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Studiearbeid foran jordbruksforhandlingene
Lokallaga blir også i år utfordret på å si sin mening i forkant av jordbruksoppgjøret. Det blir
utarbeidet et eget studiehefte, og lokallaga svarer på spørsmålene i studiearbeidet gjennom en
egen elektronisk spørreundersøkelse. Det er også mulig å sende skriftlig innspill til fylkeslaget uten
å bruke Questback. 

Det legges høyst sannsynlig fram ei jordbruksmelding før jul. Denne meldinga vil få betydning for
jordbruksforhandlingene, og studieheftet vil ikke ferdigstilles før etter at jordbruksmeldinga er lagt
fram. Studieheftet vil derfor ikke være i postkassene til lokallagslederne før på nyåret. Vi håper alle
lokallaga vil være med på å påvirke Norges Bondelags krav i jordbruksforhandlingene gjennom å
delta i studiearbeidet!

Frist for å sende innspill foran jordbruksforhandlingene blir 24. februar.

Norges Bondelag mot 63.000
medlemmer
Per 30. november har Norges Bondelag 62.821
medlemmer.

Aksjonsutvalget har startet
arbeidet
Å ha en god aksjonsberedskap er viktig for å gi
forhandlingsutvalget trygghet i forhandlingene.
Målet er alltid å forhandle seg fram til en avtale,
men er det ikke mulig, skal Bondelaget
gjennomføre aksjoner. I henhold til Norges
Bondelags lover skal alle lokallaga ha en
aksjonsberedskap.

Aksjonsutvalget er ledet av Einar Frogner fra styret i
Norges Bondelag, og ønsker nå innspill fra
organisasjonen! Aksjonsutvalget ønsker spesielt
innspill på følgende: 

https://www.facebook.com/bondelaget/videos/10154040168418720/


Vi gratulerer medlemmer og tillitsvalgte med flott
verveinnsats i høst! Vi minner også om at fra 1.
november er det gratis medlemskap ut året. Dette
er et godt verveargument å bruke for å nå 63.000
medlemmer ved årsslutt!

Ta en titt i tabellen over for å se hvordan ditt fylke
ligger an. Vi håper dere alle er klare for å legge inn
en ekstra verveinnsats før jul, det er bare 171
medlemmer vi trenger for å nå målet! 

Lykke til!

• Etter bruddet i 2014 har aksjonsplanene inneholdt
snille og rolige aksjonsformer som ikke rammer
tredjeperson. Bør vi planlegge tøffere og mer
slagkraftige aksjonsformer i år?
• Hva slags aksjoner er aktuelle etter ditt lokallags
oppfatning?
• Kommunikasjonsformer – hvordan bruke mediene
på en kraftfull måte?
• Hvordan kan vi overraske med aksjonsformer
som både er tydelige og samtidig vekker sympati
og forståelse blant folk flest?
Innspill til aksjonsutvalget kan sendes
infopost@bondelaget.no

Betalingsløsninger for lokal-
og fylkeslag
Lokal- og fylkeslag har mulighet til å benytte
M-Cash og Vipps. Alle lokallag kan benytte
begge løsningene, men Vipps krever at du
har konto hos DNB. M-Cash har ingen slike
begrensninger.

Norges Bondelag sentralt står som
administrator og lokallagene kan få opprettet
egen bruker ved å ta kontakt med
administrasjonsavdelingen i Norges Bondelag
(Leif Slåtten). For å få opprette en bruker
trengs kun navn, adresse og kontonummeret
på lokallaget, og kontaktperson med navn og
mailadresse.

Les mer om betalingsløsningene her.

Vårkampanjen 2017
Politikerne og folk flest har for lite kunnskap
om norsk matproduksjon og verdiskapingen i
norsk landbruk. Det er derfor vår oppgave å
bidra til økt kunnskap! Norges Bondelag vil
også i år kjøre en kampanje i forkant av
jordbruksforhandlingene, som det er viktig at
lokallaga deltar i. Detaljene i kampanjen er
ikke klare enda, men lokalpolitikere blir ei
viktig målgruppe. Hovedkampanjen vil vi kjøre
de to siste ukene før påske, det vil si fra 27.
mars til 7. april. Vi kommer tilbake med
konkrete planer og forslag til
lokallagsaktiviteter! Frist for tilbakemelding på

Åpen gård 2017
Åpen Gård 2016 ble nok en
publikumssuksess, med over 70.000
deltakere på arrangementer fra sør til nord.
Fellesdatoen for Åpen Gård-arrangementer vil
i 2017 være søndag 27. august. Det kan
være lurt å bestemme seg for om man skal
arrangere Åpen Gård allerede nå. 

Det vil være mulig å melde på sitt
arrangement rett over nyttår, med
påmeldingsfrist 15. april. Det vil bli sendt ut
informasjon når påmeldingen er åpnet. 
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aksjonsplaner er 13. januar. Klikk på bildet for å se video med tilbakeblikk
fra årets Åpen gård!

Hvem blir ny
Bondelagskokk?
Kjenner du en kokk med forkjærlighet for
norske råvarer og mattradisjoner? Tips
kokken om å søke Bondelagets kokkestipend
på 100 000 kroner, og vær en frontfigur for
norsk mat de to kommende årene.
Søknadsfrist 5. desember.

Jordvern sett fra lufta
Utbygging av ny E6 og boligarealer spiser opp
matjorda rundt Trondheim. Sør-Trøndelag
Bondelag har filmet utbyggingen fra lufta, og
oppfordrer politikere og utbyggere til å tenke
seg om, og verne matjorda. Se video!

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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