
SAK 3: ÅRSMELDING 2014-2015  

m/vedlagt tabelloppsett av aktiviter i arbeidsplan med kommentarer 
 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

- fra landsmøte 6.september 2014 til landsmøte 6.juni 2015 

 

 

STYRE OG LEDELSE 

Styret i Folkeaksjonen har i perioden fra 6. september 2014 til 6. juni 2015 bestått av: 

 Bente Kristine Lorentzen (styreleder) 

 Vågard Erdahl Nyaas (nestleder) 

 Odd Arne Sandberg 

 Ragnhild Gjærum 

 Wenche Cumming 

 Linda Skipnes Strand 

Vara: 

1. Silje Lundberg  

2. Ingrid Skjoldvær 

3. Marcus Wegge 

4. Werna Steffensen 

5. Yngve Larsen 

 

 

Elin Østvik har vært ansatt som organisasjonssekretær i 40 % stilling i perioden, og 

har hatt kontor i Oslo. 

 

Ritha Johansen har vært ansatt som informasjonsmedarbeider i 100% stilling fra 

01.01.2015 med kontorplass i kontorfelleskapet Art Lofoten, Svolvær 

 

Leder har vært frikjøpt i 80 % stilling fra 06.09.2014 – til 06.06.2015 med 

kontorplass i kontorfelleskapet Art Lofoten, Svolvær 

 

I perioden har styret hatt 10 møter: 

07.09.2014 Konstituering av nytt styre etter landsmøtet i Stamsund 

07.10.2014 Via Skype 

15.11.2014 Kulturfabrikken, Sortland 

09.12.2014 Via Skype 

31.01.2015 Kontorfelleskap Art Lofoten, Svolvær 

25.02.2015 Via Skype 

24.03.2015 Via Skype 

23.04.2015 Via Skype  

20.05.2015 Via Skype 

05.06.2015 Kontorfelleskap Art Lofoten, Svolvær 

 

MEDLEMMER 

Folkeaksjonen hadde 4354 medlemmer 31.12.2011.  

Vi hadde 3 685 medlemmer per 31.05.2012 etter å ha strøket 706 ikke-betalende 

medlemmer våren 2012. Ved utgangen av 2012 hadde vi 3 486 medlemmer. Pr. 

1.oktober 2013 hadde vi 4535 medlemmer, hvorav 1716 er studenter/ikke 

yrkesaktive. Vi hadde også 61 fastgivere. 



 

Pr. 01.09.2014 hadde vi 4558 medlemmer, hvorav 1728 er studenter/ikke 

yrkesaktive. Vi hadde 68 fastgivere. Pr. 31.12.2014 hadde vi 4583 medlemmer. Vi 

hadde 4174 medlemmer per 28.01.2015 etter å ha strøket 407 ikke-betalende.  

Vi har hatt et sentralt medlemsregister, driftet av Naturvernforbundet. 

 

LOKALLAG 

Tromsø, Harstad, Andøy, Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes, Vågan, Vest-Lofoten, Røst, 

Værøy, Bodø, Nord-Trøndelag, Trondheim, Oslo. 

 

 

OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN 2014-2015 

Kursiv er teksten slik den står i arbeidsplanen for 2014-2015.. Vanlig skrift er 

kommentarer til gjennomføringen. 

 

Hovedmål:  

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for å hindre at de 

kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, VII og 

Troms II) åpnes for olje og gassvirksomhet gjennom en konsekvensutredning, 

petroleumslovens paragraf 3.1. Dette omfatter også all undersøkelse og kartlegging 

av mulige petroleums-forekomster, herunder seismiske undersøkelser som kan 

påvirke natur, økologi og de fornybare ressursene på en negativ måte.  

 

I samarbeidserklæringen som ble lagt fram av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 

Krf 30.september 2013, sto følgende:  

lkke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht 

petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i 

perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan 

Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Det etableres en 

miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. 

 

Folkeaksjonen oppnådde i perioden 2013-2014 sitt hovedmål, da det ble fattet en 

historisk avgjørelse om å la olje- og gassressurser ligge til fordel for miljøhensyn og 

fornybare næringer i området Lofoten, Vesterålen og Senja. Tre ganger siden 2009 

har Folkeaksjonen vært med på å sikre at det ikke settes i gang olje- og 

gassvirksomhet i disse kystnære områdene. 

 

Samarbeidserklæringen er fremdeles gjeldende, men debatten om åpning for 

oljeboring pågår stadig. Det er derfor avgjørende at Folkeaksjonen fortsetter sitt 

arbeid for å opprettholde seieren, og for å sørge for et forsatt folkeflertall for ei oljefri 

fremtid. 

 

Delmål for arbeidsplanperioden 2013-2014 

 Et fortsatt folkeflertall mot oljeboring i LoVeSe 

 

Ingenting tyder på at stemningen i opinionen har endret seg, og det er fremdeles sterk 

motstand mot oljeboring i LoVeSe. En meningsmåling utført for NRK, av Infact i 

septemer 2014, viser at motstanden i Nordland har økt. 46,5 % av de spurte sier nei 

til åpning mot 32% som ønsker en åpning.  

 



 Synliggjøre potensialet for bærekraftig næringsutvikling i regionen LoVeSe 

 

Sluttrapporten «Framtid i Nord», utgitt av Nærings- og Fiskeridepartemenet, viser et 

potensial for å doble sysselsettingen i Nord-Norge ved å satse på andre næringer enn 

olje- og gass. Rapporten underbygger hovedargumentasjonen i FA som sier ja til et 

oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, basert på fornybare ressurser og bærekraftig 

næringsutvikling.  

 

Folkeaksjonen har gjennom året synliggjort innholdet i rapporten gjennom møter og 

debatt i media. Rapporten har blant annet blitt presentert på åpent møte ifm 

landsmøte i Stamsund, åpent møte i Trondheim arrangert av Trondheimslaget og 

frokostseminar i Oslo med samtlige stortingspartier representert arrangert av 

Oslolaget. I tillegg har vi printet ut og gitt sammendraget av rapporten i julegave til 

samtlige stortingsrepresentanter. 

 

 Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt Lofoten, 

Vesterålen og Senja 

 

FA har mange og gode støttespillere blant fiskernes organisasjoner, 

miljøorganisasjoner, bedrifter, politiske partier med flere. Gjennom perioden har vi 

hatt en rekke møter og vært tilstede på viktige arenaer som årsmøter og samlinger for 

våre støttespillere. I tillegg har vi synliggjort bredden i engasjementet gjennom egne 

arrangementer hvor vi både samarbeider, mottar støtte og synliggjør våre 

støttespillere. I perioden har vi særlig styrket samarbeidet med miljøorganisasjonene 

og reiseliv. 

 Økt medlemstall i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

 

FA har i perioden gått litt ned i medlemstall i forhold til tellende medlemstall ved 

forrige landsmøte og når dermed ikke delmålet om økt medlemstall for denne 

perioden. Det er foretatt en stryking av ikke-betalende medlemmer 01.01.2015 for å 

ha god kontroll over det reelle medlemstallet. I løpet av perioden er det gjennomført 

flere tiltak for å sikre at eksisterende medlemmer gjenbetaler og at nye medlemmer 

verves til organisasjonen. 

 

 Bedre kontakt med medlemmene gjennom et kvalitetssikret medlemsregister 

 

FA har i perioden holdt god kontakt med medlemmer gjennom medlemsregisteret, 

men har ikke gjort noen nye tiltak for å bedre kontakten. Vi har per 01.01.2015 

strøket medlemmer som ikke har betalt kontigenten for 2012 og 2013 slik at vi har 

god kontroll på antall medlemmer. I tillegg til kontigentkrav har vi sendt purring, 

invitasjon til landsmøte og gjennomført gjenbetalingsringing for å sikre medlemmer. 

Lokallag har hatt mulighet til å få medlemslister fra organisasjonssekretær.  

 

 

 FA skal synliggjøre og spre forskningsresultater og kunnskap som støtter 

oljefritt LoVeSe 

 



FA har i perioden synliggjort resultatene fra sluttrapporten «Framtid i Nord» 

gjennom flere arrangementer, møter og debattinnlegg i aviser. I tillegg har vi hatt en 

betydelig økning i spredning av informasjon gjennom nettsiden og sosiale medier. 

 

 Oppdatere og kvalitetssikre nettsiden folkeaksjonen.no 

 

FA har i perioden gjennomført en større oppdatering av nettsiden folkeaksjonen.no 

som vil bli ferdigstilt og lansert sensommeren 2015. 

 

 Opprette lokallag på Senja 

 

FA har i perioden startet opp igjen Senja lokallag 

 

 

Strategi 

Folkeaksjonen skal sørge for et fortsatt flertall for et oljefritt LoVeSe ved å spre 

oppdatert kunnskap, samle bred støtte og styrke organisasjonen. Den siste tiden har 

det kommet oppdatert kunnskap om klimautfordringene og muligheter for bærekraftig 

næringsutvikling i regionen LoVeSe. I tillegg har kunnskapen om negative 

konsekvenser av seismikk blitt forsterket. Gjennom seminarer og markeringer, møter 

med politikere, skolering av egne medlemmer og et aktivt mediearbeid vil vi sørge for 

å opplyse og vekke engasjement for et fortsatt oljefritt LoVeSe. 

 

Gjennom møter og samarbeid om arrangementer vil Folkeaksjonen sørge for et tett 

samarbeid med aktører innenfor fiskerinæring, forskning, miljøorganisasjoner, 

reiselivsnæring, politiske partier og andre som støtter vår sak. 

 

FA har gjennom perioden gjennomført en rekke møter, arrangementer og samlinger 

som har styrket støtten til organisasjonen. Vi har sendt innspill til 

fylkesvalgprogrammer i Nordland og Troms, samt deltatt på årsmøter i Fiskernes 

organisasjoner og politiske partier. Vi har gjennomført møterunder med 

stortingspolitikere og miljøorganisasjoner samt styrket samarbeidet med bedrifter 

som støtter vår sak. 

 

For å holde på medlemmene og rekruttere nye, er det viktig å synliggjøre et fortsatt 

behov for en sterk Folkeaksjon. Folkeaksjonen vil engasjere eksisterende og 

potensielle medlemmer gjennom kampanjer og arrangementer knyttet opp til viktige 

politiske hendelser, som Arbeiderpartiets landsmøte og lokal- og fylkestingvalget. 

Synlighet gjennom media og deltagelse på arrangementer vil også være viktig for å 

bygge en sterk organisasjon. 

 

Gjennom året har vi gjennomført flere viktige markeringer, møter og arrangementer. 

Blant annet har vi demonstrert mot seismikkskyting i Andfjorden, arrangert 

vardebrenning, åpne møter og en større folkefest på Youngstorget ifm 

Arbeiderpartiets landsmøte. I tillegg har vi deltatt på mange arrangementer og møter 

hvor det er viktig at Folkeaksjonen er tilstede og synlig. 

 

Det lokale arbeidet er bærebjelken i arbeidet til Folkeaksjonen, og vi skal i perioden 

styrke lokallag og kontaktpersoner gjennom mediearbeid, skole- og debattopplegg for 

lokallag, felles markeringer for hele organisasjonen og god kontakt mellom 



lokallagene seg i mellom og mellom styret og lokallag. Spredning av kunnskap og 

tilrettelegging for engasjement i lokallagene er nøkkelen til nye og engasjerte 

medlemmer. 

 

Lokallagene har gjennom året vært aktiv med å arrangere åpne møter, seminarer, 

markeringer ved politiske hendelser og demonstrasjoner. I tillegg er det gjort et 

betydelig informasjonsarbeid gjennom stands, aktiv bruk av egne sider på sosiale 

medier og sending av informasjon per epost. Flere av lokallagene har rekruttert nye 

personer i ledelse og som kontaktpersoner. Den årlige vardebrenningen ble arrangert 

som en felles markering vinteren 2015. 

 

Et godt informasjonsarbeid er avgjørende for å skape engasjement hos eksisterende 

og potensielt nye medlemmer. Gjennom moderne og oppdaterte nettsider, i tillegg til 

kampanjer på sosiale medier og et aktivt mediearbeid, vil Folkeaksjonen spre ny 

kunnskap og samle flere støttespillere. 

 

Det er i perioden ansatt ny informasjonsmedarbeier i 100 % stilling fra 01.01.2015. 

Informasjonsarbeidet er betydig bedret med jevnere oppateringer av nettsiden og 

betydelig økt aktivitet på sosiale medier. Arbeidet med en større oppdatering av 

nettsiden er godt i gang og vil bli ferdigstilt og lansert sensommeren 2015.  

 

Gjennom perioden har Folkeaksjonen vært aktiv og synlig i media. Det er først og 

fremst i Nordlandsmedia at debatten har vært periodevis høyt på dagsorden. Flere av 

lokallagene har bidratt aktivt i debatten gjennom avisinnlegg og bruk av egne sider på 

sosiale medier. 

 

 

Andre aktiviteter: 
 

Politisk/arrangementer: 

- Skrevet innspill til fylkesvalgprogram 

- Arrangert vardebrenning og demonstrasjon ifm seismikkskyting 

Andøya, (19. – 23.september 2014) 

- Deltatt årsmøte Nordland Fylkes Fiskarlag ( 2-3.oktober 2014) 

- Møterunde med stortingspolitikere fra Nordland og Troms (høst 2014) 

- Møterunde med miljøorganisasjonene (høst 2014) 

- Deltatt fellesmøte for Lofotrådet og Salte regionråd (27.november) 

- Sendt julehilsen til samarbeidspartnere 

- Gitt sammendrag av rapporten «Framtid i Nord» til samtlige 

stortingsrepresentanter 

- Hilsningstale på Natur og Ungdoms landsmøte (8. – 11.januar) 

- Møte med ledelsen i AUF (våren 2015) 

- Møte med WWF (våren 2015) 

- Stand på konferansen Broen til Fremtiden (13.mars 2015) 

- Møte med Nordland Fylkes Fiskarlag (våren 2015) 

- Flere møter med Seil Norge (våren 2015) 

- Stand på landsmøte til Sosialistisk Venstreparti (14.mars 2015) 

- Stand på landsmøte til Senterpartiet (19.mars 2015) 

- Stand på landsmøte til Venstre (11.april 2015) 



- Arrangert stor Folkefest på Youngstorget ifm Arbeiderpartiets 

landsmøte i samarbeid med bl.a Oslolaget, Naturvernforbundet og 

Natur og Ungdom(lørdag 18.april) 

- Deltatt med appell og utdeling av sydvester WWFs Annual 

Conference i Henningsvær (6.mai 2015) 

 

 

 

 

Lokal aktivitet: 

- Andøylaget arrangerte vardebrenning og demonstrasjon ifm 

seismikkskyting i Andfjorden (19. – 23.september 2014) 

- Trondheimlaget hadde åpent møte i Trondheim med tema Framtid i 

Nord, 11.oktober 2014 

- Harstadlaget hadde årsmøte med åpent foredrag 15. oktober 2014 

- Harstadlaget deltok på arrangementet Klimalørdag 

- Tromsølaget arrangerte to-dagers seminar om konsekvenser av 

oljeboring lokalt, nasjonalt og globalt, 7. – 8.november 2014 

- Trondheimlaget laget julekalender på facebook, med 1 luke for hver 

dag i desember frem til julaften 

- Våganlaget deltok med stand på julemarkedet i Kabelvåg 

- Bodølaget laget Fest for fisken med quiz og konsert i desember 

- Sortlandlaget hadde handlenettvett-aksjon i januar 

- Sortllaget arrangerte debattmøte mellom FA og LoVePetro i januar  

- Tromsølaget hadde årsmøte i februar og valgte ny leder 

- Vardebrenning og markeringer lørdag 21.februar: Andenes, Harstad, 

Kabelvåg, Myre, Oslo, Skrova, Sortland, Steinkjer, Svolvær, Tromsø 

og Trondheim 

- Bodølaget hadde stand utenfor Nordland Arbeiderpartis årsmøte 

14.mars 

- Bodølaget hadde årsmøte søndag 15.mars og valgte ny leder 

- Våganlaget hadde vimpelaksjon på kaia i Henningsvær og Svolvær i 

mars 

- Harstadlaget arrangerte vardebrenning 21.mars med godt oppmøte og 

god mediedekning 

- Oslolaget deltok og bidro til Folkefest på Youngstorget lørdag 21.mars 

 

I perioden har samtlige lokallag vært aktive på egne sider i sosiale 

medier, stått på stand, arrangert åpne møter og deltatt med innlegg i 

aviser. 

 

 

 

 

Informasjonsarbeid/annet: 

- Valentineskampanje på Instagram (februar 2015) 

- Deltatt på seminar i regi av Lofoten Næringshage (4.februar 2015) 

- Foredrag for 1.klasse ved Aust-Lofoten VGS (mai 2015) 

- Presentert Folkeaksjonen for forsker ved Universitetet i Nordland (mai 

2015) 



- Arbeidet med oppdateringen av Folkeaksjonen.no 

 

 

Økonomi/organisasjon: 

- Vi har ansatt en informasjonsmedarbeider i 100% stilling fra 

01.01.2015. Kontorsted Svolvær.  

 

 

 

Oppsummering 

 

Folkeaksjonen har i perioden hatt betydelig lokal aktivitet og et aktivt og godt 

informasjonsarbeid. Vi har deltatt på mange viktige areaner og møter og vi har 

styrket samarbeidet med våre støttespillere. Vi har fulgt utviklingen i oljedebatten tett 

og kommentert og spredd viktige saker gjennom våre informasjonskaneler gjennom 

hele perioden.  

 

Vi har arrangert åpne møter, debatter, konserter, vardebrenning, seminarer og en stor 

Folkefest på Youngstorget ifm Arbeiderpartiets landsmøte. Vi har trykt opp nytt 

materiell og arbeidet mye med oppdatering av Folkeaksjonen.no som vil være ferdig 

og lasert sensommeren 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________    __________________ 
Bente Kristine Lorentzen Vågard Erdahl Nyaas  Odd Arne Sandberg 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 
 
 
 
 

____________________ ___________________     ____________________ 
Ragnhild Gjærum  Wenche Cumming  Linda Skipnes Strand 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 


