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Forslag til vedtak 1 

Landsmøtet tar styrets årsmelding for 2020 til orientering.  2 

1.0 Innledning 3 

Arbeidsåret 2020 i Nei til EU har som så mye annet, vært preget av utbruddet av 4 
koronaviruset. Hele verden ble satt på pause i løpet av noen få dager i mars. Dette har 5 
påvirket Nei til EUs organisatoriske og politiske arbeid i 2020. Flere av våre møter og 6 
arrangementer har enten blitt avlyst eller utsatt. Fylkeslag har ikke kunnet hatt åpne møter 7 
eller arrangementer for sine medlemmer, og aktivitetsnivået i organisasjonen har vært lavt. 8 

Nei til EUs organer som styret og rådet, har heller ikke kunne avholdt fysiske møter. Vi har 9 
klart å drive Nei til EU, men de gode politiske og organisatoriske diskusjonene blir dårligere 10 
når møtene foregår digitalt.   11 

Dette gjør det utrolig viktig at Nei til EU rask gjenopptar aktiviteten når situasjonen 12 
normaliseres. Hvis våre medlemmer ikke hører fra oss på lang tid, risikerer vi at 13 
engasjementet ebber ut, og at medlemmene bruker ressurser i andre organisasjoner. Nei til 14 
EU må vise seg som en like slagkraftig og relevant organisasjon som vi var før koronaviruset 15 
traff Norge. 16 

På den positive siden har hele organisasjonen i 2020 tatt i bruk digitale verktøy og kanskje 17 
blitt mer effektiv. Flere møter har blitt avholdt digitalt, og vi bruker flere digitale verktøy i 18 
arbeidet. For eksempel har de månedlige møtene med fylkeslederne blitt bedre når man nå 19 
møtes på videokonferanser istedenfor via telefon. Det har også ført til økonomiske 20 
besparelser. I løpet av arbeidsåret har Nei til EU også gjennomført flere digitale konferanser, 21 
såkalte webinarer, om EUs fjerde jernbanepakke, EUs håndtering av koronakrisen, 22 
kvinnekonferansen og EUs klimapolitikk. Disse webinarene gjør det mulig å nå ut til et bredere 23 
publikum enn man gjør med vanlige konferanser.  24 

To tema som fortjener å bli framhevet i 2020, er Nei til EUs arbeid med klimapolitikk, samt 25 
vervekampanjen som ble avholdt våren 2020. Sistnevnte gav oss 522 nye medlemmer og er et 26 
godt eksempel på hvordan vi klarte å drive organisasjonen på en god måte til tross for 27 
koronavirus og restriksjoner. Vi valgte i denne vervekampanjen å fokusere på Nei til EUs 28 
aktivitet og hvilken rolle vi spiller i norsk politikk. I løpet av kampanjeukene ble det 29 
gjennomført ringeverving og kampanjer og konkurranser på sosiale medier. Klimakampen blir 30 
av stadig flere brukt som et argument for norsk EU-medlemskap. Det er derfor bra at Nei til 31 
EU har valgt å sette fokus på temaet. Sommeren 2020 ble Ole Kvadsheim ansatt for å utrede 32 
EUs klimapolitikk og hvordan den påvirker Norge. Rapporten har i etterkant blitt flittig brukt 33 
og sitert. Dette er et tema Nei til EU også må fokusere på i årene framover.      34 

  35 
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2.0 Styrende organer       36 

2.1 Rådet 37 

Rådsmøtet høsten 2019 fant sted på DOGA (Stiftelsen Design- og arkitektur) i Oslo lørdag 30. 38 
november, dagen etter Nei til EUs jubileumsfeiring for nei-seieren i 1994.  39 

På agendaen sto blant annet innledninger om EUs utvikling og behandling av politiske og 40 
organisatoriske saker som uttalelser, arbeidsplan og budsjett 2020. 41 

Rådet vedtok følgende uttalelser: 42 

- Klimakrise er større enn EU 43 
- EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten 44 
- Nei til EU krever respekt for norsk rett 45 

Rådsmøte våren 2020 var planlagt gjennomført 28. og 29. mars, men ble avlyst på grunn av 46 
koronavirus.  47 

2.2 Styret 48 

Styret har siden rådsmøtet i november 2019 avholdt 10 møter. Tre av disse møtene har vært 49 
fysiske, mens resten har blitt avholdt digitalt. I januar deltok styret og de ansatte i Nei til EU 50 
på en felles stabs- og styresamling.  51 

Av politiske saker har styret i 2020 fokusert på EUs fjerde jernbanepakke, Acer-søksmålet og 52 
EUs klimapolitikk. Styret vedtok blant annet på møtet i mars å anke Borgarting lagmannsretts 53 
avgjørelse om Acer-søksmålet til høyesterett. Av organisatoriske saker har styret behandlet 54 
vervearbeidet i Nei til EU, gjennomføring av prosjekter finansiert av Utenriksdepartementet 55 
og planlegging av digitalt landsmøtet i 2020. 56 

Styret har i løpet av arbeidsåret hatt innledninger av Kjetil Wiedswang (Dagens Næringsliv) 57 
om brexit, Roy Pedersen (LO i Oslo) om stortingsvalget 2021, Bjørn Gimming (Norges 58 
Bondelag) og samt en representant fra EU-kommisjonen i Norge om EUs klimapolitikk.  59 

Styret vedtok på møtet i juni følgende uttalelse: 60 

- Suverene nasjonalstater i et forpliktende internasjonalt samarbeid 61 

I desember 2019 døde varamedlem Lars Erik Hyllvang brått. Ulf Ulriksen valgte i desember 62 
2019 å trekke seg som varamedlem til styret på grunn av arbeid i Nordland fylkeskommune. 63 
Våren 2020 ble Frankie Rød valgt som ny leder i Ungdom mot EU og erstattet derfor Reidun 64 
Berntsen Heggen som ungdomsorganisasjonens representant i Nei til EUs styre.  65 

2.3 Arbeidsutvalget 66 

Arbeidsutvalget har siden november 2019 avholdt ni møter. Tre av dem er gjennomført fysisk, 67 
og resten er digitale.  68 

Arbeidsutvalget har ofte behandlet dagsaktuelle politiske saker som Nei til EU har jobbet 69 
med. Organet har også ofte forberedt eller jobbet videre med saker som skal eller har vært til 70 
behandling i styret eller andre organer. De har også på hvert møte fått oppdatering om 71 
aktiviteten i organisasjonen.           72 
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3.0 Politisk arbeid og kampanjer 73 

3.1 Ut av EØS 74 

Nei til EU har på flere måter arbeidet for å styrke den politiske motstanden mot EØS-avtalen i 75 
befolkningen. Det har vært sentralt å sette innholdet i kontroversielle direktiver og EU/EØS-76 
vedtak i sammenheng med helheten i EØS-avtalen og drivkreftene i det indre markedet. En 77 
meningsmåling i juni 2020 viste en økende EØS-motstand i befolkningen, 25,3 prosent svarte 78 
«nei» til EØS, den høyeste andelen siden mai 2018 (Sentio).  79 

Det arbeidet som er gjort med enkeltsaker som EUs energipakke 4, prosedyreforordningen, 80 
meldepliktdirektivet og særlig EUs fjerde jernbanepakke har tydelig vist negative 81 
konsekvenser ved EØS-avtalen. EUs økende sentralisering av myndighet hos en rekke byråer, 82 
som energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA og banktilsynet EBA, har også smittet over på 83 
EØS-avtalen. EFTA-landene (deriblant Norge) og EU skulle være to atskilte pilarer, men 84 
formell eller reell overføring av myndighet gjør at også Norge blir underlagt EU-byråene og til 85 
dels også EU-domstolen. Dette bryter med forutsetningen om EØS-avtalen som en 86 
folkerettslig avtale – og ikke overnasjonal som et EU-medlemskap – og det skaper et press 87 
mot suverenitetsvernet i Grunnloven. Både i arbeidet mot EUs fjerde jernbanepakke og 88 
gjennom ACER-søksmålet har Nei til EU arbeidet for å sikre Grunnlovens krav til enhver form 89 
for suverenitetsavståelse. 90 

Arbeidet mot EUs fjerde jernbanepakke har vært en prioritert sak. Nei til EU har samarbeidet 91 
med fagforbund og politiske partier og vært sentral i utvikling av kunnskap og argumentasjon 92 
mot jernbanepakken. Både gjennom en omfattende informasjonsbase samt delebilder, 93 
kampanjevideoer osv. Nei til EU har også deltatt i høringer. En betenkning utarbeidet av 94 
jusprofessor Christoffer Conrad Eriksen påviste at det vil være i strid med Grunnloven hvis 95 
Stortinget behandles saken etter Grl. § 26.2, slik regjeringen har foreslått. Nei til EUs innsats 96 
bidro til at Stortinget utsatte behandlingen av saken til høsten, og den er i skrivende stund 97 
ikke ferdigbehandlet.  98 

Flere tiltak er gjort for få frem at den dagen EØS-avtalen blir sagt opp, blir Norge automatisk 99 
stående med en handelsavtale. Behovet for EØS på grunn av markedsadgang er tilbakevist 100 
gjennom kronikker og presseutspill, samt fakta og analyse på Nei til EUs nettsider, der det 101 
også er understreket at handelsavtalen fra 1973 allerede sikrer tollfrihet for industrivarer. Nei 102 
til EUs skriftserie Vett nr. 1 2020 handler om hvorfor EØS-avtalen ikke er nødvendig for å 103 
handle med EU (ABC om EØS og handel).   104 

Storbritannia forlot EU 31. januar, og Nei til EU har fulgt forhandlingene mellom EU og britene 105 
om ny handelsavtale. Nyheter som korrigerer mange norske mediers krisemaksimering av 106 
Brexit spres gjennom Nei til EUs kanaler på nett. Det er også vektlagt å få frem at britenes 107 
uttreden av EU er enda et argument for at EØS-avtalen er utgått på dato. 108 

3.2 Utvikle sterke allianser mot EUs unionsprosjekt 109 

Nei til EUs grunnleggende mål er å opprettholde et sterkt flertall i befolkningen mot norsk EU-110 
medlemskap gjennom folkeopplysning og politisk argumentasjon. I april 2020 passerte vi 15 111 
år med neiflertall på alle meningsmålinger om EU-medlemskap. Det er fortsatt et solid nei-112 
flertall i befolkningen, selv om en meningsmåling i juni 2020 viste at overtaket er blitt noe 113 
mindre: 62,7 prosent nei mot 28,3 prosent ja (Sentio). 114 
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Koronakrisen viste først et handlingslammet EU, før det etter hvert har kommet initiativ for å 115 
bygge unionen videre blant annet gjennom opptak av felles lån. Nei til EU har gjennom 116 
medieutspill, innlegg og artikler i egne kanaler vist hvordan EUs prinsipper om fri flyt ikke har 117 
vært egnet i koronakrisen, tvert imot har EU-prinsippene midlertidig blitt satt til side for å 118 
kunne håndtere krisen. Nei til EUs skriftserie Vett nr. 1 2020 omhandler EU og EØS i 119 
koronaens tid og ble lansert i juni med Nei til EUs første webinar. 120 

Generalsekretær og leder har gjennom arbeidsåret gjennomført kontaktmøter med blant 121 
annet Fagforbundets leder Mette Nord og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. Det 122 
har også vært samarbeid mellom Natur og Ungdom og Nei til EU i forbindelse med vårt arbeid 123 
med EUs klimapolitikk. I forbindelse med konkrete politiske saker har det også vært kontakt 124 
og møter mellom Nei til EU og de politiske partiene på Stortinget.  125 

I forbindelse med partienes programprosesser sendte Nei til EU innspill til alle politiske partier 126 
på Stortinget. Blant innspillene var nei til norsk EU-medlemskap, ut av EØS og veto mot EUs 127 
fjerde jernbanepakke.  128 

3.3 Forsvar av arbeidsliv og velferdsstat 129 

Over tid har det blitt en økende bevissthet og aksept i offentligheten og det politiske miljøet 130 
om at det er en sammenheng mellom EØS-avtalen, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 131 
Nei til EU arbeider mye med å dokumentere hvordan nye EU/EØS-regler kan forverre 132 
forholdene i norsk arbeidsliv. Arbeidet skjer gjennom debatt i media, notater, 133 
innledninger/møter, hefter samt informasjon i våre egne kanaler på nett.  134 

Foruten arbeidet mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som vil konkurranseutsette 135 
persontransporten og overføre sikkerhetsmyndighet til EU, er det blant annet arbeidet med 136 
EUs mobilitetspakker, som vil gjøre transportsektoren enda mer utsatt for sosial dumping, 137 
EUs nye byrå for arbeidslivet (ELA) og det varslede minstelønnsdirektivet. ESAs angrep på 138 
begrensninger i antall underleverandører i seriøsitetsmodellene (Oslomodellen m.fl.) har også 139 
vært en viktig sak.  140 

Det er arbeidet med å følge opp Fellesforbundets krav om utredning av alternativer til EØS-141 
avtalen og sette forsterket søkelys på en handelsavtale som reelt alternativ til EØS-avtalen. Vi 142 
har også jobbet for at LO i 2021 har med de omstridte direktiv og avvikling av 143 
bemanningsbransjen i sine krav til partiene foran stortingsvalget. 144 

3.4 Verden er større enn EU 145 

Internasjonal solidaritet og handlefrihet har vært og er et sentralt argument mot EU-146 
medlemskap. Nei til EU står for en solidarisk forankret EU-kritikk, både i Norge og blant våre 147 
internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Verdens flyktningdag 20. juni ble markert av Nei til 148 
EU og Ungdom mot EU med et felles avisinnlegg om å vise solidaritet. 149 

3.5 Uavhengig miljø- og klimapolitikk 150 

I august ble Nei til EUs nye klimarapport utgitt: «EUs klimapolitikk og konsekvensene den har 151 
for Norge». Rapporten viser at det er en sannhet med modifikasjoner at EU fører en ambisiøs 152 
klimapolitikk. Den konkluderer videre med at et norsk EU-medlemskap ikke ville være bra for 153 
klima, og at Norge trolig ville kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen. Rapporten har fått omtale i 154 
flere medier, også i Danmark. Det ble også publisert en kortversjon av rapporten, samt et 155 
standardforedrag om EU og klima. I tillegg er det utarbeidet et enklere innføringshefte om EU 156 
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og klima, som særlig er rettet til bruk i skoleverket. Arbeidet med klima er finansiert gjennom 157 
prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet.  158 

I forbindelse med Energipakke 4 er det arbeidet med å påvise miljøkonsekvensene ved norsk 159 
tilknytning til EUs energiunion. Økt eksport av vann- og vindkraft og økt strømpris i Norge gir 160 
et forsterket utbyggingspress, som rammer sårbar natur. 161 

3.6 Naturressurser, næringspolitikk og livskraftige lokalsamfunn 162 

Arbeidet med EUs energipakke 4 er i 2020 fulgt opp gjennom en høringsuttalelse om sentrale 163 
deler av «pakken» og en betenkning av jusprofessor Peter Ørebech om 164 
myndighetsoverføringen i Energipakke 4. Nei til EUs skriftserie Vett nr. 3 2020 har også 165 
Energipakke 4 som tema. Dermed er det lagt et betydelig kunnskapsgrunnlag for den 166 
kommende debatten. Saken vil trolig ikke komme til Stortinget før etter valget i 2021. 167 

Gjennom de såkalte artikkel 19-avtalene i EØS har EU i flere omganger fått økte tollfrie kvoter 168 
for landbruksvarer. Økte kvoter for EU er det stikk motsatte av behovet for norsk landbruk og 169 
viser hvordan EØS-avtalen fører til en handelsliberalisering på tvers av norske behov. Det er 170 
arbeidet for at regjeringen og de politiske partiene skal ta opp til kritisk vurdering artikkel 19 171 
og konsekvensene for norsk landbruk. For å forsvare det viktige GMO-unntaket i EØS-avtalen 172 
er det skrevet høringsuttalelse om forslag til endringer i genteknologiloven, der Nei til EU 173 
krever at konsekvensene utredes i en NOU før eventuelle lovendringer behandles. 174 

Det er en lang historisk tradisjon i Norge som startet med konsesjonslovene for vannkrafta. 175 
Strømmen, oljen og fisken er folkets felles eiendom og skal brukes til å utvikle landet. 176 
Gjennom fiskeripolitisk utvalg krevde Nei til EU utsettelse av kvotemeldingen om fiskeri, for å 177 
få en utredning om forslaget begrenser framtidige politiske flertalls muligheter til å endre 178 
fordeling av kvoter til fordel for kystfiskerne. EØS-avtalen befester den samme problematiske 179 
utviklingen som i kvotemeldingen. Det er videre arbeidet med å vise at EØS-avtalen ikke er 180 
nødvendig for å selge sjømat til Europa, blant annet gjennom Nei til EUs skriftserie Vett nr. 1 181 
2020 om EØS og handel.  182 

3.7 Acer-søksmålet 183 

Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortingets ACER-vedtak ble gjort i strid med Grunnloven. 184 
Nei til EU mener at Stortingets vedtak er ugyldig fordi man ikke fulgte Grunnlovens § 115 om 185 
suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall. Nei til EUs advokater i saken er Kjell 186 
Brygfjeld og Bent Endresen. Staten har krevd saken avvist, og retten skal ta stilling til dette 187 
spørsmålet først. I oktober 2019 ga tingretten staten medhold. Nei til EU anket til 188 
lagmannsretten, som i mars 2020 også avviste saken. Lagmannsretten var imidlertid mer åpen 189 
for at denne typen saker kan reises for domstolene, og tilkjente ikke staten saksomkostninger. 190 
Nei til EU anket så saken videre til Høyesterett. I juni bestemte Høyesteretts ankeutvalg at 191 
anken skal behandles. I september ble det avklart at saken er så prinsipiell og viktig at 192 
behandlingen blir med Høyesterett i plenum. Saken kommer opp i januar 2021.  193 

Det ble i 2018 igangsatt en pengeinnsamling for å finansiere søksmålet, og over 1,2 millioner 194 
kroner er kommet inn. Store deler av dette er brukt i saksforberedelser og i behandlingen for 195 
tingretten og lagmannsretten. Nei til EU har fått innvilget fri sakførsel for Høyesterett. 196 
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4.0 Organisasjon og verving 197 

Fylkes- og lokallagene er grunnstammen i organisasjonsarbeidet. Nei til EU har, etter 198 
regionsreformen, opprettholdt inndelingen med 19 ulike fylker og har fungerende fylkesstyrer 199 
i alle fylkene. Fylkes- og lokallagene gjennomfører konferanser, utrednings-  og 200 
skoleringsarbeid, alliansearbeid og utadretta informasjons- og vervearbeid. Nei til EU har 201 
kontaktpersoner i et flertall av landes 234 kommuner og over 50 aktive lokallag.  202 

Organisasjonsavdelingen har i foregående år jobbet med videreutvikling av organisasjonens 203 
nettsider og utvikling av nettbasert skoleringstilbud, dette er et pågående arbeid og nye 204 
organisasjonssider på nett er under oppføring. Utbruddet av Covid-19 rettet 205 
organisasjonsavdelingens fokus mot hvordan bistå fylkeslagene i gjennomføring av årsmøter, 206 
fylkesstyremøter og generell opprettholdelse av aktivitet.  207 

Avdelingen har utover dette bidratt med veiledning og hjelp med UD-søknader, 208 
momskompensasjonsordning, vervearbeid, bistand ved møter og møtemobilisering, 209 
opplæring og bistand i digital møteplattform, nettpubliseringer, opplæring i medlemsregister, 210 
bruk av sosiale medier med mer.  211 

På grunn av Covid-19 ble rådsmøte og fylkesledersamling for våren avlyst. 212 
Fylkesledersamlingen for høsten ble gjennomført digitalt via Microsoft Teams. Den usikre 213 
situasjonen endret rammene for planleggingen av landsmøtet, som har vært mer 214 
tidkrevende.  215 

Øvrig møtevirksomhet og kontakt:  216 

- Månedlige telefonmøter mellom leder, generalsekretær og fylkeslederne. Disse ble 217 
avholdt digitalt via Microsoft Teams fra og med mai.  218 

- Ukentlige digitale møter for organisasjonsrådgiverne. 219 
- Samtlige fylkeslag har gjennomført årsmøte for 2020.  220 
- Tre ulike e-postlister for hhv. fylkesstyrene, fylkeslederne og organisasjonsrådgiverne. 221 

Nei til EUs 25-årsmarkering ble gjennomført over to dager i november 2019. Fredag 29. 222 
november var det seminar på dagtid og på kvelden samlet neisiden seg for å feire at det var 223 
25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 224 
1994. Over 300 EU-motstandere deltok. Påfølgende lørdag ble det avholdt rådsmøte. 225 

Nei til EU har meldt seg ut av Studieforbundet Næring og Samfunn og er nå er tatt opp som 226 
medlem i Studieforbundet natur og miljø. På grunn av vedtektsfestet oppsigelsesfrist i 227 
Studieforbundet næring og samfunn kan ikke overgangen effektueres før utgangen av 2020.   228 

Organisasjonsavdelingen utgjør 2,5 årsverk fordelt på tre rådgivere og bistår i fellesskap 229 
fylkene. Organisasjonsrådgiverne jobber tett med medlemsansvarlig og økonomi- og 230 
administrasjonsansvarlig. De har en viktig rolle når det gjelder å ivareta kontakten mellom Nei 231 
til EU sentralt og fylkeslagene. 232 

4.1 Medlemsutvikling og verving 233 

Nei til EUs mål har i 2020 vært å opprettholde og øke medlemstallet. Styret vedtok en 234 
målsetning om 20 500 betalende medlemmer ved årsslutt 2020.  235 

Årets første verve- og kampanjeuker i ukene 17 og 18 måtte bli annerledes enn tidligere år 236 
pga. koronaviruset, men ble gjennomført som en ren digital vervekampanje i perioden 20. 237 
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april til 4. mai. Aktiviteten i fylkene ble naturligvis begrenset. Underveis i kampanjen ble det 238 
sendt ut jevnlige ververapporter som synligjorde aktiviteten og antall vervinger, samt 239 
orientert om aktiviteten på sosiale medier. Til slutt ble det sendt ut en sluttrapport over det 240 
endelige resultatet. Politisk tok kampanjen for seg folkestyre og suverenitet, energipolitikk, 241 
jernbanepakke 4 og Hjelmengutvalget. Det ble produsert innhold for sosiale media med 242 
vervebudskap, totalt åtte videoer, samt delebilder og en konkurranse. 243 

På forhånd la vi til rette for at fylkene kunne ta del i sentral ringeverver, men at vi rådet flest 244 
mulig til å gjøre denne oppgaven selv. Nei til EU sentralt engasjerte ringeverver og tilsatte 245 
Magnus Westby i et engasjement for to uker. Det var i utgangspunktet bare 6 fylker som 246 
valgte å ringe selv, mens det for ett fylke ble en delt løsning mellom å ringe selv og få sentral 247 
ringeverver.  248 

Nei til EU hadde som mål om å nå 500 nye medlemmer i løpet av disse to ukene. Sentral 249 
ringeverver gjorde en svært god jobb som resulterte i 236 nye medlemmer på ti dager. Fra de 250 
fylkene som vervet selv ble resultatet ca. 150 nye medlemmer. Fra sosiale medier og 251 
innmelding via Vipps, sms og innmeldingskjema ble det ca. 140 medlemmer. Totalt 522 nye 252 
medlemmer. 253 

Det ble også besluttet å ha en andre vervekampanje i ukene 37 og 38. Perioden ble senere 254 
utvidet med uke 39. Denne kampanjen fokuserte på EUs fjerde jernbanepakke, og det ble 255 
utarbeidet ringelister på tillitsvalgte i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk 256 
Jernbaneforbund. I tillegg ble det utarbeidet ringlister på basis av innvalgte 257 
kommunestyrerepresentanter samt ringt til kandidater som ikke var nådd på tidligere lister. I 258 
noen fylker ble det også ringt på tillitsvalgte i Fagforbundet. Det ble også i denne kampanjen 259 
hyret inn ringeverver sentralt; Ingvild Munz, mens noen få fylker ringte selv. Også denne 260 
kampanjen hadde en målsetning om 500 nye medlemmer. Med forbehold om at ikke alle 261 
resultater er rapportert inn når dette skrives, er resultatet 125 medlemmer. 262 

Kontingentinnkreving 263 

Nei til EU har sentralt medlemsregister og kontingentinnkreving, noe som betyr at sentralt 264 
krever inn kontingenten og fordeler den videre til fylkeslagene. Tilbakeføringen skjer to 265 
ganger i året gjennom fylkesoppgjøret. Hoveddelen av innbetalingene skjer i løpet av første 266 
kvartal. 267 

Hovedkravet ble sendt ut som avtalegiro, e-post og sms i januar og februar 2020. Det ble 268 
sendt ut papirgiro til alle resterende i begynnelsen av februar. I april og mai ble det sendt 269 
første purring på sms og e-post, før det ble purret med papirgiro. Sms og e-post ble også 270 
brukt i juni. Vi sendte i august ny purring på e-post eller sms. I september ble det sendt ny 271 
purring på papir til de som fortsatt ikke hadde betalt. Vi bruker også efaktura via Vipps, men 272 
det begrenser seg til de som har registrert seg for å motta fakturaer gjennom Vipps. Så vidt vi 273 
vet, har fylkeslagene i liten grad purret selv i perioden. Sentralt har derfor brukt innleid hjelp 274 
til også å drive gjenverving. Dette er noe som gir godt resultat, og er et arbeid som 275 
organisasjonen er avhengig av for å unngå å gå ned i medlemstall.  276 

  277 
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Medlemstall 278 

Medlemmer per. 31.12.2019: 20 242 (inkl. fire æresmedlemmer og ett gratismedlem). 279 
Tallene på medlemmer ved nyttår og totalt er ulike pga. dødsfall og utmeldinger, siden 280 
totalantallet er alle som har vært medlem i perioden. 281 

- 16034 hovedmedlemmer, 2739 husstandsmedlemmer og 137 studentmedlemmer  282 
- 1247 første års hovedmedlemmer og 55 første års husstandsmedlemmer. 283 
- 18 utenlands eller Svalbard, hovedmedlemmer ikke fordelt på fylke 284 
- Gjennomsnittsalder: 64,7 år.  285 
- Kvinneandel: 38 prosent kvinner 286 

 287 

Fylkeslag Medlemmer 
per 1.10.20 

Alle 
medlemmer i 
2019 

Betalte 
medlemmer i 
2019 

Betalte 
medlemmer i 
2018 

Betalte 
medlemmer i 
2017 

Akershus  1407 1649 1506 1594 1505 

Aust-Agder 501 625 573 555 552 

Buskerud  853 1005 902 941 896 

Finnmark  303 392 315 308 269 

Hedmark  1025 1300 1158 1222 1244 

Hordaland  1669 1934 1790 1791 1654 

Møre og 
Romsdal  

1116 1355 1223 1285 1218 

Nordland 1029 1277 1111 1144 1086 

Nord-Trøndelag  759 932 835 893 903 

Oppland  1128 1355 1236 1264 1280 

Oslo  1258 1453 1348 1385 1353 

Rogaland  1692 2020 1857 1933 1924 

Sogn og 
Fjordane  

1015 1224 1120 1205 1226 

Sør-Trøndelag  1096 1327 1204 1229 1212 

Telemark  753 914 817 812 769 

Troms  686 880 786 793 751 

Vest-Agder  627 735 676 703 704 

Vestfold  721 852 757 799 742 

Østfold  878 1055 977 1011 971 

Totalt 18516 22284 20191 20867 20259  
 

 
20483* 

  

*alle betalende i løpet av 2019 288 

Totalt har vi fått 1091 nye innmeldinger i perioden 1.1–1.10.2020. Av disse har 778 betalt 289 
kontingenten.  290 

  291 
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5.0 Informasjons- og utredningsarbeid 292 

Informasjonsarbeidet er ledet av leder Kathrine Kleveland, fagansvarlig for informasjon Sindre 293 
Humberset og utredningsleder Morten Harper sammen med informasjonsrådgiveren og de 294 
politiske rådgiverne. Nei til EUs ansatte produserer informasjonsmateriell, publikasjoner og 295 
andre produkter av meget stort omfang og god kvalitet. 296 

5.1 Media og presse 297 

Nei til EU har i perioden hatt fokus på EUs fjerde jernbanepakke, Energipakke 4, Acer-298 
søksmålet, EUs klimapolitikk, den generelle EU- og EØS-debatten samt flere saker. Vi har en 299 
betydelig produksjon av innhold, meninger og standpunkter, som blir spredd via kanalene vi 300 
selv har kontroll over – egen hjemmeside, Standpunkt, sosiale media og nyhetsbrev.  301 

Hjemmesider 302 

Sindre Humberset har hatt ansvar for nettsidene i perioden, men flere ansatte publiserer og 303 
bidrar. Visningstallene for nettsiden er stabile. I perioden 30. september 2019 til 1. oktober 304 
2020 har neitileu.no hatt 305 665 sidevisninger, sammenlignet med 305 368 sidevisninger for 305 
tilsvarende periode fra 2018 til 2019.  306 

Sosiale media 307 

Fire ansatte deler på sosiale medier-arbeidet i en rotasjonsordning. Nei til EUs Facebook-side 308 
øker i antall følgere fra år til år. Vi økte fra 34 000 følgere i 2017 til 50 208 (2018), 52 666 309 
(2019) til 53 536 følgere 12. oktober 2020. Facebook-siden er vår hovedkanal for formidling 310 
av egne utspill og mediesaker og blir også brukt til å mobilisere til våre arrangementer. 311 
Facebook er en hensiktsmessig måte å spre kunnskap på, siden vi når mange flere enn via 312 
våre hjemmesider. 313 

Twitter-kontoen har per 12. oktober 4 488 følgere, omtrent på nivå med foregående år.  314 

Nei til EU har økt aktiviteten på Instagram i perioden. Tallet på følgere er økende og ligger per 315 
12. oktober på 2588. I perioden ble det lagt ut 63 poster og et høyt antall stories.  316 

Nyhetsbrev 317 

Nei til EUs nyhetsbrev sendes ut ukentlig til et stigende antall abonnenter. 12. oktober var 318 
tallet 6 464 mottakere. Nyhetsbrevet sendes også til ikkemedlemmer.  319 

5.2 Publikasjoner 320 

Standpunkt 321 

Det er gitt ut tre ordinære utgaver av Standpunkt i 2020. Opplaget har variert fra 18 500 til 19 322 
500 (pluss elektroniske abonnenter). Sindre Humberset er redaktør og Kathrine Kleveland er 323 
ansvarlig redaktør for Standpunkt. 324 

  325 
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Skriftserien Vett 326 

Skriftserien Vett blir sendt ut til abonnenter, primært Nei til EU-medlemmer og tillitsvalgte i 327 
organisasjonen, samt selges på møter og etter bestilling. Skriftserien er gratis for medlemmer 328 
og tillitsvalgte, med frivillig abonnementsbetaling. Det blir sendt ut om lag 3 000 eksemplarer 329 
til abonnenter, sammen med Standpunkt. Trykt opplag for skriftserien er 4000 per nummer. 330 
Heftene publiseres dessuten på Nei til EUs nettsider (pdf-format). Hefter utgitt i perioden: 331 

- Vett 1 2020: ABC om EØS og handel. Redaktør er Morten Harper.  332 
- Vett 2 2020: Helt krise. Redaktør: Morten Harper. Redaksjon: Jan R. Steinholt og Arne 333 

Byrkjeflot 334 
- Vett 3 2020: Skal EU styre strømmen? EUs energipakke 4, ACER og kraftkontroll. Redaktør: 335 

Morten Harper 336 

Andre publikasjoner 337 

Nei til EU publiserer en rekke fakta- og analysetekster (på nett) samt en del løpesedler, 338 
plakater og video. Nei til EU bestiller også enkelte eksterne rapporter. Utgivelser i perioden: 339 

Fakta: 340 

- Ny vår for EFTA i jubileumsåret? Februar 341 
- Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU, mai 342 
- Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke, september 343 

Analyse: 344 

- Lar EU innrede handlingsrommet, oktober 345 
- NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten, november 346 
- Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland, november  347 
- Macron og Trump danser tango fatal, november 348 
- Europas demokratiske utfordringer, februar  349 
- Unødvendig utskilling av offentlige tjenester, februar 350 
- EU utfordrer til omkamp om Svalbardtraktaten, februar 351 
- Storbritannia renasjonaliserer jernbanestrekninger, februar  352 
- Flere hjemløse i EUs indre marked, februar  353 
- Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika», mars 354 
- NorthConnect er utsatt! Mars 355 
- EUs «sosiale union» vokser fram, april  356 
- EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak, april  357 
- Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU, april  358 
- NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død, april  359 
- Forbrukerrettigheter kan ryke i hele EØS, mai  360 
- Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS, mai 361 
- Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU, juni 362 
- Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt, juli 363 
- Tvilsom EØS-agenda, august  364 
- Grønnvask og pandemi setter fart på monopolenes Europa, august 365 
- Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon, september 366 
- ESAs angrep på arbeidslivet, september  367 
- Hva skjer med Europeisk minstelønn? September  368 
- ESA bringer norsk helselovgivning inn for EFTA-domstolen, oktober 369 
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Video:  370 

- Stans innmeldingen av jernbanen i EU (Vestfold), oktober 371 
- Fire grunner til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke, september 372 
- Arne Nævra om fjerde jernbanepakke, september 373 
- Webinar fra Kvinnekonferansen, september 374 
- Webinar om EUs fjerde jernbanepakke, september 375 
- Webinar lansering av ny rapport om EUs klimapolitikk, september  376 
- Ole Kvadsheim om EUs klimapolitikk, august  377 
- Webinar lansering på nett Vett 2-2020, juni 378 
- Rolf Ringdal om EUs jernbanepakke, juni 379 
- Kathrine Kleveland om EUs jernbanepakke, mai 380 
- Kathrine Kleveland om selvstendig og solidarisk handels- og bistandspolitikk, mai 381 
- God 1. mai, mai 382 
- Boye Ullmann om 1. mai, mai 383 
- Marte Gjestvang Olimb om landbruk, april 384 
- Kathrine Kleveland om klima, april 385 
- Morten Harper om kunnskapsorganisasjon, april 386 
- Kathrine Kleveland om folkestyre, april 387 
- Thomas Haug om Nei til EU, april 388 
- Kathrine Kleveland om søksmålsinnsamlinga, februar 389 
- Støtt Nei til EUs ACER-søksmål, februar 390 
- Kathrine Kleveland om ACER-anken, februar 391 
- Storbritannia går ut av EU, januar 392 
- Kathrine Kleveland om Støtt ACER-søksmålet, januar 393 
- God jul, desember 394 
- Jubileumsvideo til 25 år siden 1994, november 395 
- Gjensyn med Nei til EU-film frå 1994, november 396 
- Kathrine Kleveland om 25 år siden folkets nei, oktober 397 
- Heming Olaussen om 25 år siden folkets nei, oktober 398 
- Sigbjørn Gjelsvik om 25 år siden folkets nei, oktober 399 
- Lisbeth Holand om 25 år siden folkets nei, oktober 400 
- Stein Ørnhøi om 25 år siden folkets nei, oktober 401 

Andre publikasjoner:  402 

- Menon-rapport: Norge, EØS og alternative tilknytningsformer, oktober  403 
- De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de? Oktober 404 
- Pamflett fra De Facto: EØS bestemmer, oktober 405 
- 8. mars-flygebladet «Nei til uthuling av velferdsstaten, ut av EØS!», mars 406 
- Flygeblad: Fire grunner for nei til EU, april 407 
- Ole Dahle Kvadsheim: EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge, august 408 
- Hefte: Klima for handling? September 409 
- Peter Ørebech: Myndighetsoverføringen i Energipakke 4, september 410 
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6.0 Drift 411 

6.1 Ansatte 412 

Nei til EU er per nå 12 ansatte og 10,5 årsverk i tillegg til leder som er honorert 80 %. Det er 413 
1,4 årsverk mindre enn den vedtatte stabsstrukturen fra høsten 2016.  414 

I januar 2020 valgte leder Kathrine Kleveland å redusere sin godtgjørelse til 80 % på grunn av 415 
sitt verv som fylkespolitiker i Vestfold og Telemark.  416 

I tillegg til de faste ansatte har Nei til EU i løpet av 2020 hatt midlertidige ansettelser. I april 417 
ble Magnus Westbye ansatt på et engasjement som ringeverv, mens Ingvild Munz ble 418 
engasjert som ringeverver i september og oktober. Fra medio juni til medio august var Ole 419 
Kvadsheim engasjert som politisk utreder for å skrive en rapport om EUs klimapolitikk. 420 
Stillingen ble finansiert av prosjektmidler fra Utenriksdepartementet.    421 

6.2 Økonomi 422 

Statlig støtte 423 

Nei til EU mottok 2,5 millioner kr i driftsstøtte fra Utenriksdepartementet også i 2020. 424 
Midlene er ikke øremerket særskilte prosjekter, men gjennom årlig rapportering må 425 
organisasjonene gjøre rede for bruken av midlene. I tillegg fikk Nei til EU sentralt 1 152 000 kr 426 
i prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet til i alt 12 prosjekter, seks av disse er sentrale, og 427 
resterende seks er initiert av fylkeslagene. Summen som er tildelt til de sentrale prosjektene 428 
er 802 000 kr. 429 

Gaver  430 

Det ble sendt ut en adressert gavegiro til hovedmedlemmer som hadde betalt kontingenten i 431 
år. 14 967 medlemmer mottok gavegiroen i midten av juni 2020. Inntektene fra denne giroen 432 
er en av hovedstolpene i økonomiarbeidet vårt. Det er også innført avtalegiro for faste gaver, 433 
og i dag har vi 49 faste givere. Gaver kan også gis via Vipps, hvilket mange velger å benytte 434 
seg av. Innen utgangen av september hadde vi fått over 490 000 kr i gaver. I tillegg er det i 435 
2020 samlet inn over 460 000 kr øremerket ACER-søksmålet.  436 

Annet økonomiarbeid  437 

Leder og generalsekretær har hatt kontakt med representanter for Norsk Landbrukssamvirke 438 
(NL) angående den faste støtten. De siste årene har NL redusert støtten med totalt 1 200 000 439 
kroner hvert år. I 2019 mottok vi støtte på 3,9 millioner kroner, mens støtten for 2020 ble 440 
redusert med 300 000 kroner til 3,6 millioner kroner. Av dette var 500 000 kroner 441 
prosjektstøtte. Vi vet ennå ikke hva støttesummen for 2021 vil bli.  442 

  443 
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Kampfond og egenkapital 444 

Nei til EU har et kampfond til bruk ved en eventuell ny folkeavstemning om vår 445 
tilknytningsform til EU. Ved utgangen av 2019 var kampfondet på 3 304 966 kr. Styret i 446 
Kampfondet er: Harald Velsand, Hildur Straume og Hilde Nylén.  447 

Nei til EU har totalt 4 millioner plassert i fond hos Landkreditt. Av summen er 2 millioner 448 
kroner tilhørende kampfondet og 2 millioner kroner driftsmidler. Den totale egenkapitalen – 449 
inkludert disse midlene – var pr. årsslutt i 2019 kr 7 771 079. 450 
 451 

 Høyrentefond Høyrentekonto 

Kampfondet 2 000 000 kroner 1 304 000 kroner 

Nei til EU, drift 2 000 000 kroner 2 044 000 kroner 

ACER  422 000 kroner 

SUM 4 000 000 kroner 3 770 000 kroner 

 452 

7.0 Utvalg og nettverk 453 

7.1 Faglig utvalg 454 

Faglig utvalg har i 2019 hatt seks møter derav tre digitale.  455 

Utvalget har vært initiativtaker og medarrangør til førkonferansen før 456 
Trondheimskonferansen med 170 deltakere. Tema for konferansen var handlingsrommet i 457 
EØS-avtalen, brexit og om EU er en del av løsningen eller problemet for å løse klimakrisa. 458 

Ellers har utvalget arbeidet systematisk mot LO-kongressen som arrangeres i mai 2021. Etter 459 
Fellesforbundets landsmøte er det lite sannsynlig med et vedtak om at Norge bør si opp EØS-460 
avtalen. Utvalgets mål er derfor å få til vedtak som utfordrer EØS-avtalen. Eksempler er 461 
forbud mot bemanningsbyrå, stans i kabotasje samt reversering av Acer-vedtak og EUs fjerde 462 
jernbanepakke. Saker som kan påvirke LO-kongressen i EØS-kritisk retning er forslag om å 463 
innføre europeisk minstelønn og ESAs oppgjør med Oslo-modellen og Telemarksmodellen.  464 

Utenriksdepartementet bevilget dessverre ikke penger til utvalgets prosjekt om en utredning 465 
om hvordan vi kan få solgt varene våre uten EØS-avtalen, med spesielt fokus på tekniske 466 
handelshindringer og veterinæravtalen. Det er derfor igangsatt innsamlingsarbeid for å få 467 
gjennomført denne utredningen i 2021.   468 

Det er fylkesvise faglige utvalg i Oslo, Nordland og Rogaland. Utvalgene jobber med et forslag 469 
om å få EU-ansvarlige i klubber og foreninger og slik bygge opp et formelt nettverk. 470 

Utvalget har bestått av: Boye Ullmann (leder), Dag Seierstad, Eldar Myhre, Grethe Thorsen, 471 
Heidi Larsen, Heming Olaussen, Idar Helle, Ingunn Gjerstad, Joachim Espe, Lars M. Johnsen, 472 
Lill Sæther, Linda Amundsen, Natalia Zubillaga, Ole Kvadsheim, Rose Maiken Flatmo, Roy 473 
Pedersen, Sara Bell, Steffen Høiland, Stig Hansen, Ståle Johansen, Terje Fjellum, Tove Berit 474 
Berg, Vidar Schei, Eldar Myhre og Reidun B. Heggen. Arne Byrkjeflot har vært utvalgets 475 
sekretær. 476 
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7.2 Internasjonalt utvalg 477 

Internasjonalt utvalg har et særlig ansvar for å følge brexit og har i perioden spesielt fokusert 478 
på utmeldingsprosessen og overgangsperioden. 479 

Utvalgets arbeid har vært sterkt preget av den pågående pandemien. Det har ikke vært 480 
avholdt møter i europeiske nettverk og landsmøtet i vår svenske søsterorganisasjon ble for 481 
eksempel også avlyst. 482 

Et lyspunkt har det vært, nemlig Storbritannias uttreden av EU 31. januar 2020. Utvalgsleder 483 
var i London for å delta i feiringen. Hun ble intervjuet til NRK P1 og britiskpolitikk.no samt 484 
hadde møter med lederne i Fishing for Leave, the Brexit Party og Labour Leave. 485 
Forhandlingene mellom Storbritannia og EU har blitt fulgt via media på nett og nyhetsbrev fra 486 
ulike britiske organisasjoner. Også britene har vært hardt rammet av korona-pandemien og 487 
alle møter og andre fysiske treffpunkter har vært ikke-eksisterende i over et halvt år.  488 

Utvalgsmedlemmer har deltatt på årsmøter i Norges Sosiale Forum (februar) og 489 
Handelskampanjen (digitalt). Globaliseringskonferansen har også vært avholdt digitalt i år. 490 
Begge nettverkene har så smått startet opp på nytt med digitale møter og seminarer. Syver 491 
Zachariassen representerer Nei til EU i Handelskampanjens styre, og Helle Hagenau er 492 
styremedlem i TEAM.  493 

IU hadde månedlige møter fram til 12. mars og har hatt to digitale møter etter den dagen. 494 
Utvalget har bestått av: Helle Hagenau (leder), Kåre André Nilsen, Brynhild Hanto (fram til 495 
sommeren), Syver Zachariassen, Jonas Wenberg, Helle Linné Eriksen (fram til august), Ayat 496 
Saeid og Renate Iselin Dirdal. Utvalget har ikke tilknyttet sekretærressurs. 497 

7.3 Fiskeripolitisk utvalg 498 

Etter at utvalget høsten 2019 avholdt en stor fiskerkonferanse i Tromsø har aktiviteten vært 499 
noe lavere i 2020. Dette skyldes også koronaviruset.  500 

Utenriksdepartementet har bevilget penger til et prosjekt med en fiskerkonferanse i Oslo. 501 
Utvalget er i gang med planleggingen av konferansen og øvrig aktivitet i 2021.   502 

Utvalget har bestått av: leder Peter Th. Ørebech, Geir Adelsten Iversen, Anne Lise Følsvik, 503 
Arne Pedersen, Britha Marie Stavang Berg, Laura Johanne Olsen, Rolf-Arne Nicolaisen, Tore-504 
Jan Gjerpe, Reidun B. Heggen, Wenche Arntzen og Yngve Larsen. Arne Byrkjeflot er sekretær i 505 
utvalget. 506 

7.4 Utdanningspolitisk utvalg 507 

Utvalgets aktivitet innebærer i stor grad å arrangere en utdanningspolitisk konferanse i 508 
Trondheim. Dette var også planlagt i mars 2020, men ble på grunn av koronaviruset ikke 509 
gjennomført. 510 

Utenriksdepartementet har bevilget penger til gjennomføringen av konferansen, som nå er 511 
utsatt til første halvår 2021.  512 

I løpet av året valgte Agneta Amundsson å trekke seg som leder. Utvalget består nå av Kari 513 
Carlsson, Svein Liland. Sekretær er Arne Byrkjeflot. 514 

  515 
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7.5 Landbrukspolitisk utvalg 516 

Utvalget har hatt to møter, begge fjernmøter. Det har i tillegg vært en del kontakt om saker 517 
fortløpende på epost. Utvalget har befattet seg med problemstillinger omkring økt import av 518 
landbruksvarer fra EU (artikkel 19), dyrehelse og brexit. Det er sendt brev til næringskomiteen 519 
på Stortinget og landbruks- og matminister Olaug Bollestad om reduksjon av EUs tollfrie 520 
kvoter til Norge etter brexit og at Norge ikke har innrømmelser å gi på jordbruksområdet i 521 
forhandlingene med Storbritannia. Utvalget har søkt og fått midler fra Utenriksdepartementet 522 
til et utrednings- og formidlingsprosjekt om kravene fra europeiske forbrukerbevegelser om 523 
mer lokal og miljøvennlig matproduksjon og hvorvidt disse kravene blir besvart av 524 
landbrukspolitikken i EU. Svaret på søknaden kom sent på året og prosjektet vil bli 525 
gjennomført første halvår 2021. På grunn av koronasituasjonen ble det landbrukspolitiske 526 
seminaret gjennomført som et webinar 27. oktober med tema «Farm to Fork – hva er det?». 527 

Utvalget har i perioden hatt disse medlemmene: Birte Usland (leder), Hildegunn Gjengedal, 528 
Ivar Hellesnes, Olaf Gjedrem, Marielle De Roos og Julie Solvang. Torbjørn Tufte har vært 529 
observatør. Sekretær har vært Morten Harper.  530 

7.6 Kvinnepolitisk utvalg 531 

Kvinnepolitisk utvalg har i perioden hatt hovedfokus på planlegging og gjennomføring av den 532 
årlige kvinnekonferansen. Et par styremøter er brukt til egenskolering med eksterne 533 
innledere. Det er laget flygeblad og leserinnlegg i forbindelse med 8. mars. Utvalget har også 534 
jobbet med å oppdatere oversikten over kvinnekontaker i fylkeslaga.   535 

Kvinnekonferansen 2.–3. november 2019 var svært vellykket. Temaet var kvinners helse og 536 
velferd. Konferansen hadde en sterk internasjonal profil med flere utenlandske 537 
kvinneorganisasjoner som gjester.  538 

Koronasituasjonen i 2020 skapte stor usikkerhet og nye utfordringer. Konferansen med 539 
tematikken Kvinner og klima ble gjennomført som et webinar 19. september 2020. Webinaret 540 
er tilgjengelig på Nei til EUs nettsider.  541 

Utvalget har i 2020 bestått av: Margaret Eide Hillestad (leder), Helle Hagenau, Yvonne Janet 542 
Log, Anna Nordlund (permisjon), Reidun Berntsen Heggen, Rebekka Hoksmo Olsen (Ungdom 543 
mot EU). Jan R. Steinholt har vært sekretær for utvalget.  544 

Utvalgsleder Margaret Hillestad har også sittet i uttalelseskomiteen til landsmøtet. 545 


