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Årsberetning for 2015 
 

1. Årsmøte 

Europabevegelsen i Finnmark europalag holdt årsmøte i Alta 25. februar 2015. Følgende styre 

ble valgt: 

leder  Andreas Foss Westgaard Alta 

nestleder Tormod Schei   Alta 

kasserer Oddbjørg Mikkelsen  Alta 

medlem Yngve Engkvist  Alta 

medlem Ernst Mortensen  Alta 

 

2. Aktiviteter 

2.1 Styrets arbeid 

Styret har siden årsmøtet hatt to styremøter (oktober og februar) og ett medlemsmøte i 

desember med EBs generalsekretær som gjest. Styret har planlagt aktivitet og drøftet 

aktuelle saker. Forberedelser til landsmøtet i november og planlegging av nettverkstur til 

Rovaniemi har stått i fokus. Styret har søkt om midler til gjennomføring av turen i 2016. 

 

Ernst Mortensen ble valgt til delegat og representerte EB Finnmark på landsmøtet 6.-7. 

november. 

 

2.2 Sommermarkering ved Altaelva 

Tradisjon tro var det sommermarkering 30. juni for medlemmer og Europa-venner på Øvre 

Stengelsen med grilling og hyggelig samvær. Det ble orientert og drøftet aktuelle saker. 

 

2.3 Europakonferansen og landsmøtet 

Europakonferansen «Make trade, not war» gikk av stabelen i Oslo 6. november 2015. Fra EB 

Finnmark deltok Ernst Mortensen. Ernst var også vår delegat på EBs landsmøte i Oslo 6.-7. 

november 2015. 

 

2.4 Debattinnlegg i media 

Styret har prioritert saklig kunnskapsformidling og synlighet i finnmarkspressen. Siden 

årsmøtet har vi hatt følgende innlegg på trykk: 

 September  Dugnad for flyktninger Altaposten 

 

3. Medlemmer og økonomi 

Per 31. desember 2015 var vi 11 betalende medlemmer i EB Finnmark. Trenden i 

medlemstallet er negativ; 14 i 2014, 16 i 2013. I 2015 fikk vi 1 nytt medlem. 
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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 2015 har EB 

Finnmark brukt noe midler på sommermarkeringen. 

 

4. Sluttord 

I 2015 har aktiviteten vært noe mindre enn planlagt, mest på grunn av at nettverksturen til  

Rovaniemi ble utsatt. Kontakten med vår søsterorganisasjon i finsk Lappland er imidlertid 

opprettet, og vi har sterk tro på at en nettverkstur er gjennomførbar i løpet av 2016. Mer info 

til alle medlemmer vil komme senere. 

 

I juni fikk vi den triste beskjeden om at vår nestleder, Tormod, er rammet av kreft. Han har 

siden da flyttet fra Alta til hjemplassen i Sør-Trøndelag for behandling hos sine nærmeste. EB 

Finnmark vil ønske Tormod den beste bedring, og takke så mye for innsatsen gjennom flere år 

som nestleder og som talsperson for europeisk integrasjon og samarbeid i mange 

sammenhenger gjennom hele sin tid i Finnmark. 

 

 

Alta, 22. februar 2016 

 

 

Andreas Foss Westgaard 

styreleder 

 

Tormod Schei  Oddbjørg Mikkelsen  Yngve Engkvist Ernst Mortensen 

nestleder  kasserer   styremedlem  styremedlem 


