
 

Kjære delegat til Nei til EU sitt landsmøte! 

Det nærmer seg landsmøtet. I denne utsendingen finner du de fleste av sakspapirene til sakene som 

skal behandles av landsmøtet, programmet for landsmøtet samt litt praktisk informasjon.  

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Forretningsorden og konstituering 

2. Årsmelding, regnskap og kontrollkomiteens rapport 

3. Innkomne forslag 

4. Vedtektsendringer 

5. Arbeidsplan 2019-2020 

6. Budsjett 2019 

7. Uttalelser 

8. Valg 

Forslag til uttalelser, samt komiteens innstilling på hvilke som skal vedtas ligger også vedlagt i denne 

utsendingen. Styrets innstilling på hvilke uttalelser som skal vedtas vil bli lagt ut på nettsidene og 

vedlagt i deltakermappene. Det samme gjelder kontrollkomiteens rapport og forslag til konstituering.   

De som mottar sakspapirene elektronisk skriver disse ut selv og tar de med til landsmøtet. Det er de 

som er påmeldt via skjemaet på nettsiden som vil motta sakspapirer. 

Mer informasjon om landsmøtet finner du på følgende nettside: 

https://neitileu.no/kampanjer/landsmote-2018    

Spørsmål om sakspapirene rettes til generalsekretær Thomas Haug på telefon 41 42 43 80 eller 

thomas.haug@neitileu.no. 

Praktisk informasjon 

Reise  

De som reiser kollektivt til Sarpsborg fra Oslo har to alternativer: 

Det rimeligste og mest effektive er å ta Nettbuss express NX3 fra Oslo S til Lekevollkrysset E6. Denne 

bussen går en gang i timen, og for å rekke frem i grei tid bør man senest ta bussen som går klokken 

12.05 fra Oslo S. Stoppet Lekevollkrysset er rett ved Quality Hotel Sarpsborg, og du vil da være 

framme rundt 13:30.  

Du finner mer informasjon om avganger, og du kan bestille bussbilletter på www.nettbuss.no.   

Alternativ to er tog til Sarpsborg. Fra Gardermoen er det toget R11 du må ta. Det går en gang i timen, 

og du må senest ta toget som går 11:13 for å rekke å være klar til åpningen av landsmøtet.  

Fra Oslo S må du ta toget R20. Her bør man ta toget som går klokken 12:01 for å stille klar til 

åpningen av landsmøtet. Velger man å ta toget, så må man gå av på Sarpsborg stasjon og så ta taxi 
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opp til hotellet. Det er derfor en litt mer kostbar løsning siden prisene på billett på tog og buss er 

ganske lik. Togbilletter kan du bestille på www.nsb.no.   

Velger man tog, er det lurt å gå sammen med de som kommer samtidig og forhåndsbestille taxi da 

det ikke står taxi ved togstasjonen. Nummeret til taxi i Sarpsborg er 02600.  

Reiser man med bil har hotellet en stor parkeringsplass som tilbyr gratis parkering.  

Hjem på søndag går samme tog og buss. Det skal nevnes at buss og tog tar omtrent like lang reisetid. 

Men det vil ta lengre tid med tog siden man må komme seg til og fra togstasjonen.                                                       

Lunsj på fredag 

Det er ikke lagt opp til lunsj på fredag etter ankomst, men hotellet kan ha åpent sin lunsjbuffet til de 

delegasjonene som ønsker det. De delegasjonene som ønsker å kjøpe lunsj til sine delegater gir 

beskjed på e-post lisa.wensberg@neitileu.no.  

Øvrig informasjon 

Vi har ikke full tilgang til alle rommene på hotellet før klokken 15:00 på fredag. Dette vil bety at vi må 

sette fra oss bagasje i hotellets bagasjerom før åpningen klokken 14:30.  

Vi oppfordrer alle deltagere på landsmøtet til å sette seg inn i Nei til EU sine retningslinjer for trygg 

organisasjon. Disse ligger på nettsiden https://bit.ly/2ONrpaM og vil også ligge i landsmøtemappen. 

Det kommer til å være trygghetsvakter til stede under hele helgen.  

Ønsker dere alle vel møtt! 
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Rammeprogram 

Fredag 9. november 

12.00 – 14.00 Oppmøte og registrering  

13.00 – 14.30 Kvinneformøte og ungdomsformøte 

14.30 – 14.45 Åpning av landsmøtet 2018 ved Kathrine Kleveland  

  Kulturinnslag  

14.45 – 14.55    Hilsningstale ved Audun Lysbakken  

14.55 – 15.10 Konstituering 

  Godkjenning av fullmakter 

15.10 – 15.40 Leders tale  

15.40 – 16.10 Pause  

16.10 – 17.00  Generaldebatt  

17.00 – 17.10  Hilsningstale ved Bjørnar Moxnes 

17.10 – 17.30 Generaldebatt  

17.30 – 18.30 Middag  

18.30 – 18.45  Presentasjon av uttalelser ved leder av uttalelseskomiteen Per Inge Bjerknes 

18.45 – 20.45  Arbeidsplan 2019-2020 

Presentasjon av arbeidsplan ved leder Idar Helle (15 minutter) 

Debatt  

Om organisasjonsbygging ved generalsekretær Thomas Haug (10 minutter) 

21.00  Møtet heves for dagen  

21.00   Frist for innsending av forslag til arbeidsplanen  

  Frist for nye forslag til uttalelser  

21.00   Kveldspassiar med Eva Nordlund og Kjetil Wiedswang om brexit og EU/EØS. 

  Debatten ledes av Aslak Bonde.   

Lørdag 10. november 

07.30 – 08.30 Frokost og eventuelle fylkessamlinger 

08.30 – 09.30    Innledning ved Kate Hoey  

  Spørsmål og svar  

09.30 – 11.00 Vedtekter  

  Presentasjon ved leder av vedtektskomiteen Karianne Hagen Wendt (10 minutter) 

  Debatt 

  Vedtak vedtekter  

11.00 – 11.15    Pause 

11.15 – 12.15    Presentasjon av valgkomiteens innstilling ved Sunni Grøndahl Aamodt  

Debatt 

12.15   Frist for forslag til valg som skal behandles av valgkomiteen  

12.15 – 13.15 Lunsj 

13.15 – 14.30 Uttalelser 

  Debatt 

14.30  Frist for å sende inn endringsforslag til uttalelser 

14.30 – 15.00  Presentasjon av årsmelding og regnskap 2017 ved generalsekretær Thomas Haug   

Rapport fra kontrollkomiteen 

Rapport fra Ungdom mot EU 

15.00 – 15.30 Pause 



15.30 – 16.30 Budsjett 2019  

  Presentasjon ved generalsekretær Thomas Haug (10 minutter) 

  Debatt 

16.30   Frist for forslag til budsjett  

16.30 – 17.00 Hilsningstaler   

17.00   Møtet heves  

17.00 – 18.00 Vervepunkt  

19.00   Landsmøtemiddag i landsmøtesalen  

Søndag 11. november 

08.00 – 09.00 Frokost og eventuelle fylkessamlinger 

09.00 – 10.00 Valg 

   Vedtak årsmelding og regnskap 

10.30 – 11.30 Vedtak arbeidsplan 

11.30 – 12.00 Pause og utsjekking 

12.00 – 12.30  Vedtak budsjett 

12.30 – 13.30 Vedtak uttalelser 

13.30 – 14.00 Avslutning ved leder 

  Kulturinnslag 

14.00 – 15.00 Lunsj og hjemreise 

 


