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1.Strategi 

     Europabevegelsens formålsparagraf lyder slik : 

     ”Europabevegelsen skal virke for samarbeide mellom folk og stater 

      i  Europa, for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og 

      likeverd, samt utvikle en kulturell forståelse og fremme en 

      bærekraftig global utvikling. Disse målene realiseres best gjennom 

      en videreutvikling av det politiske og økonomiske fellesskapet i 

      Den europeiske unionen (EU). 

      Europabevegelsen mener at Norge bør bli fullverdig medlem i EU.  

      Europabevegelsens kjernevirksomhet er å bidra til økt kunnskap 

      om EU og sette aktuelle europeiske spørsmål på dagsorden.» 

 

     Europabevegelsen i Follo har fulgt opp denne formålsparagrafen  

     ved å satse på tilbud til medlemmene som på en praktisk måte 

     synliggjør europeisk kultur og politikk. Eksempler på dette er  

     månedlige foredrag som gir innsikt i europeiske eller inter- 

     nasjonale temaer, tilbud på operaforestillinger og andre eksempler  

     på europeisk kultur, samt medlemsturer til europeiske hoved- 

     steder, med blant annet besøk på de stedlige ambassader. De 

     senere år har vi i Follo også utvidet horisonten en del, ved også å  

     studere viktige land og regioner utenfor vårt kontinent, som også 

     har betydning for Europa. I 2016 gikk årets langtur til Cuba, der 

     forandringenes vind blåser etter Obamas besøk. 

 

 

 

 

 



     2. Styret har hatt følgende sammensetning i 2016 

 

- Kjell Opheim, leder 

- Ilse Zobel, kasserer 

- Oddvar Kolstad, styremedlem og ansvarlig for stands og aksjoner 

- Kolbjørn Wisth, styremedlem og delansvarlig for temaer på 

medlemsmøter 

- Tove Lissner, styremedlem, delansvarlig for temaer på medlemsmøter 

- Geir Søbstad, styremedlem og ansvarlig for gjennomføringen av 

medlemsmøter 

- Milan Rusnak, styremedlem og delansvarlig for stands 

- Stig Klingstedt, styremedlem 

- Jon Løitegaard, styremedlem 

- Knut Norvald Knutsen, varamedlem 

- Anne-Lise Hilmen, varamedlem 

- Bjørn Olav Østeby, varamedlem 

           Revisor 

- Gunnar Melgaard  

- Inga Marie Undrum (vara) 

           Valgkomite 

- Lars Kleivan 

- Marit Bortelid Mæland 

  

3. Medlemmer 

Pr 20/12 2016 var det registrert 191 medlemmer i EB Follo, hvilket er en 

nedgang fra 208 året før. Det er videre vervet 16 nye medlemmer i 2016, mot 

kun 2 i 2015.  

4.Medlemsverving og medlemstilgang. 

Medlemsvervingen har vært den svakeste siden av foreningsdriften de senere 

år. I 2016 ble det likevel vervet 14 nye medlemmer. Lav verveinnsats skyldes 

blant annet at det har vært mange uavklarte problemstillinger i EU. Dette har 



kanskje ikke motivert til innsats på verveområdet. Imidlertid det viser seg at 

potensialet likevel er betydelig. Mange reagerer på den tiltakende populismen 

vi er vitne til i den vestlige verden, ref. Brexit og valget av Donald Trump! Vi har 

derfor som mål å komme adskillig mer på offensiven i 2016. Den betydelige 

interessen vi opplever for våre Europatreff, medlemsreiser og kulturtilbud 

motiverer til økt verveinnsats! 

For 2017 vil vi i større grad ta i bruk verving via Facebook. Med økonomisk 

støtte fra EB sentralt vil dette bli testet ut i første halvår 2017. 

5. Styremøter. 

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2016: 6/1, 2/2, 7/3, 12/4, 14/6, 30/8, 13/9, 

18/10 og 29/11. De fleste møter har vært holdt i forkant av Europatreffene, 

men styremøte med sommeravslutning ble holdt hos styremedlem Tove Lissner 

I Son, med etterfølgende middag på restaurant Sjøhuset. Det ble også arrangert 

en hyggelig årsavslutning for styret på kafeen på Kolben 6/1.    

To representanter for styret deltok også på Europabevegelsens store Europa-

konferanse og landsmøte i Bergen, nemlig Oddvar Kolstad og Geir Søbstad. 

 

6. Politisk påvirkning 

I tillegg til styrets praktiske arbeide med de løpende aktiviteter har vi en fast 

post som heter «Hendt siden sist», der styret diskuterer aktuelle politiske 

hendelser. Direkte, målrettet påvirkning av opinionsledere, som for eksempel 

stortingsrepresentantene fra Follo, har vi så langt ikke hatt. Dette kan 

imidlertid være en aktivitet vi kan vurdere å gjennomføre i samarbeide med EB 

sentralt, for eksempel i form av et årlig møte med disse. 

Et annet område vi kan gjøre mer utav er leserinnlegg og redaksjonelle oppslag 

om politiske utspill. I høst har vi hatt et godt innlegg ii ØB om EØS, takket være 

et godt forarbeide av EB-sekretariatet. Dette bør vi kunne nå få til på månedlig 

basis. 

 

7.  Informasjonsvirksomheten. 

Vi fikk i 2016 en meget god markedsføring av våre tilbud: 

- Kolben kulturhus, der vi holder våre Europatreff, har presentert alle våre 

Europatreff på sin nettbaserte aktivitetskalender. I tillegg har vi fått plass   



I begge halvårsmagasiner, som spres rundt i postkassene i Follo. 

- Gjennom Østlandets Blad har vi fått gode og synlige forhåndsomtaler i 

forbindelse med de fleste av våre Europatreff. I tillegg har vi fått inn 

referater fra Europatreffene når vi har laget slike, med bilder fra møtene. 

Vi har også laget fyldige reportasjer fra våre medlemsreiser, og fått disse 

inn på redaksjonell plass. I 2016 gjaldt dette både reisen til Sicilia og 

reisen til Cuba.   

- I tillegg har vi nå fått opp vår egen side på Facebook, og det blir laget 

såkalte events som markedsføres på Facebook i forkant av våre tilbud. 

- Alle våre tilbud blir markedsført via e-post til alle de målgrupper vi rår 

over: Medlemmer, reisevenner og kulturdeltakere. 

- Vi kan også delta i Europabevegelsens sentrale kanaler, som månedlige 

nyhetsbrev og EB’s hjemmesider. EB sentralt kan også hjelpe oss å sende 

påminnelser om arrangementer vis sms , før disse finner sted.  

 

 

 8. Medlemsreiser. 

EB Follo arrangerte i 2016 tre medlemsreiser, alle åpne for alle medlemmer i 

Europabevegelsen: 

 

- 4. til 12. juni: Sicilia 

Turen startet i Taormina og fortsatt ut på De Eoliske øyer, der vi besøkte 

øyene Vulcano, Lipari og Stromboli. Etter dette dro vi til Palermo, der vi 

hadde et innholdsrikt seminar, arrangert av Norges generalkonsul 

Isabella Tagliavia. Deler av seminaret foregikk på Universitetet i Palermo, 

under ledelse av rektor ved Universitetet, der flere professorer 

redegjorde for sine erfaringer. Etter avsluttet vi i Catania der vi besøkte 

toppen av vulkanen Etna. Det var 17 deltakere på turen. 

 

- 19. september - 2. oktober : Cuba 

Formålet med denne turen var å «ta Cuba på pulsen», etter Obamas 

besøk og med de forandringenes vinder som blåser på øya. Det ble en 

svært spennende og innholdsrik tur, der vi blant annet hadde et møte 

med Norges ambassadør Ingrid Mollestad og to av hennes nærmeste. 



Disse hadde helt frem til vårt besøk vært aktivt engasjert i 

fredsprosessen for Colombia, som foregikk i Havana, og der Norge og 

Cuba var facilitatorer! Det var 37 deltakere på turen. 

     

- 23. til 27. november: Strasbourg og Alsace 

Årets førjulstur gikk til hjertet av det politiske Europa, til Strasbourg. En 

av dagene var satt av til besøk i Europaparlamantet, der vi også hadde en 

times foredrag og samtale med Eva Joly. Dagen etter var det 

Europarådets tur, der vi først fikk en omfattende orientering av 

ambassaderåd Åsmund Eriksen og deretter et eget møte med 

generalsekretær Thorbjørn Jagland. I tillegg til å forstå hvordan de 

nevnte organer arbeider og få en grundig oppdatering på aktuelle 

politiske problemstillinger, ble vi klar over hvor viktig samarbeidet 

mellom Europarådet og EU er, både i det daglige og i forbindelse med de 

lange og omfattende prosesser som skal til for å klargjøre nye søkerland 

for medlemskap. Det var 41 deltakere på denne turen. 

           Europarådet har ekspertisen som skal til for å få på plass så vel de  

           demokratiske institusjoner, som tilhørende lovverk. 

 

           Europabevegelsen i Follo får normalt kr 150.- i gebyr fra den enkelte 

           deltaker på turene. 

 

 

9. Medlemsmøter. 

2/2: Årsmøte og foredrag ved journalist og utenriksmedarbeider i Dagbladet,  

        Morten Strand:  

          ”Ukraina – grenselandet mellom øst og vest ”    

           (90 deltakere) 

  

  7/3: Tidligere ambassadør i Warsawa, Sten Lundbo: 

          ”Polen i europeisk historie og samarbeide»      

          (80 deltakere) 

 

 



  12/4: Det berammede møtet med Thorvald Stoltenberg ble avlyst på grunn  

             av sykdom og skade. 

 

 

  29/9: Ekspedisjonssjef Jan Farberg, Næringsdepartementet og klyngeleder   

             Sverre Narvesen, NCE Raufoss:  

             ”Lille Norge – hva nå? Om handelsavtaler, innovasjon og  

               konkurranseevne!» 

             I stedet for Farberg kom en stedfortreder på høyt nivå. 

             (26 deltakere) 

 

    18/10: Tidligere utenriksminster og fredsmegler Thorvald Stoltenberg:  

               ”Bidrag til fred – en jobb for alle?”  

              (50 deltakere)   

 

     29/11: Forfatter og tidligere utenriksmedarbeider i Aftenposten, Halvor  

                  Tjønn: 

                «Slik ble Russland til. Fra vikingene til Ivan den grusomme» 

                (80 deltakere) 

 

              

     10. Kulturaktiviteter. 

 

     - 23/1 «Tryllefløyten» av Wolfgang Amadeus Mozart. 

                   Den Norske Opera (87 deltakere) 

     -  30/4 «Turandot» av Giacomo Pucchini. 

                    Den Norske Opera (37 deltakere)   

     -  8/10 «Madama Butterfly», av Giacomo Pucchini 

                    Den Norske Opera ( 37 deltakere) 

     -  3/12 «Cosi fan tutte», av Wolfgang Amadeus Mozart 

                     Den Norske Opera (46 deltakere) 

  

     Våre tilbud om operaforestillinger har vært populære. Det er mange som 

     setter pris på dette «ektefødte barn» av europeisk kultur.  EB Follo beregner  

     gebyr på kr 50.- pr deltaker for servicen. 



    

11. Stands og aksjoner 

5/3    Ski storsenter 

7/5     Ski Storsenter 

10/9   Ski Storsenter 

5/11   Ski Storsenter 

Selv med eurokrisen som bakteppe er stands en utmerket måte å komme i 

kontakt med vanlige mennesker på, etter vår erfaring. Vi har nå mer og mer 

gått over til å dele ut informasjon om kommende møter og andre 

arrangementer på standen. 

 

12. Økonomi. 

I 2016 har vi fått dekket, i praksis, alle utgifter til Europatreff og til de løpende 

administrative kostnader av EB sentralt. 

Ved årsskiftet hadde vi følgende innestående på våre tre konti i EB Follo: 

 

- Vanlig driftskonto: kr 12.728.- 

- Overskudd kulturtilbud: kr 32.806.- 

- Overskudd reisetilbud: kr 19.985.- 

    

13. Vurdering av situasjonen ved årsskiftet. 

Styret er godt fornøyd med det aktivitetsnivået laget har klart å få til i 2015, 

spesielt hva gjelder pressefremstøt, medlemsmøter, kulturaktiviteter, 

medlemsreiser og standsaktiviteter, selv om det er et stort potensiale for å 

styrke arbeidet med vervingen. Når det gjelder den politiske situasjonen ved 

årets slutt, preges denne fortsatt av de mange problemer EU sliter med, som 

for eksempel flyktningkrise og innvandring.  Her hjemme søker enkelte krefter 

å reise en debatt om utmelding av eller reforhandling an EØS-avtalen. Dette 

understreker bare behovet for et sterkt engasjement i regi av 

Europabevegelsen. Forhåpentlig kan den store populistbølgen som går over 

den vestlige verden for tiden, med «post-truth» som en ny megetsigende 



beskrivelse av fenomenet, vekke til motreaksjon og fornyet oppslutning om de 

liberale verdier som ligger til grunn for det europeiske samarbeidet.   

 

        Kjell Opheim        Oddvar Kolstad       Kolbjørn Wisth   Anne-Lise Hilmen 

        Knut Norvald Knutsen     Geir Søbstad         Stig Klingstedt    Tove Lissner 

               Milan Rusnak    Jon Løitegaard     Ilse Zobel   Bjørn Olav Østeby 

 

                             


