Årsmelding 2018 for STOPP smartmålerne
Fase 1: hardt arbeid
STOPP smartmålerne ble stifta i februar 2018 av Hilde Hovden, Ingriid Stella Oppebøen, Gard
Eitungjerde Høyvik, Jonas Ellingsen og Tore Næss. Første etappe var å bli enige om hvordan vi
skulle formulere oss og utarbeide tekst til hjemmeside og trykksaker. Parallelt med dette ble
hjemmesida laget og medlemsregistreringssystem etablert. I dette arbeidet fikk vi god hjelp fra
Anita Westeraas, Einar Flydal og Pål Mauset. Vår talsperson Ingriid Stella var på Dagsnytt atten 8.
mars, og klarte seg særdeles bra i debatt med Guro Grøtterud fra NVE og Petter Brelin fra
legeforeninga.
Fase 2: videre arbeid og utmattelse
Etter at systemene var oppe og gå i mars måned, fulgte en periode med flere styremøter og
innsamlingsaksjon til juridisk utredning i samarbeid med Einar Flydal og advokal Erling Grimstad
AS. Men organisasjonen var fremdeles liten, og vi i styret og våre støttespillere opplevde et stort
press og tøffe krav fra personer som mente vi gjorde ting feil, ikke jobba hardt nok osv. Dette
resulterte i utmattelse for flere av de involverte, men vi klarte likevel å gjennomføre den planlagte
demonstrasjonen 2. juni. STOPP smartmålerne hadde også en hagefest hos Ragnhild og Tore Næss
på Nøtterøy med grilling, hyggelig samvær og mange blide mennesker.
Fase 3: rekreasjon og nye krefter
Etter den «litt i overkant» heftige våren, trengte styret en rolig sommer for å komme seg litt. Men
våre medlemmer fortsatte å dele ut løpesedler og informere folk, spesielt Odd-Erik Helgesen m.fl.
Dette resulterte i en jevn medlemsvekst gjennom hele sommeren, og at vi deltok på Arendalsuka i
august. Også her gjorde Odd-Erik en kjempejobb, og kort tid etter ble han engasjert som daglig
leder.
Fase 4: ny giv og stabilisering av organisasjonen
Odd-Erik har jobba med «strålingssaken» siden 2012, og hans erfaring og driftighet har betydd
særdeles mye for STOPP smartmålerne: vi fikk en ny giv! Høsten var en aktiv periode, med
utdeling av løpesedler, foredrag i Tromsø 14. og demonstrasjon foran Stortinget 15. september. 13.
november klarte vi å mobilisere hele landet, og det ble avholdt markeringer og/eller stands åtte
steder. I november gjennomførte vi også vår andre store innsamlingsaksjon for finansiering av
juridiske utredninger. Samme måned ble fase 1 ferdig, og advokatenes tale var klar: nettselskapene
har ingen adgang til å stenge strømmen for oss smartnektere!
Selv ikke adventstiden klarte å legge noen demper på vår aktivitet, og i desember kunne vi notere
historiens første julebord og møte på Stortinget for å påvirke våre beslutningstakere. Vestlandet har
lenge ligget stille hva aktivitet fra STOPP smartmålerne angår. Men på tampen av året fikk vårt
medlem Roger Dyrøy fra Bergen full tenning, og har reist landsdelen rundt og organisert
flyersaksjoner og stands og inspirert mange til dyst.
I tillegg kan vi ta med at vi har oppnådd flere saker i media, både på nrk.no, NRK radio og
nettavisen.no, samt bistått flere av våre medlemmer i å få gjennom sine lokale pressoppslag. Det har
også vært en stor mengde avisinnlegg på trykk fra våre medlemmer.
Vi i styret er veldig fornøyd med organisasjonens første leveår. Man kan alltid gjøre mer, men dette
er frivillig arbeid, så alt som gjøres må sees på som en ren bonus. Vi er spesielt fornøyd med at vi
har en positiv, optimistisk og løsningsorientert holdning i organisasjonen, noe som har resultert i
god stemning og mange hyggelige mennesker og menneskemøter. Vi merker absolutt at vårt arbeid
har gitt resultater, og gleder oss til 2019, med hovedfokus på lokallagsetablering og
folkeopplysning.
Vennlig hilsen styret

