
EURopABEVEGELSEN rAsKER - ÅnsrvrØTE 2018

Referat

Tid: Torsdag ll april 2016 kl. 1800 - 2000

Sted: Hasselbakken, Asker. Møterom 2i2 etg

Møtet var godt besØkt, 13. dettakere. Møterom 2 var tilstrekkelig. lnnleder Einar

Diesen som snakket om norsk energipolitikk og ACER, trakk nok folk.
Møtet startet med Erling Diesens innledning om kraftpolitikk og ACER, og fortsatte så

med årsmØtesaker etterpå.

L. Norsk energipolitikk og ACER ved Erling Diesen, tidligere sjef i NVE

ACER er et koordinerende organ for drift, ikke utbygging, av energi i Europa. Det har

eksistert i noen år og har hovedkvarter i Ljublana islovenia
Erling fortalte bl.a. hvordan everkene i Norge var kommunale bedrifter. I 1980 var det
ca 480 Everk, alle vertikalt integrert, dvs at hvert everk hadde produksjon, overføring,
salg etc. Strømprisene ble i starten fastsatt av kommunestyret.
Overføring av strørn mellom landene kom tidlig iskandinavia. Nea-utbyggingen i

Trøndelag ble finansiert av svensk bank, og tibakebetalt med strøm til Sverige.

Så kom sammenslåingen av everk og markedstanken; strøm er en vare som prises

etter tilbud og etterspørsel. Nea-verket ble'startet i 1960.

Overføring av kraft mellom land i Europa er en fortsettelse av dette.
Stortinget har satt 8 ufravikelige krav for å knytte Norge til ACER, bl.a. norsk offentlig
eierskap av kraftproduksjon, kabler til utlandet under norsk myndighet

2. Det var flere innspill, og spørsmål under Erlings foredrag.

3. Dagsorden ble godkjent etter ACER diskusjonen.
Eivind Wang ble valgt til møteleder.

lvar Schaulund ble valgt til referent

Styret velger 2 til å undertegne protokollen: Finn-Erik Dahlog Ole Willy Sandbekk

4. Årsmeldingen ble lagt fram
Nå har vi 133 medlemmer; flere fra Bærum, RØyken, en økning fra 98 i 2016

Ole Willy og Finn-Erik deltok på landsmøtet høsten 2Ag. Det skal komme flere
aktiviter mot fullt medlemskap i EU, EØS kan gå ut på dato. EBA hadde et EØS-møte

høsten 2017 som var godt besøkt, 13 personer.

EBAs studiereise til Berlin ivåren 2018: Det var liten respons fra medlemmene. Vi

forsøker igjen til høsten

5. Regnskapet far 2OL7 ble la$ fram og godkjent.

Det var revidert av Karl Bønnhof



Det viser utgifter på 6280 kr; og inntekter på 29 kr {bankrenter} Bankbeholdningen er

nå 24.872 kr. Blir den under 20.000 kan vi søke EB sentralt om støtte.

Kasserer Knut ironiserte over «betalende medlemmer». EBA får ikke noe penger av

kontingenten. Noen mente at EB sentralt må få kontingentpengene; det er viktig å ha

en sterk sentral organisasjon.

6. Årsplan 2018

Styret anbefaler at Asker Europa-lag i 20L8 har som mål å:

- giennomføre minst 2 medlemsmøter om aktuelle temaer;
- arbeide for å minst stabilisere medlemstallet iAsker Europa-lag på dagens

nivå.

- L standaksjon på Trekanten i Asker; og gjerne også i Bærum og Røyken/Hurum,

ble foreslått av medlemmer og vedtatt. Medlemmer må delta på stand, viktig at flere
personer står på stand. EB sentrah kan hjelpe til med materiell.



7. Valg

Valgkomiteens forslag ble lagt fram. Margaret Arentz Gjertsen kommer inn som nytt
styremedlem

Revisor: Karl Bønnhof kan ikke revidere neste år. styret gis fullmakt til å finne ny
revisor.

Nytt styre:
Leder Ole Willy Sandbekk
Nestleder lvar Schaulund
Kasserer Knut Christoffersen
Styremedlem Erik Røed

Styremedlem ScottRønnes
Styremedlem Finn-ErikDahl
Styremedlem MargaretArentz Gjertsen

Valgkomite Vera Selnes

8. Eventuelt

lngen saker kom opp.

9. Avslutning av årsmøtet

Asker 16.4,18

referent

\,MJ kklsign Finn-Erik Daht/sig
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SandbeOle Willy



EUROPABEVE GELSEI\ I A SKER

ÅnsnEGNSKAP

2016 2017

Saldo bank L. jan nok 36.469 nok 31.122

utgifter årsmøte nok 2.952 nok 1.250
andre møter nok 2.431 nok 3.995
fellesmøte med Bærum 0 nok 1.035

\- Sum utgifter i året nok 5.383 nok 6.280

Renteinntekter nok 35 nok 29

Saldo bank 3t.12 nok 31.122 nok24.872

Asker 31.12. 2017 I 12.3.20 I 8

Knut Christophersen, kasserer
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Yalgt på årsmøtet2Al7:

Leder Ole Willy Sandbekk 2 år
Nestleder lvar Schaulund 2 ar
Sekretær Velges innen styret
Kasserer Knut Christoffersen på valg i 201 I
Styremedlem Erik Røed på valg i 2018
Styremedlem Scott Rønnes på valg i201,8
Styremedlem Finn-Erik Dahl2 år
Valgkomite Vera Selnes på valg i 2018
St.vret rrelger revisor

Forslag til årsmøtet 2018:

Leder Ole Willy Sandbekk: Ikke på valg
Nestleder lvar Schaulund; Ikke på valg
Kasserer Knut Christoffersen: 2år
Styremedlem Erik Røed: 2år
Styremedlem Scott Rønnes: 2 år
Styrernedlem Finn-Erik Dahl: Ikke på valg
Nytt styremedlem: Margaret Arentz Gjertsen: 2 år
Valgkomite Vera Selnes: 1 år

Revisor Karl Bønnhoff: 1 år

Vera Selneslsign.


