
Velkommen som tillitsvalgt i Nei til EU!  
 
 
Det er slike som deg som er viktige for at organisasjonen 
vår kan fortsette å være en viktig folkebevegelse. 
 
Organisasjonen Nei til EU har to viktige roller i norsk politikk. Vi en selvstendig 
medlemsorganisasjon, med personlig medlemskap og eget organisasjonsdemokrati. 
Og vi er en møteplass, kunnskapsbank og koordinator for alle organisasjonene og 
partiene på nei-siden. 
 
I denne velkomstmappen vil du finne litt informasjon om oppbygningen av Nei til EU, 
hvordan drive et fylkeslag og litt om kommunikasjon i organisasjonen. 

 
Bærebjelkene våre 
Ved dannelsen av Nei til EU ble det vedtatt en politisk plattform for Nei til EU. Denne 
plattformen heter «Bærebjelker for Nei til EU». Disse slår fast at Nei til EU er en 
antirasistisk folkebevegelse som arbeider mot norsk EU-medlemskap og tilpasning til 
den samfunnsformen EU-systemet innebærer. Bærebjelkene kan revideres av 
landsmøtet. 

 
Hvordan er Nei til EU bygd opp? 
 
Landsmøtet 
Nei til EUs høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres hvert år. Landsmøtet 
vedtar vedtekter, kontingent, regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsplan. 
Landsmøtet velger leder, nestledere og styre for Nei til EU. Landsmøtet velger også 
direktevalgte rådsmedlemmer til rådet i tillegg til valgkomite, kontrollkomite og 
revisor. 
De som har stemmerett på landsmøtet er Nei til EUs styre, de direktevalgte 
rådsmedlemmene, fylkeslederne pluss seks representanter fra hvert fylkeslag og 15 
delegater fra Ungdom mot EU. Fylkesdelegatene velges på fylkesårsmøtet. 
På landsmøtet møter også valgkomiteen, kontrollkomiteen og representanter fra 
utvalgene. Disse får talerett i «sine» saker. Både fylkessekretærer og det sentrale 
sekretariatet er til stede på landsmøtet. Disse kan få tildelt taletid. Generalsekretær 
og styret, komiteene og rådet legger fram saker for landsmøtet. Valgkomiteen 
kommer med framlegg til nytt styre og direktevalgte rådsmedlemmer. 
 
Rådsmøtet 
Nei til EUs rådsmøte er det høyeste organet mellom landsmøtene og har i oppgave å 
stake ut politisk kurs og strategi for Nei til EU. Det skal være plass til brede politiske 
diskusjoner og strategiske vurderinger for organisasjonsbygging. 
Rådsmøtet består av styremedlemmene, to representanter fra hvert fylkeslag (én av 
hvert kjønn), og direktevalgte rådsmedlemmer. Landsmøtet til Ungdom mot EU 
velger tre representanter til rådet. Det tilstrebes at rådsmedlemmene har bakgrunn 
fra ulike politiske miljøer på nei-siden. Rådet møtes en til to ganger i året. 
 
 
 



Styret 
Styret velges av landsmøtet og er bredt sammensatt politisk og geografisk. Styret 
leder organisasjonen, forvalter midlene til den sentrale virksomheten og har 
arbeidsgiveransvar for sentralt ansatte. Styret setter ned utvalg etter behov. Leder, to 
nestledere og et styremedlem utgjør Nei til EUs arbeidsutvalg. Sammen med 
generalsekretæren har arbeidsutvalget ansvar for å følge opp organisasjonen og de 
ansatte i det daglige og forberede saker til styret, rådet og landsmøtet. 
 
Vedtekter 
Vedtektene for Nei til EU beskriver de til enhver tid gjeldende reglene for 
organisasjonsdemokratiet i Nei til EU, og vedtas av landsmøtet. Vedtektene kan 
endres hvert år på landsmøtet. Vedtektene er delt i tre deler, en del for den sentrale 
delen av organisasjonen, i tillegg finnes en del med normalvedtekter for fylkeslag og 
en del med normalvedtekter for lokallag. Fylkeslag og lokallag kan også ha egne 
vedtekter. Disse kan ikke være i strid med vedtektene for organisasjonen som helhet. 
 
Kontrollkomiteen 
Landsmøtet velger hvert år en kontrollkomite. Kontrollkomiteen har i oppgave å sørge 
for at alt går lovmessig og demokratisk for seg i Nei til EU. Komiteen deltar på 
rådsmøtene og landsmøtet og legger fram rapport for landsmøtet. 

 
Aktiviteten lokalt 
På lokalt plan er medlemmene organisert i lokallag som igjen er knyttet til fylkeslag. 
Lokallagene har den viktige nøkkelrollen i lokalsamfunnet, mens fylkeslaget har en 
viktig koordinerings- og tilretteleggingsfunksjon for lagene. Fylkeslagene er i tillegg 
en politisk aktør på fylkesplan. 
 
Fylkes- og lokallagene forventes å følge opp kampanjer vedtatt på landsmøtet, 
samarbeide med andre nei-aktører i lokalmiljøet og spre informasjon – kort sagt være 
Nei til EUs viktigste markedsfører lokalt og regionalt. Lagene må hvert år arrangere 
årsmøte hvor det legges planer for arbeidet, hvor regnskap godkjennes, budsjett 
diskuteres/vedtas og det velges et lokallagsstyre. Lagene bør også ha egne 
vedtekter, og det finnes normalvedtekter for fylkes- og lokallag som lagene 
oppfordres til å bruke. 
 
Det er årsmøtets oppgave å vedta/endre vedtekter. 
 
Fylkes-/regionssekretæren har en servicefunksjon også for lokallagene og er 
behjelpelig når lokallagene henvender seg til fylkeskontoret. Sekretæren et svært 
viktig bindeledd mellom lokal- og fylkeslag i det daglige arbeidet. Bakerst i denne 
mappen finner du en sjekkliste for alle ting som bør gjøres før, under og etter et 
årsmøte. 
 
I kommuner hvor det ikke er grunnlag for å danne lokallag, knytter Nei til EU til seg 
kontaktpersoner. Disse kontaktpersonene mottar post fra sentralleddet og fylkeslag 
og forventes å følge opp for eksempel kampanjer i forbindelse med valg. 
Kontaktpersonene skal bidra positivt som talerør for Nei til EU i fylket og 
lokalsamfunnet. 

 
 



Medlemmer og verving 
Medlemmene er ryggraden i organisasjonen – både politisk og økonomisk. Et høyt 
medlemstall gir politisk tyngde og økonomisk handlefrihet, og vi trenger både 
medlemmer som er aktive i lokal- og fylkeslag og medlemmer som støtter opp om 
virksomheten gjennom å betale kontingenten. 
Medlemmene er vår viktigste kanal for å nå ut med informasjon og argumentasjon til 
folk i hele landet. Hvert år settes det i gang vervetiltak sentralt og i fylkene for å 
opprettholde, og helst øke, medlemstallet i Nei til EU. 
Alle medlemmer, nye innmeldinger, utmeldinger, adresseendringer o.l. skal 
rapporteres inn til det sentrale medlemsregisteret i Oslo, helst via 
medlem@neitileu.no. Fylkeslagene mottar jevnlig oversikt over nye medlemmer i sitt 
område og et par ganger i året mottar lokallagene oppdaterte medlemslister. 
 
Fylkeslag og lokallag bestiller oppdaterte medlemslister hver gang de skal ha 
utsendinger, ringerunder eller andre aktiviteter hvor de trenger medlemslister. 
Medlemslister kan mottas både på e-post, papir og som klistrelapper. 
 
Alle nye medlemmer mottar en velkomstpakke med velkomstbrev fra sentralleddet og 
fylkeslaget, siste nummer av medlemsbladet og noen enkle profileringsartikler. 

 
Hva kan dere få hjelp til – og hvor? 
Alle lokal- og fylkeslag kan få hjelp til arbeidet når de står fast. Sentralt finnes det 
ansatte som kan bistå med alt fra tips til medlemsverving, hjelp til utsendelse av 
møteinnkallinger, sms-påminnelser og materiell. Vi kan også hjelpe med grafisk 
utforming av materiell, eller å skaffe innledere til et møte. Kontakt din fylkes-
/regionsekretær, så vil hun/han hjelpe deg videre. 
 
Her er en oversikt over alle organisasjonskonsulentene med fylkesansvar: 
Finnmark: Wibeke Bergheim (wibeke.bergheim@neitileu.no) 
Troms: Wibeke Bergheim (wibeke.bergheim@neitileu.no) 
Nordland: Jan Steinholt (jan.steinholt@neitileu.no) 
Nord-Trøndelag: Jan Steinholt (jan.steinholt@neitileu.no) 
Sør-Trøndelag: Arne Byrkjeflot (arne.byrkjeflot@neitileu.no) 
Møre og Romsdal: kontaktperson: Ole Kvalheim (okvalhe@online.no) 
Sogn og Fjordane: Jan Steinholt (jan.steinholt@neitileu.no) 
Hordaland: Karl-Sverre Holdal (karl-sverre.holdal@neitileu.no) 
Rogaland: John Øyslebø (john.oyslebo@neitileu.no) 
Vest-Agder: John Øyslebø (john.oyslebo@neitileu.no) 
Aust-Agder: John Øyslebø (john.oyslebo@neitileu.no) 
Telemark: John Øyslebø (john.oyslebo@neitileu.no) 
Vestfold: Lill Fanny Sæther (lill.saether@neitileu.no) 
Buskerud: kontaktperson: Carl-Fredrik Hansen (cfhan@online.no) 
Akershus: Kjell Arnestad (kjell.arnestad@neitileu.no) 
Oslo: Kjell Arnestad (kjell.arnestad@neitileu.no) 
Østfold: Trude Koksvik Nilsen (ostfold@neitileu.no)  
Hedmark: Karl-Sverre Holdal (karl-sverre.holdal@neitileu.no) 
Oppland: Karl-Sverre Holdal (karl-sverre.holdal@neitileu.no) 
 

Kommunikasjon i organisasjonen 
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Nei til EU har som mål at alle medlemmer skal være godt oppdatert på EU og EØS-
spørsmål, og klare til å argumentere overfor venner, familie og naboer. Alle 
medlemmer mottar derfor medlemsavisa Standpunkt fem ganger i året. 
De aller fleste fylkeslagene (og noen lokallag) i Nei til EU har i tillegg egne 
medlemsblader eller andre former for jevn kommunikasjon med medlemmene. 
Fylkeslag og lokallag står for en svært verdifull kontakt ut til medlemmene. Gjennom 
utsendinger, tilbud om aktiviteter og direkte kontakt, får medlemmene vite mer om 
hva organisasjonen arbeider med lokalt. Lokal aktivitet er viktig for å gi medlemmene 
følelsen av at de støtter opp om noe verdifullt, og kanskje får noen lyst å bli aktive 
selv? 
 
Nei til EU sentralt har i tillegg en rekke nyhetsbrev for dem som er interessert: 
 
Nei til EUs Nyhetsbrev: Nyhetsbrevet i Nei til EU. Sendes ut elektronisk hver uke. 
Her finner du noen utvalgte nyhetsklipp, aktuell informasjon fra Nei til EU, samt 
oversikt over Nei til EUarrangementer over hele landet. 
 
Faglig Nyhetsbrev: Nyhetsbrevet inneholder informasjon om fagbevegelsen og Nei 
til EU. 
 
Kvinnepolitisk Nyhetsbrev: Dette nyhetsbrevet tar for seg nytt om likestilling og 
kvinnekamp som er relevante for Nei til EU. 
 
I tillegg finner du Nei til EU på Facebook, Twitter og Instagram.  Lik og følg oss 
gjerne der, og bli oppdatert når det skjer noe.  
 

Økonomi: 
Fylkes- og lokallag har uavhengig økonomi og økonomistyring. Fylkeslaget mottar 
halvparten av kontingentinntektene fra medlemmene i fylket. Utbetalingen av disse 
inntektene skjer minst to ganger i året, forutsatt at fylkeslaget har sendt inn godkjent 
regnskap og årsmelding. Fylkeslaget fordeler deretter penger til lokalleddene etter 
retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøtet. 
 
Det er en rekke ting som er viktige å huske på når det gjelder økonomistyring. Her gir 
vi noen tips til arbeidet, basert på hvordan økonomien styres i Nei til EU sentralt. I 
alle spørsmål om økonomi kan også økonomikonsulenten sentralt være til hjelp ved å 
svare på spørsmål og komme med råd og veiledning. 
 
Det er en rekke ting som må rapporteres til ligningsmyndighetene. Denne 
rapporteringen kan oppleves som en komplisert prosess, blant annet skal 
skattekommune og personnummer oppgis til rette instans. Det kan være lurt å inngå 
en avtale med et regnskapskontor for å få gjort alt dette korrekt og effektivt. Med en 
ekstern regnskapsfører sikrer man også at man får med de riktige bilagene og 
dokumentasjon underveis. 
 
I de fleste tilfeller kan det også være lurt å ha vedtak i et demokratisk valgt organ å 
vise til. Skal noen fra laget reise på møte i en annen by, bør styret i laget vedta dette 
som en oppnevning og føre vedtaket i referatet. På denne måten kan man gå tilbake 
og godtgjøre pengebruken overfor utenforstående, for eksempel en revisor. Det 
sammen gjelder utbetaling av andre godtgjøringer, som telefon, honorar og 
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forbruksmateriell. Har man det skriftlig i et referat er det mye lettere å avgjøre hva 
som dekkes – og hva som ikke dekkes. 
 
Det er en god regel å kun dekke utlegg etter bilag. Da betales det ikke ut mer penger 
enn det som faktisk er brukt, og man slipper mye av innrapporteringen til 
myndighetene. Likevel er det noe typer utgifter som alltid må innrapporteres, og det 
finnes noen utgifter der det ikke alltid er mulig å skaffe bilag. Under nevner vi de 
vanligste utgiftene. 
 
Bruk av egen bil 
Bruk av egen bil blir vanligvis dekket med en fast sats per kilometer, og dette gjelder 
for reiser som dekkes av Nei til EU sentralt. Man må opplyse om startadresse og 
sluttadresse, samt formålet for reisen, når man krever godtgjøringen utbetalt, i tillegg 
til personalia. Vanligvis dekkes korteste rute mellom de to oppgitte adressene, bruk 
kilometertelleren i bilen eller www.visveg.no. Har man kjørt en omvei må man 
opplyse om årsaken til dette. Fylkes- og lokallag må selv vedta retningslinjer for 
reisedekning og bilgodgjørelse.  
 
Kjøpte reiser (billettreiser) 
For å få refundert reiser med for eksempel buss, tog, fly, ferge eller drosje skal alltid 
billetten legges ved kravet om utbetaling. På billetten skal det fremgå reisestrekning. 
Sentralt får man bare dekket det man har billetter for – det betyr at man må legge ved 
både tur og retur-billettene for å få dekket hele reisen. Det må være originalbilletter, 
ikke kopier. 
 
Telefon, mobiltelefon og internett 
Dersom man i løpet av et år får dekket under 1000 kroner i kommunikasjonsutgifter, 
for eksempel fasttelefon, mobiltelefon eller internett, er dette skattefritt. Beløp mellom 
1000-5000 kroner skal skattlegges som vanlig lønnsinntekt. Dersom man har flere 
abonnement som dekkes øker den øvre grensen til 7000 kroner. Beløp som 
overstiger dette er ikke skattepliktig. Her vil et regnskapskontor kunne hjelpe til med 
alt det formelle rundt regelverk og hvilke bilag som skal leveres inn. Dersom man får 
dekket slike utgifter etter spesifisert regning er det ikke skattepliktig. 
 
Kontorrekvisita og andre materiellinnkjøp 
Dersom tillitsvalgte skal ha refundert kostnader til forbruksvarer på kontoret, skal 
dette skje etter regning. Man kan altså ikke få utbetalt et fast beløp til å dekke ymse 
kontorrekvisita. I utgangspunktet skal slikt kontorutstyr selvsagt kun brukes i Nei til 
EU-sammenheng, og ikke til private formål. Dersom tillitsvalgte får utbetalt et fast 
styrehonorar er det ikke vanlig å også få dekket kontormateriell – man regner da med 
at slikt kjøpes inn for honoraret. Større ting, som pc eller printer, regnes som fylkes-
/lokallagets eiendom dersom det er kjøpt inn av laget. 
 
Lønn og honorar 
All lønn og honorering blir i utgangspunktet betalt ut gjennom Nei til EUs hovedkontor 
i Oslo. Vi har en avtale med Landbrukets Servicekontor, som gjør mesteparten av 
utbetalingsjobben for oss, blant annet innrapportering av skatt, arbeidsgiveravgift og 
utregning av feriepenger. Alle som får utbetaling for arbeidsinnsats er ansatt i 
sentralleddet i Nei til EU for en kortere eller lengre periode, og skal dermed ha 
kontrakt og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. 



Det er generalsekretæren som er ansvarlig for de ansatte, men økonomikonsulenten 
tar seg av de praktiske sidene ved ansettelsesforholdet. Ønsker lokal- eller fylkeslag 
å gi noen økonomisk påskjønnelse for en kortere eller lengre periode, kan også 
denne utbetalingen gå gjennom sentralleddet. Laget betaler med faktura til 
sentralleddet. Dersom dette er aktuelt for dere, ta kontakt med generalsekretæren. 
 
Overnatting 
Dersom det blir krevd dekking av hotellopphold må alltid navn og adresse til 
overnattingsstedet oppgis, sammen med hvor lenge man har oppholdt seg der. 
Kvittering må legges ved, og pass på at dato og navn er påført. 
 
Mat og kostgodtgjøring 
Ved lengre reiser er det vanlig å få dekket utgifter til mat og drikke. Kvittering må 
legges ved. Det er ikke vanlig å dekke alkoholholdig drikke, og det anbefales at slikt 
dekkes av den enkelte, ikke av laget. Husk også at Nei til EUs midler i hovedsak skal 
rekke til mange aktiviteter, og at man derfor velger spisesteder med nøkterne priser. 

 
Hvordan lage årsmøte 
Det er svært viktig at fylkes- og lokallag får arrangert årsmøte en gang i året. 
Det er årsmøtet som legger kursen for laget og som sørger for at man har en 
arbeidsledelse av laget som sikrer aktivitet. Fylkes- og lokallag kan velge å 
følge normalvedtektene eller lage sine egne vedtekter som er tilpasset laget. 
Her kommer vi med tips til hvordan lokallag kan planlegge og gjennomføre 
årsmøte. 
 
I normalvedtektene for lokallag står det: 
 
Årsmøtet: 
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 
14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller fylkesstyret eller 
minst 1/4 av medlemmene krever det. 
Årsmøtet skal: 
1. Drøfte lokal virksomhet for lokallaget 
2. Godkjenne regnskap. 
3. Velge styre. Styret bør velges slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig, 
aldersmessig og politisk bredde. Det bør tilstrebes kjønnsmessig balanse. 
4. Velge leder blant styremedlemmene. 
5. Velge utsendinger til fylkesårsmøtet, etter fylkeslagets vedtekter. Lokallagene skal 
tilstrebe kjønnsmessig lik representasjon. 
6. Velge valgkomite. 

 
Lage årsmøte punkt for punkt 
– tips til gjennomføring av årsmøte i både lokal- og fylkeslag: 
 
Før møtet: 
1. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet, bestiller lokale og eventuell servering. 
2. Leder varsler valgkomiteen om møtet og frister, og ber dem sette i gang arbeidet. 
3. Dersom man vil ha et kulturelt innslag eller politisk innledning på årsmøtet må det 
gjøres avtaler om dette. 
4. Leder (eller en annen i styret) skriver årsmelding for arbeidsåret som har gått, og 



økonomiansvarlig/kasserer forbereder regnskapet for perioden – eventuelt i 
samarbeid med regnskapsfører dersom laget har dette. 
5. Styret bør forberede diskusjon om arbeidsplan og budsjett for kommende 
arbeidsår, og det er også fint om styret kommer med forslag til politiske uttalelser 
som årsmøtet kan ta stilling til. 
6. Styret lager en innkalling som inneholder saksliste, årsmelding, regnskap, og om 
styret ønsker det; forslag til arbeidsplan og budsjett. Eventuelle uttalelser kan gjerne 
også være med. 
7. Medlemmene skal kalles inn til møtet i god tid. I normalvedtektene er fristen minst 
14 dager før. Det beste er å innkalle medlemmene gjennom brev til hver enkelt i 
tillegg til avisannonser. Epost og sms er også mulige verktøy for påminnelser om 
årsmøtet. 
8. Det kan være fornuftig at styret tar en ringerunde til aktive medlemmer for å sikre 
seg at de kommer på møtet. Gjør avtaler om å kjøre sammen slik at de som skal sitte 
på er bundet av avtalen. På møtedagen må leder sikre seg at alle som skal bidra er 
på plass og klare for aksjon. 
 
På møtet: 
Dersom ikke møtelokalet er godt kjent må man henge opp plakater slik at 
møtedeltakerne finner fram. 

Styret bør ha tenkt over hvem som skal være møteleder og referent før møtet 
starter. Det bør velges noen til å signere protokollen for møtet, og det er lurt å velge 
et tellekorps. 

Årsmøtet debatterer årsmeldingen og tar den til orientering. Husk at det er styrets 
årsmelding om året som har gått, og ikke et dokument som årsmøtet skal lage. 

Årsmøtet stiller eventuelle spørsmål om regnskapet til økonomiansvarlig/kasserer. 
Er årsmøtet fornøyd, godkjenner årsmøtet regnskapet. 

Årsmøtet kan vedta en arbeidsplan om ønskelig (eller gi dette ansvaret videre til det 
kommende styret), etter at det er åpnet for debatt og eventuelle endringsforslag. 

Årsmøtet kan vedta budsjett om ønskelig (eller gi dette ansvaret til det kommende 
styret) og må i tilfelle ta høyde for tiltak vedtatt i arbeidsplanen, slik at arbeidsplan og 
budsjett henger sammen. 

Uttalelser vedtas etter debatt og avstemning over eventuelle endringsforslag, og 
deretter over uttalelsen i sin helhet. 

Styret velges etter at valgkomiteen har lagt frem komiteens innstilling, og etter en 
eventuell debatt. Nye forslag bør opp i debatten. 

Ved lederbytte overlater avtroppende leder styringen til påtroppende leder, som 
takker for tilliten og avslutter møtet ved å takke for fremmøtet. 

Underskriverne skriver under møteprotokollen (dette kan også vente til protokollen 
er helt ferdig). 
 
Eksempel på saksliste til årsmøte: 
1. Leder ønsker velkommen 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
3. Valg av møteleder, referent(er) og to til å skrive under protokollen 
4. Politisk innledning, spørsmål og debatt 
5. Kaffepause med kulturelt innslag 
6. Leder legger fram årsmelding – debatt – vedtak (til orientering) 
7. Økonomiansvarlig/kasserer legger frem regnskapet – debatt - vedtak (godkjennes) 
8. Arbeidsplan: Hva skal laget gjøre i neste arbeidsår? - debatt - vedtak 



9. Økonomiansvarlig/kasserer presenterer forslag til budsjett – debatt - vedtak 
10. Uttalelser – debatt - vedtak 
11. Valg 
12. Avslutning, underskriverne skriv under protokollen 
 
Etter møtet: 
1. Styret lager pressemelding med informasjon om endringer i styret og med 
hovedpunktene fra arbeidsplanen. 
2. Vedtatte uttalelser sendes til aktuelle lokal- og regionaviser. 
3. Send melding om årsmøtet og nytt styre til fylkeslag (hvis det var et 
lokallagsårsmøte) og eventuelt sentralt. 
4. Leder kaller inn til styremøte for å komme i gang med arbeidet, konkretisere 
arbeidsplanen og fordele ansvar 
 
Lykke til med viktig arbeid i Nei til EU, og ikke nøl med å ta kontakt med fylkes-
/regionsekretær eller sentralt om det er noe vi kan bistå med! 


