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ORIENTERING OM SØR-TRØNDELAGS AVDELING AV
FOLKEBEVEGELSEN MOT NORSK MEDLEMSKAP
I FELLESMARKEDET
Hvem består Fylkesutvalget av?
På konstituerende møte i Trondheim i febr~ar 1971 ble det dannet et Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag med føl. ende sammensetning:
Professor H. J. A. Kreyberg, formann, bon 1e Halvdan Berg, fagforeningsformann .Arnfinn -Berglie, designer Lise Skjåk-Bræk,
rektor Gunnar Bøe, direktør Sigve Erland, 1 djunkt Per Aage Estenstad, fisker Olaf Fillingsnes, direktør K re Gisvoll, sekretær
Aud Gustad, student Egil H. Haugland, fagforeningsformann
Klaus Hofstad, journalist Jørund Lera"'n, u I V. lektor Asbjørn Mathisen , lege Per Schjetne, tekn. sjef Tore Sl(jærseth, siv.ing. Olav
Rein Spilling, fagforeningssekretær Kai Ø~erland, fagforeningst o crn a □□ ,ludilb,.Aas
·
-~-ri---Medlemmer og varamenn. til Arbeidsutvalget er uthevet. For tipa
fungerer siv.ing. Joralf Halgunset som sekretær for utvalget. Det
er også opprettet et faglig utvalg i Trondheim, der fagforeningsformann Sture Arntzen er formann :
·

!

Hvor holder Fylkesutvalget til?
Fylkesutvalget har eget kontor i Trondheim. Kontoret ligger i
Olav Trygvassons gt. 3, nær Bakke bro. Et skilt ut mot Olav Trygvassons gt. viser hvor inngangen er. Her har Arbeidsutvalget
møte hver tirsdagskveld, mens Fylkesutvalget har møter når det
er behov for det.
·
Kontoret er åpent til følgende tider:
Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.00 til kl. 21 .00, og lørdag
.
fra kl. 10.00 til kl. 13.00.
Telefonnummeret er (075) 20 216.

~

Oppgaver. ·
.folkebevegelsens mål er å hindre at Norge blir innlemmet i EEC.
Dette stiller -bl.a. disse hovedoppgaver: 1) Informasjonsspredning. A sørge for opplysninger om Fellesmarkedet, dets grunnlag, oppbygging , virkemåte etc., samt å informere om de pågående forhandlinger i Brussel, og hvilke følger et eventuelt medlemskap vil få for det norske samfunn. 2) Medlemsverving. A få
så mange som mulig til å bli medlem av Folkebevegelsen , og
derved få samlet motstanden mot norsk EEC-medlemskap.
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Hvordan løse disse oppgaver?
For å løse disse oppgaver trenges et organisasjonsapparat.
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har sett det som meget viktig å få
aktivisert folk på det lokale plan . Vi har derfor henstilt ti l medlemmer i.distriktet og i bydeler i Trondheim om 'å ta skritt til å få
opprettet utvalg på sitt hjemsted, og i det minste å komme i kontakt med andre som ønsker å gjøre en innsats for fortsatt norsk
selvråderett. Fylkesutvalgets medlemmer har gitt støtte til dette
arbeidet, vesentlig i form av veiledning og ved å stille foredragsholdere til møter.
Hvordan er stillingen i dag i fylket?
Vi kan med en gang si at en ikke er kommet langt nok med organisasjonsarbeidet. Men en kan glede seg over økt virksomhet
på det lokale plan . I dag har Folkebevegelsen lokalutvalg i følgende kommuner: Hemne, Hitra, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rissa,
Røros, Selbu og Skaun. Andre kommuner står i ferd med å danne egne utvalg . Når det gjelder Trondheim , har vi mindre grunn
til å være fornøyd med situasjonen. Men også her er det arbeid
i gang i de enkelte valgkretser r:ned å få bygd opp handlekraftige
lokalorganisasjoner. Av lokalutvalg i Trondheim har vi et ved
NTH og to ved NLHT. Dessuten har de politiske ungdomsorganisasj onene som slutter opp om Folkebevegelsens linje dannet et
eget kontaktutvalg . De har i felless kap tatt på seg å holde en
stand på torvet i Trondheim hver torsdag og lørdag.. Det faglige
utvalg er også i aktivitet, og har bl.a. besluttet å utgi en ukentlig
avis med navnet Faginform. Det første nummer kommer ut i disse
dager. Men vi strir fortsatt med vår økonomi. Den er en alvorlig
begrensning for vår virksomhet.

-

Hva kan den enkelte gjøre?
Først og fremst vil vi henstille til de som er motstandere av norsk
EEC-medlemskap og som ikke air er medlem av Folkebevegelsen , om hurtigst mulig å melde seg inn og på den måten gi uttrykk_for sitt syn. Dernest vil vi gjerne oppfordre alle som er villig til å gjøre en innsats for å styrke Folkebevegelsens aktivitet i
fylket, om å ta kontakt med Fylkesutvalget eller med det stedlige
utvalg der et slikt eksisterer (kontaktadresser kan fås ved .henven<;lelse. til Fylkesutvalget) . I . Fylkesutvalget har vi behov for
gode ideer til å løse oppgaver og for hjelp til å utføre praktisk
arbeid i forbindelse med løsning av oppgav.ene. Slikt arbeid kan
f.eks. være kontorarbeid som maskinskriving , stensilering, arkivtjeneste o .l. eller «feltarbeid » som avisspredning , annen informajsonsspredning , bemanning av stands, rnedlemsverving osv.
Skriv, ring eller stikk in·nom , men husk da p~ kontortiden . Vi vil
også igjen anmode - kanskje spesielt dere som ikke kan hjelpe
oss på annen måte - om å f?idra med penger. Innbetaling kan
skje over postgiro nr.88441, eller bankgiro nr. 8180.06.22.042.
La parolen være : MED FOLKEBEVEG,E.LSEN MOT EEC!
.. Med hilsen , .. .
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag.
BJÆRUM
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