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Årets kampanje foran jordbruksforhandlingene  
Norges Bondelag kjører årlig en kampanje foran jordbruksforhandlingene. Også i år vil det være viktig at 
lokallaga bidrar til å påvirke politikere og folk flest i forkant av forhandlingene.  
 
Vi vil ha fram følgende budskap: 
• Blå-blå politikk kan skape et landbruk for de få – dette vil være er et tap for samfunnet 
• Trygg mat produseres best av et mangfold av selveiende bønder/familier  
• Regjeringens forslag til endringer vil forandre det Norge vi kjenner 
 
Årets kampanje vil gjennomføres i lokallaga de to siste ukene før påske (uke 12 og 13), samt gjennom en 
felles kampanjedag i regi av fylkeslaget 8. april. Sentrale oppgaver vil være å få til møter lokalpolitikere, 
fylkespolitikere og eventuelle Stortingspolitikere i denne perioden. Lokallaga kan enten invitere seg selv til 
kommunestyret, eller be om møter med partigruppene i kommunen. Regjeringspartiene og 
samarbeidspartiene vil være de viktigste å ha kontakt med. Mer informasjon om det praktiske innholdet i 
kampanjen kommer etter hvert, og lokallagslederne vil motta ei materiellpakke i uke 11.  

   

  
  

   

  

   

   

 

   

Arranger Åpen Gård 2015!  
Påmelding til Åpen Gård 2015 er nå åpnet, 
påmeldingsfrist er 15. april. Meld på ditt lokallag 
ved å trykke HER og fylle ut det elektroniske 
skjemaet. Fellesdatoen for årets arrangement er 
søndag 23. august, men det er også mulig å 
arrangere på andre datoer. Informasjon om Åpen 
Gård 2015 og materiell som kan lastes ned ligger 
under Åpen Gård-arrangør 
 
Norges Bondelag sender ut materiellpakker til 
arrangører, innhold: Åpen Gård-t-skjorter, plakater 
og klistremerker, samt give-aways og småartikler 
fra Tine og Nortura. Det blir i år mulig å velge 
størrelser på t-skjorter dersom man legger inn en 
bestilling i nettbutikken innen 1. juni. Nærmere 
informasjon om dette ligger i nettbutikken  

   

   
 

  

  

   

   

 

   

Bruk Mitt lokallag  
Mitt Lokallag gjør hverdagen som 
lokallagstillitsvalgt enklere. Alle med lokallagsverv 
har automatisk tilgang til Mitt lokallag, der man 
blant annet finner medlemsoversikter og kan sende 
sms og e-post til medlemmer og tillitsvalgte. Logg 
inn  og sjekk at det nye styret i lokallaget er 
korrekt registrert. 

 

   

   
 

  

      

http://g.nettsvar.no/w.php?i=wqQxQ0JDOTlGMzM0Q0I0MzczQjEzMzE3NkREQkUyN0ZDRMKkRDlDQzNEM0Y4REMyNDg4N0ExRkQxNzhBNEE3MTJERDLCpGhvdmxhbmRzYmFra2VuQG9ubGluZS5ub8KkNjYxM2U1MDkzZjBiY2FkNmY4ZTM5NzcyNDNhMDk0MWU=
https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/v2oxtrn65h/
http://www.bondelaget.no/apen-gard-arrangor/category1593.html
http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/ApenGard/
http://www.bondelaget.no/ekstranett/
http://www.bondelaget.no/ekstranett/
http://bondelaget.no/


   

 

   

Høring før jordbruksoppgjøret 2015 
Frist for å sende høringsinnspill fra lokallaget er 15. februar. Lenk til 
elektronisk høring er sendt til lokallagsleder. Husk også å rapportere 
gjennomførte studieringer til studieforbundet når studiearbeidet er avsluttet. 
Materiell og informasjon om studie- og høringsarbeid før jordbruksoppgjøret 
2015 finnes HER 

   

  
 

  

  

   

 

   

Stor medlemsvekst i 2014 
Ved utgangen av 2014 hadde Norges Bondelag 61.827 medlemmer. Dette var 
nesten 400 flere medlemmer enn ved utgangen av 2013. Hele 13 fylker hadde 
medlemsvekst.  
 
- Medlemsvekst viser at bønder og folk i bygdenorge tror på Norges Bondelag, 
sier leder Lars Petter Bartnes. Les mer  

 

   

  
 

  

  

   

   

 

   

Oppdatert vervemateriell  
Medlemsverving er like aktuell hele året. Husk å 
spørre alle potensielle medlemmer f. eks. nye 
bønder, ungdommer og bondevenner.  
 
Vervemateriellet er nå oppdatert; vervehåndbok, 
vervebrosjyrer og faktaark/verveark for ulike 
medlemsgrupper. Det finnes også en ferdig 
standspakke. Vervemateriell kan lastes ned eller 
bestilles i nettbutikken    

   

   
 

  

  

   

   

 

   

Temamøte om lokalmat  
"Smaken av lokalmat" er et samarbeid mellom 
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke, med 
støtte fra Innovasjon Norge. 
 
Lokallaget kan få støtte til gjennomføring av møte 
med fokus på lokalmat og lokal matproduksjon. 
Gjennom møtet kan lokallaget bidra til å 
markedsføre mulighetene, og kanskje få nye 
medlemmer! Les mer  

   

   
 

  

  

   

   
 

   

Ungdom og utdanningsvalg  
Mange unge skal snart velge utdanningsvei og 
mange lokallag får forespørsel om å bli med og 
informere om utdanning og yrke i landbruket. 
Søknadsfrist til videregående skole er 1. mars og til 
fagskole og høyere utdanning 15. april. 
Presentasjoner, lenker og materiell finnes i 
nettbutikken  

   

   
 

  

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på 
lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på 

www.bondelaget.no for mer info.  
 

 

 

http://www.bondelaget.no/studie-og-horingsmateriell/category3516.html
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/stor-medlemsvekst-i-aret-som-gikk-article80265-3805.html
http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/Medlem/
http://www.bondelaget.no/drift-av-lokallag/temamote-om-lokalmat-article80426-3543.html
http://www.bondelaget.no/velg-landbruk/category3558.html
mailto:lokallagssending@bondelaget.no
http://www.bondelaget.no/for-lokallag-og-tillitsvalgte/category161.html

