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Vårkampanjen "Norge Trenger
Bonden"
I forrige uke ble kampanjemateriellet sendt ut til
lokallagslederne. 

Pakkene inneholder
Følgebrev
Tipshefte med fors lag til aktivitet
Heftet "Hvor kommer maten vår fra" til
utdeling til skolebarn
Fargeleggingshefte til barnehagebarn
Bondespire-buttons
"Tatoveringer" med husdyr
En ferdiglaget natursti

Materiellet finnes tilgjengelig for nedlasting her
(http://www.bondelaget.no/skolekontakt/bondelagets-
varkampanje-norge-trenger-bonden-article83797-
1595.html). Lykke til med kampanjen!

Tilskudd til studiering

Så mange som 300 lokallag har i disse
dager gjennomført studieringer i
forbindelse med forberedelsene til
jordbruksforhandlingene. De fleste av
disse kan få studietilskudd via
Studieforbundet Næring og Samfunn
(SNS) der Norges Bondelag er
medlem. Nytt for 2016 er at all
registrering av kursvirksomhet må
gjøres elektronisk på nettet, via
KursAdmin som dere finner på SNS
sine nettsider
(http://www.naeringogsamfunn.no/).
Dette er nytt for mange, og vi har
derfor laget en ”oppskrift” for hvordan
man skal gå frem. Denne finner dere
på Bondelagets hjemmesider, eller ved

Snart
jordbruksforhandlinger!
Etter påske starter innspurten fram
mot jordbruksforhandlingene. Alle
lokal- og fylkeslag i Bondelaget og
andre organisasjoner med interesser i
jordbruksavtalen har nå levert sine
skriftlige innspill til oss. Rett over
påske møtes representantskapet i
Norges Bondelag for å gi sine innspill
til forhandlingsutvalget. Så brukes
noen uker til å utforme Norges
Bondelags krav, og til å samordne
jordbrukets felles krav med Norsk
Bonde- og Småbrukarlag. Jordbruket
overleverer sitt krav 25. april. Statens
tilbud til jordbruket vil etter planen
komme 3. mai. Så blir det
forhandlinger med Staten som skal
avsluttes seinest 13. mai. 

Organisasjonen vil bli holdt orientert
gjennom bondelaget.no, og sentrale
tillitsvalgte vil også få tilsendt SMS
underveis i forhandlingene. Det er
viktig at lokallaga nå legger sine
aksjonsplaner i tilfelle det blir brudd i
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å gå via denne linken
(http://www.bondelaget.no/studie-og-
horingsmateriell/category3516.html).

aksjonsplaner i tilfelle det blir brudd i
jordbruksforhandlingene og det blir
nødvendig å aksjonere.

Tryggere sammen:
Nytt og spennende
kurstilbud i 2016

Norges Bondelag har fått to millioner
kroner fra Gjensidigestiftelsen til
prosjektet ”Tryggere sammen”. Midlene er
brukt til å utvikle informasjons- og
kunnskapsmateriell om krisehendelser og
om konsekvenser av uønska hendelser.
Målet er at lokale bondelag enkelt skal
kunne bruke materiellet til lokale møter
og temasamlinger. Som en del av
prosjektet har Norges Bondelag etablert
nettsiden tryggeresammen.no
(http://www.tryggeresammen.no/). Siden
inneholder informasjon om hvordan man
bør møte risiko, fortalt av mennesker som
har stått i og nær alvorlige hendelser eller
kriser. Tryggere sammen blir et nytt og
spennende kurstilbud tilgjengelig fra
høsten 2016.

Vi ønsker dere alle en
riktig god påske!

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.
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