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Årsberetning for 2017 
 

1. Årsmøte 

Europabevegelsen i Finnmark europalag holdt årsmøte i Alta 7. mars 2017. Følgende styre ble 

valgt (alle gjenvalgt): 

leder   Andreas Foss Westgaard  Alta 

nestleder  Ernst Robert Mortensen Alta 

kasserer  Oddbjørg Mikkelsen   Alta 

medlem  Yngve Engkvist   Alta 

medlem  Frode Kinserdal   Alta 

 

2. Aktiviteter 

2.1 Styrets arbeid 

Styret har siden årsmøtet hatt to styremøter (august og januar). Styret har planlagt aktivitet 

og drøftet aktuelle saker. Første halvår ble rapportering fra studie- og nettverksturen til 

Rovaniemi prioritert. Tematisk har fokus i Europabevegelsen kretset rundt Brexit og EØS-

avtalen i 2017. Verdifullt arbeid knyttet til sjømat- og fiskerinæringen har også fått plass. 

Blant annet ble det gitt ut et faktahefte om sjømat og EØS før jul. 

 

Frode Kinserdal representerte EB Finnmark under lagssamlingen i Oslo 25.–26. mars. Ernst 

Mortensen representerte EB Finnmark under Europakonferansen og påfølgende landsmøte i 

Oslo 27.–28. oktober. 

 

2.2 Debattinnlegg i media 

Styret har prioritert saklig kunnskapsformidling og synlighet i finnmarkspressen. Siden 

årsmøtet har vi hatt følgende innlegg på trykk: 

• Mai/juni  Finland i 100   Sør-Varanger Avis, Altaposten 

 

3. Medlemmer og økonomi 

Per 31. desember 2017 var vi 18 betalende medlemmer i EB Finnmark. Vi noterer gledelig en 

pen vekst i medlemstallet. 

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmer 16 14 11 11 18 

 

I 2014 fikk EB Finnmark egen konto og overført kr 20 000 fra sentralt som bunnkapital. Vi 

kan i tillegg søke EB sentralt om midler til konkrete arrangement/prosjekter. I 2017 ble 

restbeløp fra tilskuddet på kr 30 000 til Rovaniemi-turen tilbakebetalt EB sentralt etter at alle 

utgifter var dekket. Dette beløp seg på kr 10 006,–. EB sentralt betalte i tillegg egenandelen. 

Øvrige utgifter har vært i forbindelse med lagssamling/landsmøte i Oslo og EB Finnmarks 

eget årsmøte. 
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4. Sluttord 

2017 ble som 2016 fortsatt sterkt preget av Brexit-forhandlingene som ga ringvirkninger på 

den hjemlige EU-/EØS-debatten. EB Finnmark fikk dessverre ikke til et møte med daværende 

europaminister Frank Bakke Jensen i løpet året, selv om Frank hadde stående invitasjon 

dersom han var innom hjemfylket. Europapolitikken satte heller ikke noe stort preg på 

stortingsvalget. Styret i EB Finnmark har i 2017 prioritert deltakelse på samlingene i EB 

sentralt, og prisverdig markert vårt naboland Finlands 100-årsjubileum i finnmarkspressen. 

Det ble tatt godt i mot hos våre venner i Eurooppalainen Lappi. 

 

 

Alta, 3. februar 2018 

 

 

Andreas Foss Westgaard 

styreleder 

 

Ernst R Mortensen Oddbjørg Mikkelsen  Yngve Engkvist Frode Kinserdal 

nestleder  kasserer   styremedlem  styremedlem 


