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ÅRSMØTE I TRØNDELAG BONDELAG 2022 
 
 

 

SAK 7A- Nedskalering av fylkesstyret i Trøndelag Bondelag 

 

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag legger med dette fram Nedskalering av fylkesstyret i 

Trøndelag Bondelag for Fylkesårsmøtet til godkjenning. I henhold til §19, b), pkt 5 i 

Norges Bondelags lover, fastsetter årsmøtet antall styremedlemmer i fylkeslaget. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Trøndelag Bondelag vedtar å nedskalere fylkesstyret i Trøndelag Bondelag: 

 

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag skal bestå av 7 styremedlemmer, inkludert leder og en 

nestleder. Det skal være tre varamedlemmer i nummerorden, der første vara møter fast. 

 

 

Saksutredning: 

 

Ved styremøte 23. og 24.august 2021 bestilte styret i Trøndelag Bondelag en sak som 

drøfter fylkesstyrets størrelse og hvor vidt man skal redusere fylkesstyrets størrelse.  

 

Det vises til styrevedtak 21/00694-1, der fylkesstyret i Trøndelag Bondelag vedtok at:  
 

Fylkesstyret fremmer følgende forslag overfor årsmøtet om endring i antall 

styremedlemmer: 

 

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag skal bestå av 7 styremedlemmer, inkludert leder og en 

nestleder. Det skal være tre varamedlemmer i nummerorden, der første vara møter fast. 

 

 

Bakgrunn for diskusjon 

For vel to år siden gikk Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag sammen til 

Trøndelag Bondelag. Den gang var argumentasjonen for et stort styre bekymring rundt 

hvordan et nytt fylkesstyre med en leder, en nestleder og 5 styremedlemmer, som først ble 



foreslått, skulle klare å serve lokallagene godt nok når man samtidig var opptatt med å 

bygge ny kultur, håndterte nye oppgaver samt fastsette nye planverk. 

 

Lokallaga er grunnfjellet i organisasjonen vår og i Trøndelag har vi per i dag 64 lokallag. 

Lokallagsarbeid er et viktig satsningsområde, både fra sentralt hold og regionalt hold og 

fylkesstyret har jobbet godt for å få på plass gode rutiner for oppfølging av fadderlaga. 

Gjennom kartlegging av lokallaga har man etablert rutiner både for det administrative 

nivået og fylkesstyret, slik at det kan jobbe til det beste for lokallaga.  

Koronasituasjon har selvsagt ført til at lokallagsarbeidet lidd for at man ikke har kunnet 

treftes som før, men nå når man begynner å få korona under kontroll, ser man en økt 

aktivitet ute blant lokallaga. 

Gjennom godt etablerte rutiner klarer fylkesstyret å følge opp lokallaga og det jobbes 

kontinuerlig med vitalisering av lokallagsarbeid. 

 

Et annet aspekt er det økonomiske; det koster å ha et stort styret! Reduserer vi størrelsen på 

styret kan midlene kanalisert til dagens styre heller gå til å skape medlemsaktivitet. 

 

Siden etableringen av Trøndelag Bondelag har styret jobbet aktivt med: 

• styrekultur og bli kjent med hele regionen 

• å få på plass gode styringsdokumenter 

• å bygge gode relasjoner til både politikere og det regionale partnerskapet 

• viktige kampsaker 

• synlighet og omdømme 

  

Med andre ord begynner det meste å falle på plass etter sammenslåingen og man ser at 

behovet for et så stort styre ikke er det samme i dag som ved nyetableringen. 

 

Lovvgrunnlag 

Jamfør Norges Bondelags lover §20 kan styret i fylkesbondelaget bestå av en leder, 

nestleder(e), inntil 7 styremedlemmer (6 dersom to nestledere), ett medlem med 

vararepresentant valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem med vara valgt av Norges 

Bygdeungdomslag.  

Det er årsmøtet i fylkeslaget som avgjør antall styremedlemmer innenfor dette intervallet. 

 

Dersom Trøndelag Bondelag velger å ta ned styret til en leder, en nestleder og 5 

styremedlemmer, tre varamedlemmer i nummerorden der første vara møter fast, er man 

innenfor lovgrunnlaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13918016-1565168389/MMA/Bilder%20NB/Om%20Norges%20Bondelag/Lover%20og%20N%C3%A6ringspolitisk%20program/11-00489-19%20Lover%20for%20Norges%20Bondelag%20vedtatt%202019%20726835_2_1.PDF

