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Årsmøte Europabevegelsen Romerike 

 

Tilstede: Are Ausland, Bjørn Olav Knutsen, Torgeir Kongshaug, Ole Gorm Berg, Stian Mikalsen, Aud 

Rossow, Tommy Bech, Irene Svarteng, Lars Salvesen, Kathinka Bratberg 

Årsmøtet ble innledet med et svært aktuelt foredrag fra sjefsforsker ved Forsvarets 

forskningsinstitutt, Bjørn Olav Knutsen. Foredraget hadde tittelen Russland og Ukraina: Hvorfor ble 

det krig og hva betyr det for Europa?  

Hovedpunktene fra foredraget var at EU de senere årene har blitt en tydeligere utenriks,- forsvars- 

og sikkerhetspolitisk aktør. Denne utviklingen har blitt drevet fremover av ulike kriser – som Brexit og 

valget av Trump i USA. Likevel er det krigen i Ukraina som virkelig har fått store konsekvenser for 

unionen. EU har blitt en strategisk aktør i møte med en eksistensiell trussel. Putins angrep på Ukraina 

ses på som et angrep på den europeiske sikkerhetsorden som sådan. Knutsen forklarte hvordan disse 

endringene kommer til syne både i EU-systemet og særlig i tysk forsvarspolitikk. Han understreket at 

målet til Vesten nå synes å være å påføre Russland et strategisk nederlag slik at det ikke vil kunne 

reise seg og utgjøre en liknende trussel mot en europeisk stat på nytt. Ukraina-krigen har også dyttet 

Sverige og Finland mot Nato-medlemskap og gjort at danskene vil ha ny folkeavstemning om sitt 

forsvarspolitiske samarbeid med EU. Likevel er det tilsynelatende ingen diskusjon i Norge om 

hvorvidt det vil være behov for en gjennomgang av vårt forhold til EU.  

 

Etter foredraget ble Årsmøtet avholdt. 

 Are Ausland ble valgt som møteleder, Kathinka Bratberg som referent, Stian Mikalsen og 

Tommy Bech skal skrive under referatet. 

 Ausland gikk gjennom årsmeldingen for 2021. Europalagets prioritet har vært å være tilstede 

i det offentlige ordskiftet og publiserte i 2021 to kronikker i lokalaviser. På Facebook-siden 

legges det ut lenker til artikler som kan være av interesse for medlemmene. Pandemien satte 

nok en gang begrensninger på arrangement og fysiske aktiviteter. Alle styremøter ble avholdt 

på Teams. 

Det har vært en fin medlemsvekst. Ved oppstart i 2018 var det 84 medlemmer, ved 

inngangen til 2021 var det 100 medlemmer og nå er tallet 128.  

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. 

 Regnskapet for 2021 ble lagt frem og viste at det ikke var noen inntekter eller utgifter for 

2021. 

Regnskapet ble godkjent uten merknader. 

 Leder for valgkomiteen Tommy Bech orienterte om valg av nytt styre: 

Lars Salvesen (leder), Kathinka Bratberg (gjenvalg), Torgeir Kongshaug (gjenvalg), Ernst-

Modest Herdieckerhoff, Ole Gorm Berg 

Nytt styre ble valgt uten merknader. 



 Valg av valgkomité. Tommy Bech og Aud Rossow ble gjenvalgt. De får fullmakt av årsmøtet til 

å finne inntil to andre medlemmer.  

 

Årsmøtet ble avsluttet med overrekkelse av blomster til avtroppende styreleder, styremedlem og 

valgkomité før ny leder sa noen ord.  

 

 


