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Innledning 
 
2019 har vært et år med både oppturer og nedturer for organisasjonen ungdom mot EU. I 
løpet av perioden har vi nådd grensa for grunnstøtte og vi har vervet ca 400 nye medlemmer 
til organisasjonene. Ved utgangen av året over 950 medlemmer til sammen hvorav over 
700 av medlemmene våre er 25 år eller yngre.  
 
I tillegg har vi knyttet tettere kontakt med fagbevegelsen, og har vært til stede på mange av 
ungdomsorganisasjonenes konferanser, kurs og sommerleirer. Det har vært utfordringer 
knyttet til et stort frafall i sentralstyret, noe som har ført til et sterkt press på resten av styret 
og de ansatte.  
 
Styre har arbeidet for å heve den poltiske kompetansen i organisasjonen. Politiske saker 
styret har jobbet med har vært flyktningkrisen og Schengen-avtalen, kamp mot EUs fjerde 
jernbanepakke, Brexit-prosessen i Storbritannia og miljø. Det har også vært naturlig å 
samarbeide med Nei til EU i forbindelse med feiringen av 25-årsjubileet for 
folkeavstemningen.  
 
Til tross for frafallet i styret og økonomiske kutt har vi gjennom året oppnådd en sterk 
medlemsvekst, og en økning i antall oppslag i trykte medier. 
 
 
 
1.2 Samarbeid med andre organisasjoner 
 
Ungdom mot EU har gjennom året samarbeidet med og vært representert i flere 
organisasjoner. Organisasjonen har deltatt i aksjonsgruppa mot jernbanepakke 4, leder har 
sittet i koordineringsutvalget til Handelskampanjen, og vi har besøkt vår søsterorganisasjon, 
Ungdom mod EU i Danmark i forbindelse med EU-valget i mai. Dessuten har vi hatt et 
tettere samarbeid med den unge fagbevegelsen enn tidligere gjennom personlige kontakter. 
Sammen med samarbeidet med ungdomspartiene har dette betydd at vi kan skolere stadig 
flere samfunnsaktører i resultatene EUs politikk har på norsk arbeidsliv. 
 

 

 



 
1.3 Presse  
 
Ungdom mot EU har i løpet av året hatt over 28 unike avisoppslag. Flere av dem har stått på 
trykk i ulike avviser. I forbindelse med det EU-parlamentsvalget var vi på trykk i en dansk 
avis. Dette har vært mulig fordi lokallag, sentralstyremedlemmer og andre engasjerte har 
skrevet til om EU-kamp i sine lokalaviser. Vi har videreført EU-tanker, der ungdom mot EU 
har en fast spalte. I forkant av 8.mars publiserte vi et leserbrev om kvinner og EU, sammen 
med Nei til EU. Dette oppslagene har også vært på trykk i flere ulike aviser over hele landet. 
Innleggen om EUs fjerde Jernbannepakke har engansjert våre motstandere spesielt, og 
daværende samferdselsminister Jon Georg Dale svarte oss i Nationen, to ganger. Innlegg 
om EUs fjerde jernbanepakke ble også gjenntrykket i Lokmans tidenen. 
 

 

 
 

 



1.4 Sosiale medier 
Ungdom mot EU har gjennom perioden vært aktive på sosiale medier, og har videreført 
arbeidet med å fokusere på Instagram. Her har vi forsøkt å være i kontakt med medlemmene 
våre ved å oppfordre til å stille spørsmål. Vi har også ryddet i kommentarfelt og fjernet 
kommentarer og innlegg som strider med våre grunnprinsipper om god debattskikk fra våre 
plattformer.  
 

 
 
2. Organisatorisk arbeid  
Det organisatoriske arbeidet har i stor grad gått ut på verving av nye medlemmer og besøk 
hos samarbeidspartneres arrangementer.  
 
2.1 Skolebesøk 
I sentralstyreperioden har det vært høyt fokus på skolebesøk. Allerede før sommeren ble det 
gjennomført langt flere skolebesøk enn hele forrige periode. Samtidig førte den pressede 
økonomiske situasjonen og frafallet i Sentralstyret til at det ble gjennomført mindre 
skolebesøk og utadrettet aktivitet etter sommeren.  
 
Skoler og universitet vi har besøkt gjennom året: 
 
Våren 2019 
Oslo Katedralskole, Stavanger Katedralskole, Vågen vgs, Bergelend vgs, Vardafjell vgs, 
Amalie Skram vgs, Voss Gymnas, Bergen Katedralskole, Ishavsbyen vgs, Kongsbakken vgs 
Tromsdalen vgs, Universitetet i Bodø, Bodin vgs, Bodø vgs, Thor Heyerdal vgs, Porsgrunn 
vgs, Sandefjord vgs, Kirkebakken vgs, kirkeparken vgs 
Sommeren 2019 
Univeristetet i Bergen, UIT - Alta, Universitetet i Tromsø, Høgskulen på Vestlandet, Kvaløya 
vgs 
Høsten 2019 
Malakoff vgs 
Vinteren 2019/20 
Sandnessjøen vgs 

 



 
 
2.2 Representasjonsoppdrag, innledninger og debatter 
 
Arbeidsplanen var tydelig i å fastslå at Ungdom mot EU skulle bygge en bredere 
nei-bevegelse enn tidligere. Derfor har vi i tillegg til å samarbeide med ungdomspartiene 
som er enige med oss rakt ut en hånd til den unge fagbevegelsen, Norges 
Bygdeungdomslag og fylkeslag i Unge Høyre. Sistnevte samarbeid resulterte nesten i at 
Rogaland Unge Høyre skiftet EU-standpunkt, de fornyet sitt ja-standpunkt med to stemmers 
overvekt.  
 
Våren 2019 
LOs Student og ungdomskonferanse, Bergen SU, Bergen Unge Høyre, Industri Energi Ung, 
Sommerkonferansen til Handel og Kontor, Fagforbundets Sommerfestival 
 
Sommeren 19 
SUs debattskolering, Press’ sommerleir, RUs sommerleir, SUs sommerleir, NBUs årsmøte, 
UMNs sommerleir, Humanistisk Ungdoms sommerleir, AUFs sommerleir, 
Solidaritetsungdommens sommerleir, Arendalsuka, Ungdomskonferansen til Norsk 
Jernbaneforbund, Industri Energis studentkonferanse, Rogaland Unge Høyre 
 
Høsten 2019 
NSFs Mellomårsforum, Fellesforbundets landsmøte, FemFest (RU), Folkebevægelsens 
landsmøde, SUs høstkonferanse, Nei til EUs kvinnekonferanse, Rogaland UHs årsmøte, 
Senterungdommens landsmøte, Fagforbundets landskonferanse,  
 
Vinteren 2019/20 
Lokallagskonferansen til RU, Akershus SU, Drammen AUF 
 
 
 
3. Sentralstyret 
Sentralstyret har i arbeidsåret hatt 16 møter og en sentral styresamling i begynnelsen av 
året. Møtene har blitt avholdt hovedsakelig over telefon, der de som bor nærme Oslo har 
møtt på kontoret, for å reduserer reisekostnadden. Styre har ellers hatt kontakt over 
facebook og e-post.  
 
Reidun Berntsen Heggen Leder  
Henrik Madsen Organisatorisk nestleder  
Frankie Rød Sentralstyremedlem 
Renate Iselin Dirdal Sentralstyremedlem  
Emilie Hermine Olsen Fagerli Sentralstyremedlem  
 
 
Sentralstyremedlemmer som har sluttet midt i perioden:  
Kristian Doung Politisk Nestleder (trukket seg i  juni 2019) 

 



Ayat Majbel Saeid Sentralstyremedlem (trukket seg i juni 2019) 
Isak Vatne Roald Sandvik Sentralstyremedlem (trukket seg august 2019) 
Regine Blix Sentralstyremedlem (trukket seg oktober 2019) 
 
 
 
Pål Trautmann Olerud og Charles Daniel Hextall har deltatt på Sentralstyremøtene uten 
stemmerett, men med tale og forslagsrett.  
 
4. Arbeidsutvalget 
 
Arbeidsutvalget i Ungdom mot EU har bestått av leder og organisatorisk nestleder. Politisk 
nestleder var også med i AU frem til han trakk seg.  
 
5. Kontoret  
Ungdom mot EU har hatt kontor i Nei til EUs lokaler i Schweigaards Gate 34B i Oslo. Det har 
vært 4 ansatte og tillitsvalgte på kontoret. Magnus Westbye var ansatt i Nei til EU for å 
hjelpe oss med å klare medlemstallet 2019.  
 
Reidun B. Heggen, leder (100% stilling) startet  3.februar 2019  
Pål Trautmann Olerud, generalsekretær (100% stilling) startet januar 2019 
Daniel Charles Hextall, organisasjonssekretær (100% stilling) startet desember/ januar 
2018 
Magnus Westbye, gjennbetalingsverver og sekretær for valgkommiteen, (100% stilling) 
slutte av oktober 2019 til desember 2019. 
 
 
6. Landdsstyret 
 
Det har blitt avholdt  3 fysiske landsstyremøter, det fjerde er kalt inn til i skrivende 
stund. 1 sak har blitt behandlet over mail. 
 
Medlemmer av Ungdom mot EUs landsstyret: 
 
Jens Bartnes Ordinært medlem 
Kristian Mari Tubbene Roald Ordinært medlem 
Hannah Djupvik Ordinært medlem  
Firas Seifert Ordinært medlem 
Mathias Robertstad Ordinært medlem 
Erlend Andreas Malvik Andresen Ordinært medlem 
Jan-Vidar Smeland Hovde Ordinært medlem 
Audun Hammer Hovda Ordinært medlem 
Harald Christian Vestjord Ordinært medlem 
Prabha Waidyanatha Ordinært medlem 

 



Amandus Furuvold Ordinært medlem 
Ida Marie Talberg Andersen Ordinært medlem 
Jeffrey Jocobus Maximilian Meije Ordinært medlem 
Elisabeth Midtbø Ordinært medlem 
 
Lukas Neuenschwander 1. Varamedlem 
Eirik Fenstad Thorbjørnsen 2. Varamedlem 
Norund Kristine Kjerstad 3. Varamedlem 
 
 
7. Landsmøteforberdende kommiteer og kontrollkommite 
 
 
Arbeidsplankommiteen  
(valg på landsstyret 29.nov-1.des) 
 
leder:  Reidun Berntsen Heggen 
Frankie Rød 
Prabaha Waidyanatha 
Svanhild Skafløtten Smeland 
 
Vara: Hannah Djupvik 
  
 
Valgkommiteen 
 
Karianne Hagen Wendt  
Yasiin Deria Elmi  
Mathias Robertstad  
Tanya Kaldestad  
Eirik Fenstad Torbjørnsen 
 
 
Vara: 
Dorthea Enger 
Espen Thygesen  
 
 
Vedtekskommiteen 
(valg på landsstyret 29.nov-1.des) 
 
leder: Henrik Madsen  
Kristina Mari Tubbene Roald 
Renate Iselin Dirdal  

 



 
Vara: Jens Bartnes og Jeffrey Meije 
 
 
Organisasjonsutvalget 
 
leder: Pål Trautmann Olerud (Generalsekretær) 
Karianne Hagen Wendt 
Dina Serine Owren (Kontrollkomiteen) 
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen  
Syver Zachariassen 
 
Kontrollkommitene 
 
Leder: Dina Serine Owren  
Andreas Szöke Storeng 
Eirik Fenstad Thorbjørnsen 
 
 
 
8.Lokalt arbeid 
 
Organisasjonssekretæren har hatt hovedansvaret for verving gjennom perioden, og har bistått 
lokallagene med oppstart og møtevirksomhet. Sentralstyremedlemmene har gjennom hele 
perioden hatt et geografisk område de er ansvarlig for å følge opp (fadderordning). Dette er 
enten gjennom å forsøke å opprette og bistå lokallag, eller å holde stands ved skoler og 
universiteter i området. Dette er en ordning som så vidt ble prøvd ut i forrige sentral 
styreperiode, men som i denne periode har blitt implementert i større grad.  
 
 
8.1 Lokallags oversikt  
 

 Lag Leder Antall medlemmer 

Oslo Prabha Waidyanatha 126 

Bergen stuenter mot EU 
Erik Chancy, lokallagsleder 7 

Hordaland Øystein Emil Johannessen 96 

Rogaland Snorre Sokn 85 

Møre og Romsdal Firas Seifart 48 

Buskerud Ungdom mot EU Jan-Erland Asbjørnhus, fylkesleder 34 

 



Østfold Ungdom mot EU 
Jan-Vidar Smeland Hovde, 
fylkesleder 46 

Oslo Studenter mot EU Karianne Hagen Wendt 11 

Nordaland Ungdom mot EU  
 

William Olsen 51 

Tromsø Ungdom mot EU Harald Christian Vestjord 57 

Orkland Ungdom mot EU 
 

Ola Andreas Grønnvoll mangler tall 

Trøndelag Ungdom mot EU Oda Krogfjord 157 

 
 
9. Arrangementer 
 
I løpet av  2019 har ungdom mot EU avholdt 2 nasjonale arrangementer. I følge 
arbeidsplanen skulle vi har arrangert vårleir, med det var dessverre for få påmeldte slik at vi 
måtte avlyse arrangementet.  
 
 
9.1 Landsmøte 
Ungdom mot EU arrangerte sitt landsmøte på  Tonsenhagen skole i Oslo. Det fant sted 1.- 
3. februar.  Det ble vedtatt arbeidslivsprogram, ny arbeidsplan og den politiske platformen 
ble revidert. 
 
9.2 Sommerleir 
Ungdom mot EU hadde sin sommerleir  på Skogstad leirsted på Eina i Oppland, med ca 20 
deltakere. I tillegg til innledninger fra våre egne sentralstyremedlemmer hadde vi flere 
eksterne innledere. I tillegg hadde vi innledere fra vår søsterorganisasjon i Danmark. 

 
 

 



9.3 Studietur 
 
Årets studietur gikk til Storbritannia. Målet for turen var å sette seg inn i Brexit-prosessen. 
For å få et så bredt perspektiv som mulig, var delegasjonen innom ulike steder i 
Storbritannia, og både tilhengere og motstandere av Brexit.  
 

 
 
10. Medlemmer 
I 2019 endte i opp på 886 medlemmer under 30 år. Vi nådde målet om at minst 700 av våre 
medlemmer skulle være under 26 år gamle. I tillegg vervet vi 71 støttemedlemmer gjennom 
året. Tendensen til gjennomtrekk er fortsatt høyst levende og medlemmene forblir som oftest 
betalende medlemmer i ett til to år. Nå har vi 400 nye medlemmer og rekord i antall nye 
medlemmer.  
 
Det var flere tiltak som tilsammen hadde effekt: 

- Gjentatte verve besøk hos samarbeidspartnere 
- Hjelp fra samarbeidsorganisasjoner som postet oppfordringer om å melde seg inn i 

Ungdom mot EU.  
- Vervekampanje på sommerleir turne med vervepreminer. 
- Skolleverving, og med foredrag. 
- en ansatt gjenbetalingsringer, som i tillegg til å ringe innmeldte medlemmer også 

ringte til unge medlemmer i nei til EU, listekandidater hos Nei-partiene og tillitsvalgte i 
samarbeidsorganisasjoner.  

- Ringedugnad på kontoret der vi satte av 4 timer hver dag, for å nå målet i lengre 
perioder.  

- Ringedugnad med Landsstyre, ringelister til lokallagene 
- verv en venn.  

 
11. Økonomi 
 
I skrivende stund er ikke Ungdom mot EUs regnskap ferdig revidert. Det ser ut til at vi  i 2019 
har gått med et underskudd på 88 000 NOK. Sentralstyret og landsstyret har blitt underrettet 
om hovedtrekkene ved den økonomiske situasjonen.  
 

 



Vi klarte målet om et medlemstall på 700 medlemmer under 26 år. Dette førte til at den 
nasjonale grunnstøtten for år 2021 er reddet, men på grunn at UMEU ikke nådde 
medlemstallet i 2018 vil ikke dette gjelde for år 2020. 
 
 
 
12. Nei til EU 
 
Samarbeidet med Nei til EU har fungert veldig bra i det daglige på kontoret. Nei til EU har 
hjulpet oss med personlige ressurser i perioder med sykefravære på kontoret, og intense 
verveperioder. I tillegg har lokallagene i Nei til EU hjulpet til i vervet innspurten i høst. Nei til 
Eu har også vært behjelpelig med innledninger om landbruk og brexit til landsstyret og 
sentralstyret.  
 
Ungdom mot EUs landsstyret fikk gode tilbakemeldinger fra Nei til EU, da landsstyret hjalp 
med gjennomføringen av 25-årsjubileet. Ungdom mot EU og nei til EU har vært sammen om 
presseoppslag ved anledning kvinnedagen og markering av jubileet til tokt mot EU.  
 
Sentralstyret i Ungdom mot EU har møtt i Nei til EUs internasjonale utvalg og nei til EUs 
kvinneutvalg.  
 
Leder i Ungdom mot EU holdt innledning for både sentrale leddet og fylkeslag i Nei til EU.  
Nei til EUs rådsmøte i april,, Nei til EUs 25 årsjubileum i november, Nei til EU i Troms 
jubileumsfest, Vestlandet Nei til EU jubileumsfest, Hedmark Nei til EUs seminar om Miljø og 
Nordland Nei til EUs EØS-forelesning og kvinnekonferansen er steder Leder i ungdom mot 
EU har holdt innledninger for Nei til EU .  
 

 
 
 
 

 


