellen Ormestad 

og Anna Marie; “Kjerringer MOT at EU styrer STRØMMEN” og “Politisk kontroll 

med KRAFT og PRIS. Meld oss ut av ACER!”                                                                       

Vi har deltatt I demonstrasjoner foran Stortinget 2. juni og 19.september med 

våre paroler.                                                                                                                                     

Vi arrangerte åpent møte I Kurbadhagen. Sandefjord den 9.juni om “Krig og Krise. 

Er beredskapen vår god nok?” Med Einar Frogner som innleder om matberedskap 

og Jan Helge Kaiser fra Statsforvalterens kontor som snakket om vår øvrige 

beredskap. Godt besøkt møte med gratis inngang og enkel bevertning.  

Vi deltok også I år på Vivestadmarkedet 19.-21.august med nytt gjennomsiktig 

telt. Vi fikk delt ut masse materiell og gjort oss skikkelig synlige. 

Høsten 2022 var det 50 år siden første folkeavstemning I Norge om EEC og det ble 

en jubileumskonferanse I Oslo 24.-25 september. Anna Marie deltok ved å være 

en av 6 kvinner I et panel som fortalte om kvinnekampen den gang. 

Vi deltok med full delegasjon på Landsmøtet 11.-13 november på Gardermoen; 

Anna Marie, Heming, Gunhild, Hanne, Eli, og Jon Inge Dieset og Ivar Williamsen. 

Vi hadde på arbeidsplanen å ha to åpne møter og vi hadde Åpent møte på Torp 

Hotell 9.februar .23 med Trygve Tamburstuen fra Den Alternative 

energikommisjonen som innledet om; “Hvorfor er strømmen så dyr og hva kan vi 



gjøre med det” som ble et godt møte med 34 deltakere, gratis inngang og enkel 

servering. 

Året har vært preget av at vi kommer oss i sving etter pandemien, men endel 

sykdom har det vært. Ellers preges tiden av krigen I Ukraina og en feilslått 

energipolitikk som virkelig spisset seg til I 2022 med skyhøye priser på strøm og 

en vanskelig regjeringssituasjon. Regjeringen har oppnevnt et EØS: utvalg og en 

Energi-kommisjon – Nei til EU har svart med å lage et skyggeutvalg vedr EØS. 

Industriaksjonen tok initiativet til å danne en Alternativ Energikommisjon. 

Økonomien I Vestfold Nei til EU er god, og vi har I løpet av året bevilget tilskudd til 

Rettsaken mot ACER, Industriaksjonen, Den Alternative Energikommisjonen pluss 

spleiselaget fylkene hadde til sentralt pga bortfall av endel midler fra Landbruket, 

-med til sammen kr. 114 000,-- Dessuten har vi brukt over 59 000,- kr til annonser 

I aviser. Disse postene er grunnen til at regnskapet denne gang viser et 

underskudd på vel 73 000,- kr. Både regnskapsfører Kåre Larsen og Revisorene 

påpeker at dette er noe vi bør drøfte. Men vi har fortsatt over 400 000,-- kr på 

bok. Styret har besluttet at vi ikke bruker penger på annonser heretter, da det 

ikke gir noen synbar effekt. 

Vi har også i år benyttet oss av sentrale krefter for purring av kontingenter og 

verving. Vi har fått mange nye medlemmer i år, vi har bikket 900 - og Ronny er 

den som holder styr på datasystemet Hypersys som registrerer medlemmene. 

Han sørger også for å sende ut sms til alle medlemmene våre.                                                                                                          

Til slutt må nevnes at organisasjonen hadde fått laget ny logo våren 2022, men 

alle var meget misfornøyde med denne - rød med gul skrift, så det ble et 

landsmøtevedtak på at vi får vår gamle logo tilbake. 

Styret vedtok å bevilge kr 10 000 til Industriaksjonen 

 

 

 

 

 


