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Takk til alle arrangører av Åpen Gård!
I løpet av sommeren har hele 82.000 personer besøkt Åpen gård rundt om i landet. Flere
arrangører har i år hatt besøksrekord på sine arrangementer.
Norges Bondelag ønsker å rette en stor takk til alle dere som har bidratt til gode opplevelser for små
og store.
Les mer og se filmen " Takk for besøket" her.

Årsmøte i lokallaga

Høsten er årsmøtetid i
lokallagene. I henhold til
Lover for Norges Bondelag
skal årsmøte i lokallaget
holdes innen 1. november.

Fremover bør dere derfor
tenke på følgende saker:

Tørre å spørre
Per i dag har vi 62.252 medlemmer! Det er over medlemstallet

http://www.bondelaget.no/forside/takk-for-besoket-article84751-6.html


Igangsette
valgkomiteen
Sette av dato og
invitere innledere fra
fylkesstyret, evt.
andre
Kasserer avslutter
regnskapet og
kontakter revisor
Produsere
årsmøtepapirer
Invitasjon til alle
medlemmer minst 14
dager før årsmøtet

per 31.12.15- bra jobba! I høst lanserer vi vervekampanjen
"Først i Tunet", etter ide fra Trøndelag.

Kampanjen legger opp til at lokallagene skal følge opp ved
eiendomsoverdragelser i lokalmiljøet. Det kan være en fordel å
skaffe seg kunnskap om bonden som besøkes, samt legge en
tidsplan i styret for hvem som besøker hvem. Ha alltid bonde t-
skjorte på, ta med en bonde t-skjorte til det potensielle
medlemmet også, Bonde = Bondelaget! Vis at vi er stolte av
yrket vårt, vi er mye mer enn jordbruksforhandlingene, vi
representerer matproduksjon, lokal aktivitet, påvirkningskraft i
befolkningen og verdiskapning over hele landet!

LYKKE TIL!

Bruk Mitt lokallag
Mitt Lokallag gjør hverdagen som lokallagstillitsvalgt enklere.

Alle med lokallagsverv har automatisk tilgang til Mitt lokallag. På Mitt lokallag kan man blant annet:

Sjekke hvilke nye medlemmer lokallaget har fått siste året.
Sjekke hvilke medlemmer som har meldt seg ut siste året.
Ta ut medlemslister og etiketter
Sende sms og e-post til medlemmer og tillitsvalgte i lokallaget.
Registrere det nye styret i lokallaget.

Brukerveiledning finner dere her.
Logg inn på Min side/Mitt lokallag her.

Verving på SMS
Vi oppfordrer derfor alle som verver på SMS om å være sikre på at det er avklart at at personen
ønsker å bli medlem i Bondelaget. Erfaringer tilsier at personer vi ringer etter SMS-tips ikke alltid er
interessert i medlemskap. Husk også at det er mulig å selv registrere seg som medlem på
Bondelaget.no.

Oppfordringen til lokallagene blir å velge den verveformen som passer dere best Bondelaget.no er
et ypperlig verktøy i vervearbeidet, med oversikt over medlemsfordeler, regn ut min kontingent-
knapp og verveargumenter! 

http://www.bondelaget.no/for-lokallag-og-tillitsvalgte/category161.html
http://www.bondelaget.no/ekstranett/


Heretter vil det gis tilbakemelding til fylkeslag/verver i de tilfeller hvor kontakt ikke oppnås. På den
måten får fylkeslaget/lokallaget beskjed – og kan iverksette tiltak på egen hånd.

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.

Bondelagets Servicekontor AS - Schweigaards gate 34 C. , 0109 Oslo Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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