
Protokoll fra det 109. årsmøtet iAsker og Bærum Bondelag 2l.t0.202l

Møtet ble holdt i Vinkelgården på Wøyen gård i Baerum. Det var 22 stemmeberettigede til stede.
I tillegg møtte Torbjørg Kylland, nestleder i Akershus Bondelag.

Årsmøtet ble innledet med servering av gryterett. Senere ble det servert kaffe og marsipankake.

Sak 1: Apning
Leder Unni Wolden Staver ønsket de fremmøtte velkommen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
lnnkalling var sendt ut via e-post og SMS.

lnnkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3: Valg av mØteleder
Hans Ellef Wettre ble valgt til møteleder.

Sak 4: Valg av referent og to til å underskrive protokollen
Erling Staver ble valgt til referent.
Til å skrive under protokollen ble Jon Burum og @ivind Isachsen valgt.

Sak 5: Årsmelding
Leder Unni Wolden Staver leste årsmeldingen.
I tilknytning til årsmeldingen redegjorde Hans Ellef Wettre for aktivitetene som også Wettre gård

retter mot skolene.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Regnskap
Kasserer Thor Gunnar Mathisen leste regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 7: lnnkomne saker
Følgende sak var kommet inn fra Anne og Hans Chr. Aaby:

(l løpet av det siste året som er gått har diskusjonen i stor grad handlet om dyrevelferd,

klima og omdømme til den norske bonden. Vi er i den oppfatningen at et kompetansekrav vil

kunne være en del av løsningen. Vi er kjent med at en arbeidsgruppe fra Landbruks- og

matdepartementet ble satt ned i 20L4. Hvor står denne saken nå? Vil Asker og Bærum

Bondelag være en pådriver for at dette kompetansekravet blir innført?>



Styret hadde vurdert innspillet og la frem en grundig utredning rundt temaet.
Styrets forslag til konklusjon var:

<Styret mener kompetansekravet for dyrehold må anses gjennomført ved at krav til
gjennomført kurs for næringsretta dyrehold er innført fra og med 1. januar 2020 for alle

produksjonsdyr.

Styret er enig i at innføring av et kompetansekrav for rekruttering til næringen vil bidra til å

styrke næringens anseelse, og gi muligheter for et bedret driftsgrunnlag. Kompetansekravet

vil gi økt anseelse både innad i miljøet og utad. Det vil gi godt grunnlag for kunnskap om både

dyrevelferd og klimautfordringer, og vil sannsynligvis styrke bondens omdømme.

Vårt lokallag vil ta opp temaet med å få på plass et kompetansekrav for en nasjonal strategi

for rekruttering til tandbruket, i de sammenhenger vi finner dette formålstjenlig og naturlig.

Asker og Bærum Bondelag vil støtte Akershus Bondelag og Norges Bondelag i arbeidet med å

fremme kompetansekravet overfor myndighetene.

Det er etter styrets oppfatning ikke naturlig eller hensiktsmessig at lokallaget går inn i denne

saken på egen hånd med direkte kontakt med offentlige instanser. Dette vil i så fall være på

tvers av vedtatte saksbehandlingslinjer innad i Bondelaget, der det naturlige er at lokallaget

henvender seg til fylkeslaget, som igjen arbeider inn mot hovedorganisasjonen sentralt.

Hovedorganisasjonen Norges Bondelag er den enheten som har tyngde til å fremme denne

type saker overfor samfunn og myndigheter.

Norges Bondelag har sannsynligvis bedre kommunikasjon inn mot den nåværende

regjeringen enn den avgåtte, og dette kan gi håp om at kompetansekravet igjen kommer

h6yere på dagsorden i de kommende jordbruksforhandlingene.

En naturlig konsekvens av dette, er at Asker og Bærum Bondelag tar opp kompetansekravet i

studieringens innspill til neste års jordbruksforhandlinger. >

Deretter fulgte en debattrunde, der behovet for kompetanse ble fremhevet av mange, samtidig som

det også ble pekt på at det er en pågående prosess når det gjelder å innføre kompetansekrav i de

ulike produksjoner.

Det har i Buskerud vært gjennomført forsøk med fagbrev og lærlingeordninger i landbruket. Det er

ikke så enkelt å få bred lærlingepraksis innenfor landbruket, i og med at den enkelte bonde kun har

6n eller svært få produksjoner. Forsøket er foreløpig ikke videreført i andre områder.

Dyrevelferd ble også tatt opp av flere. Det er behov for å definere hva som er god dyrevelferd, og

Bondelaget sentralt b6r engasjere seg mer i dette arbeidet for å sikre gode definisjoner, slik at ikke

andre mindre kompetente aktører dominerer området.

Det ble også hevdet fra enkelte at det allerede er så mange krav til bønder at det ikke er behov for

ytterligere tiltak.

Møteleder oppsummerte debatten med at årsmøtet slutter seg til styrets konklusjon.



Sak 8: Arbeidsplan
Leder la frem styrets forslag til arbeidsplan.

Det pågår overordnede kommunale planprosesser i både Asker og Bærum. Disse blir det

viktig å følge med på i kommende arbeidsår. Av enkeltsaker som ble omtalt var omregulering

av landbruksjord til kirkegård på Åstad. Her har driverne på Åstad og nærmiljøet engasjert

seg sterkt for å hindre denne omdisponeringen.

Flere var også innom spørsmålet om Åpen gård. Det ble pekt på fra fylkesrepresentanten at

Åpen gård etter hvert har utviklet seg til å være ulike typer arrangementer, og at det kanskje

ikke er hensiktsmessig med de store oppleggene med flytting av dyr og maskiner.

Konklusjonen ble at styret vurderer om det skal settes ned et utvalg som ser nærmere på

fremtidige muligheter for Åpen gård-arrangementer, og eventuelt kartlegger hvilken

interesse det er i laget for ulike varianter av Åpen gård og hvilken inieresse det er for å bidra

på slike opplegg.

Det fremkom også et Ønske om flere medlemsmøter.

Vedtak: Styret forslag til arbeidsplan ble godkjent.

Sak 9: Valg
Valgkomiteen har bestått av Ole Tom BØ, Øivind lsachsen og Hans Ellef Wettre
Ole Tom Bø ledet valget, og la frem valgkomiteens innstilling.

Valget av leder ble gjennomført skriftlig, og Unni Wolden Staver fikk22 stemmer. De øvrige valg

foregikk ved akklamasjon. Følgende ble valgt:

Leder
Styremedlem
Styremedlem

l-. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Revisor

Unni Wolden Staver valgt for 1 år

Karen BjØrum valgt for 2 år

Thor Gunnar Mathisen valgt for 2 år

Kristin Bue Jahn valgt for 1 år

Andreas Bakke Myking valgt for 1 år

Hans Fredrik Aaby valgt for 1 år

Johan Aalerud valgt for 2 år

Medlem festkomiteen Tone Beate Grøtan valgt for 3 år

Medlem valgkomiteen Margaret Skjulestad valgt for 3 år

Styret ble gitt fullmakt til selv å oppnevne utsendinger til fylkesbondelagets årsmøte.



Tillitsvalgte for perioden fra 21.10.2021ti| årsmøtet i oktober 2022 er:

Stvret:
Leder

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Revisorer:

Festkomit6:

Unni Wolden Staver

Karen BjØrum

Thor Gunnar Mathisen
Kari Anne Aaby

Erik Friis Røkholt

Kristin Bue Jahn

Andreas Bakke Myking
Hans Fredrik Aaby

Johan Aalerud
Erling Staver

Anne Sophie Aaby
June Lindstad

Tone Beate Grøtan

Øivind lsachsen

Hans Ellef Wettre
Margaret Skjulestad

(va lgperiode 2021.-20221
(va I gperiod e 2021.-2023\
(va I gpe ri od e 2021.-20231
(val gpe ri ode 2O2O-2O22)'

(va I gperi od e 2020-20221

(va I gpe riode 2021,-2022)

{va I gpe riode 2021.-2022)
(va I gperiod e 2O2t-2022)

(va I gperiode 2021.-2023)
(va I gpe riode 2020-2022)

(va I gperiod e 2019 -2022l'
(va I gperiode 2020-20231
(va lgpe ri ode 2021.-2024)

(va I gperiode 2A19 -2022)-

{va I gperi ode 2020-2023,
(va I gperiode 2A2t-2024)

Valskomit6:

Det ble ikke gjort endringer i godtgj6relser for tillitsvalgte, og satser vedtatt i 2019 gjelder fortsatt,
men valgkomiteen ble bedt om å se på godtgjørelsenes størrelse til årsmøtet i 2022.

Følgende godtgiØrelser gielder:

Årtig godtgjørelse - styret:
Leder
Sekretær
Kasserer

Styremedlemmer (pr. medlem)
1. varamedlem

Årl i g godtgjøre I se - fe stkomiteen :

Festkomit6medlemmer (pr. medlem)

Årlig godtgjøretse - Åpen gård:
Leder for hovedkomit6en for Åpen gård

Medlemmer av hovedkomit6en for Åpen gård

(pr. medlem)

kr.3 000,-
kr. 1500,-
kr. 1 500,-

kr. 800,-
kr. 800,-

Møtegodtgjørelse - sty ret:
Møtegodtgjørelse for møter under 6 timer utgjØr kr. 450,- og for møter over 6 timer kr. 900,-

{gjelder ikke våre egne arrangementer).

kr. 500,-

kr. 1 500,-

kr. 800,-

Godtgjørelser utbetales kun i de årene Åpen gård blir arrangert.
*
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Før valget presenterte Torbjørg Kylland de viktigste sakene for fylkeslaget fremover.

Hurdalsplattformen var et nøkkelbegrep i forhold til videre arbeid, da den er i tråd med strategien til
Akershus Bondelag.

Hun fikk overrakt lokale produkter fra Ringi gård og en blomst, som takk for at hun stilte på vårt

årsmøte som representant for Akershus Bondelag.

Leder takket Margaret Skjulestad for innsatsen og overrakte en blomst og Ringi-produkt. Hans Ellef

Wettre ble på samme måte takket for innsatsen som møteleder.

Bærum, 2t.LO.2OZL

Erling Staver

referent

Protokollen god kjennes:
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