
Nyhetsbrev tillitsvalgte november Se webversjon

Gratulerer med tilliten du har fått av lokallaget ditt!
I disse dager er det årsmøter i lokallagene, og vi vil få mange utskiftninger blant de
tillitsvalgte. Dette nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon til tillitsvalgte, spesielt for
deg som er ny!

Nå er tida for årsplanlegging
Etter årsmøtet er det lurt at styret samles for å diskutere årsplanen for det kommende
arbeidsåret. På sidene for lokallag og tillitsvalgte finner dere blant annet sjekkliste for
årshjul, tips til medlemsaktiviteter og annen nyttig informasjon. 

Av sakene som kan diskuteres for årsplanen er blant annet om dere ønsker å
arrangere Åpen Gård, om dere ønsker å sette ned en komite for dette eller ha en
ansvarlig i styret som følger opp. Fellesdatoen for Åpen Gård i 2017 er satt til søndag
27. august og mer informasjon om påmelding kommer på nyåret. Les mer om Åpen
Gård her

http://www.bondelaget.no/getfile.php/13623456/Bilder NB/For lokallag og tillitsvalgte/Drift av lokallag/%C3%A5rshjul.PDF
http://www.bondelaget.no/getfile.php/13623459/Bilder NB/For lokallag og tillitsvalgte/Drift av lokallag/Tips.PDF
http://www.bondelaget.no/drift-av-lokallag/category3543.html
http://www.bondelaget.no/apen-gard-arrangor/category1593.html


Bønder støtter bønder
Over 50.000 småbønder i Malawi er involvert i prosjektet. Målet er å gi kunnskap om
driftsformer som vil kunne gi større avlinger og økning i omsetningen for den enkelte
bonde, år for år. Norges Bygdeungdomslag har vært gode på å samle inn penger til
vårt felles prosjekt i Malawi, blant annet ved å gi overskudd fra forskjellige
arrangementer i støtte. Alle lokallag oppfordres til å engasjere seg for eksempel ved å
ha Malawi-informasjon på arbeidsplanen, og/eller å vedta støtte til prosjektet. Mange
lokal– og fylkeslag har tidligere også valgt å gi julegaver til prosjektet. Noen tusen
kroner kan gi stor effekt i Malawi. Her er noen eksempler:

15 griser til fordeling blant bønder = kr 5.200
100 høner til fordeling blant bønder = kr 3.000
25 geiter til fordeling blant bønder = kr 3.875
Grunnutdanning av 5 modellbønder = kr 4.500

Innbetaling av støtte gjøres til konto. nr. 1503.21.17675 og merk gjerne betalingen
med "griser", "høner", "geiter" eller "grunnutdanning av modellbønder" og navn på
lokallaget. Utviklingsfondet vil sende ut gavekort til giverne etter hvert som
gavebeløpene kommer inn. Les mer om hvordan dere kan støtte og hva prosjektet går
ut på her.

http://static.mnm.as/qysxpqiish-8360.pdf
http://www.bondelaget.no/stotte-til-malawiprosjektet/category7388.html


Vi har nådd 62.500
medlemmer!
Per dags dato er vi over 62.500
medlemmer i Norges Bondelag. Vi
gratulerer med en super verveinnsats i
høst! Fra 1. november er det gratis
medlemskap ut året. Dette er et godt
verveargument å bruke for å nå 63.000
medlemmer ved årsslutt!

Nyttige verktøy for
lokallaget
På bondelaget.no/for-lokallag-og-
tillitsvalgte finner du informasjon og
materiell for lokallagene i Norges
Bondelag. Her ligger gamle nyhetsbrev,
informasjon om medlemsverving, tips til
innkallinger og økonomi, og mye mer. 

Hvordan bruke 
"Mitt lokallag"

På Bondelaget.no kan du logge deg inn
på "Min side". Her finner du også fanen
"Mitt lokallag". 

Her kan du blant annet

Via rapporter sjekke antall
vervede/utmeldte medlemmer 
Få tilgang til enkel
lokallagsadminstrasjon
Sende e-post eller SMS
Opprette eller avslutte verv i
lokallaget

Brukerveiledning til "Mitt lokallag" finner
du her.

Påminnelse: Ikke bruk
aksjonsmateriell
Ved brudd i jordbruksforhandlingene skal
Bondelaget raskt mobiliseres for å
aksjonere. 

Det befinner seg derfor mye

http://www.bondelaget.no/for-lokallag-og-tillitsvalgte/category161.html
http://www.bondelaget.no/getfile.php/13671831/Bilder NB/For lokallag og tillitsvalgte/Drift av lokallag/Mitt lokallag  brukerveiledning_16092014.pdf


aksjonsmateriell hos lokallagene. Dette er
materiell vi kun skal bruke ved et evt.
brudd. Det er derfor viktig at slike plakater,
bannere og andre effekter ikke brukes i
andre sammenhenger og
demonstrasjoner.

Er du i tvil om materiellet kan brukes, ta
kontakt med ditt fylkeskontor eller
kommunikasjonsavdelingen ved Norges
Bondelag.

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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