Sak 7 Budsjett 2023: Endringsforslag
Forslag B1
Forslagsstiller: Per Inge Bjerknes
Forslag:
Tillegg til vedtaket:
Landsmøtet i Nei til EU legger vekt på å ha en samlet nei-allianse med styrke inn mot en mulig ny EUkamp, kombinert med slagkraft i kampen mot pågående EU-tilpasning som skjer gjennom EØSavtalen. For å lykkes er det nødvendig med en organisasjonsgjennomgang for å sikre en bærekraftig
drift både av lokallag, fylkeslag og sentralledd, kombinert med en forutsigbar finansiering av Ungdom
mot EU. Viktige elementer i gjennomgangen er kontingentstørrelse og kontingentfordeling, utnyttelse
av inntektsmuligheter og rolle- og ansvarsfordeling mellom ulike deler av organisasjonen. Hele
organisasjonen involveres i arbeidet.
Komiteens innstilling: Oversendes styret og sees i sammenheng med beredskapsutvalget.

Forslag B2
Forslagsstiller: Kjell Arnestad
Forslag:
•
•

Kontingentfordelingen på 50/50 beholdes og fylkeslagene gir engangsbidrag (i 2023) på 775 000.
Dersom kutt i statsstøtte blir redusert, skal de økte inntektene (i forhold til budsjettert) brukes det
til reduksjon av fylkeslagenes bidrag inntil nullstilling.

Begrunnelse: Dette er et kompromissforslag og samordningsforslag som tar hensyn til
motforestillingene mot å endre kontingentfordeling formelt. Samtidig er bidraget på en mellomting av
de bidragene som har kommet fra fylkeslagene i 2021/2022. Det vil derfor være levelig for fylkeslaga,
og det vil være enklere å avskaffe når støttebeløpene tilsier det. Vi tar også hensyn til forslagene fra
fylkeslaga som er mot å gjøre de kuttene som ellers er foreslått. Vi kan skjerme Seierstad-stipendet og
Vett i stedet for å redusere til to utgaver. Hvis forslaget vedtas, faller forslagene B3-B6.
Komiteens innstilling: Avvises

Forslag: B3
Forslagsstiller:
Nord-Trøndelag NtEU v/fylkesleiar Bjørn Aaneng
Sør-Trøndelag NtEU v/fylkesleiar Jostein Berg
Møre og Romsdal NtEU v/fylkesleiar Jan David Anti
Sogn og Fjordane NtEU v/fylkesleiar Ingunn Kandal
Hordaland NtEU v/fylkesleiar Toril Mongstad
Rogaland NtEU v/fylkesleiar Amina Ødegaard Prestbakk
Akershus NtEU v/fylkesleiar Hanne Høiås

Finnmark NtEU v/fylkesleiar Britha Marie Stavang Berg
Forslag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontingentfordelingen på 50/50 beholdes og fylkeslagene gir engangsbidrag (i 2023) på 505 000,-.
Kutt i Dag Seierstad stipendet i 2023 på 40 000,-.
Kutt i UmEU i 2023 på 30 000,-.
Utgiftene relatert til Vett-heftene reduseres i 2023 med 50 000,-.
Kutt i studentsekretærstilling for UmEU: 150 000,-.
Stillingen er i dag ubesatt. Ved eventuell ansettelse av studentsekretær i 2023 dekkes lønn av
fylkeslagene.
Overskuddet i 2022 skal i sin helhet gå til å redusere fylkeslagenes engangsbidrag i 2023
(forutsatt at det blir godtatt å ikke overføre overskuddet til kampfondet).
Dersom kutt i statsstøtte blir redusert skal de økte inntektene (i forhold til budsjettert) i sin helhet
gå til å redusere fylkeslagenes engangsbidrag i 2023.
Styret skal på førstkommende rådsmøte legge frem en plan hvordan budsjettet for 2024 skal ta
hensyn til inntektsreduksjoner.

Beregning:
For at budsjettet 2023 skal gå i balanse må det dekkes opp for 775 000,- som er forskjellen mellom
50/50 og 60/40 kontingentfordeling.
Kuttene ovenfor utgjør:
270 000,- (40 + 30 + 50 + 150 000 = 270 000,-)
Engangsbidrag fra fylkeslagene:
505 000,----------------------------------------------------------------Totalt
775 000,Komiteens innstilling: Trukket til fordel for B4

Forslag B4:
Forslagsstiller: Telemark Nei til EU
Forslag:
Kontingentfordelingen på 50/50 beholdes og fylkeslagene gir engangsbidrag (i 2023) på 505 000,-.
•

• Kutt i Dag Seierstad stipendet i 2023 på 40 000,-.
Utgår: Kutt i UmEU i 2023 på 30 000,-.
• Utgiftene relatert til Vett-heftene reduseres i 2023 med 50 000,-.
• Kutt i studentsekretærstilling for UmEU: 150 000,-.
• Stillingen er i dag ubesatt. Ved eventuell ansettelse av studentsekretær i 2023 dekkes lønn av
fylkeslagene.
• Overskuddet i 2022 skal i sin helhet gå til å redusere fylkeslagenes engangsbidrag i 2023
(forutsatt at det blir godtatt å ikke overføre overskuddet til kampfondet).
• Dersom kutt i statsstøtte blir redusert skal de økte inntektene (i forhold til budsjettert) i sin
helhet gå til å redusere fylkeslagenes engangsbidrag i 2023.
• Styret skal på førstkommende rådsmøte legge frem en plan hvordan budsjettet for 2024 skal
ta hensyn til inntektsreduksjoner.

Beregning:
For at budsjettet 2023 skal gå i balanse må det dekkes opp for 775.000,- som er forskjellen mellom
50/50 og 60/40 kontingentfordeling.
Kuttene ovenfor utgjør:

240.000,- (40 + 50 + 150.000 = 270.000,-)

Engangsbidrag fra fylkeslagene:

535.000,-

----------------------------------------------------------------Totalt

775.000,-

Kommentar:
Telemark Nei til EU støtter med dette fellesforslaget fra:
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland,
Akershus, Oslo med unntak om å redusere med kr. 30.000, - til UMEU.
Telemark Nei til EU foreslår dermed å øke fordelingen fra Fylkeslagene fra kr 505.000,til kr 535.000,Komiteens innstilling: Vedtas

Forslag B5
Forslagsstiller: 98 Lill Fanny Sæther
Forslag:
- Bevilgningen til UmEU opprettholdes.
- Engangsbidrag fra fylkene settes til 535.000 (jfr. samlet forslag fra noen fylkeslag)
Komiteens innstilling: Ansees innarbeidet i B4

Forslag B6:
Forslagsstiller: Delegat 100-106 + 158 (Rogaland og Eline Prestbakk)
Forslag:
Vi går inn for fortsatt 50-50 fordeling mellom fylkeslag og sentralleddet.
Samt redusere til UmEU med 10%-5 %. De bør begrune bidrag føre innvilgelse.
Mer oppgaver ute i fylkene, minske sentralt.
Tyngde av engasjerte fra grasrota.
Begrunnelse:
Fylkene kan likevel bidra med noe mer i 2023. Dersom statsbudsjettet i høst gir større løyving til Nei til
EU enn foreslått, skal fylkeslagene ekstrabidrag betales tilbake.
Komiteens innstilling: Avvises

Forslag B7:
Forslagsstiller: 22 Terje Bjørlo
Forslag:

I henhold til vedtektene, § 6 b, punkt 4 skal landsmøtet fastsette medlemskontingent. Jeg kan ikke se
at dette omtales i budsjettforslaget.
Landsmøtet i 2020 vedtok kontingentsatser for perioden 2021–2022, og disse har da ikke blitt endra
på 2 år.
Jeg foreslår følgende kontingentsatser:
Hovedmedlem økes fra 435 kroner i år til 455 kroner i 2023 og til 470 kroner i 2024
Husstandsmedlem økes fra 260 kroner i år til 270 kroner i 2023 og til 275 kroner i 2024
Hovedmedlem første år økes fra 200 kroner til 250 kroner. Ingen endring for 2024
Husstandsmedlem første år økes fra 150 kroner til 175 kroner. Ingen endring i 2024
Komiteens innstilling: Avvises

Forslag B8
Forslagsstiller: Tonje Mari Dragset
Forslag:
Forslag er å redusere kontingenten når vi når et visst antall medlemmer. Intensiv for å verve flere
medlemmer og øke aktiviteten i lokallagene.
Komiteens innstilling: Avvises

Forslag B9
Forslagsstiller: 126 Toril Knutson
Forslag:
Medlemskontingent 200 kr/år. Hel familie: 300 kr. Vil gi mange flere medlemmer.
Komiteens innstilling: Avvises

Forslag B10
Forslagsstiller: 11 Arne Byrkjeflot
Forslag:
Medlemskontingent økes med 15 kr fra 435 til 450 kr. Andre kontingentsatser (husstand, førsteår) står
uendret.
Komiteens innstilling: Avvises

Forslag B11
Forslagsstiller: 101 Leiv Olsen (tillegg under fyrste avsnitt i notane)
Forslag:

Det blir innført ei ordning med fast kontingenttrekk (fast månadsbeløp).
Begrunnelse: Eit hovudproblem er at mange ikkje fornyar medlemskapen. I fleire tilfelle er det fordi
folk gløymer å fornya, ikkje at dei ikkje ønskjer å fornya. Ei ordning med fast trekk inneber at
medlemskapen løper inntil den blir aktivt sagt opp.
Komiteens innstilling: Oversendes styret for utredning.

