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ÅRSMØTE I TRØNDELAG BONDELAG 2022

SAK 10 – Budsjett 2022

Forslag til vedtak:
Trøndelag Bondelag godkjenner fremlagte budsjett for 2022.

Saksutredning:
Vedlagt ligger forslag til budsjett for 2022.
Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag vedtok framlagte budsjett til etterretning i styremøte
1. mars 2022, og legger det fram for fylkesårsmøtet i Trøndelag Bondelag for godkjenning.
Budsjettet er lagt opp til at vi i 2022 skal ha et normalår med stor aktivitet, rettet mor våre
lokallag og medlemmer, og være med på de arenaer som til enhver tid kreves av oss.
Med utgangspunkt i budsjett og regnskap for 2021, og at året 2022 vil bli et år med mye
aktivitet og grunn til å tro at det vil bli et år med flere fysiske møteplasser. Dette er det tatt
hensyn til i budsjettet.

Noter til budsjettet:
Note 1
Redusert rammebevilgning for 2022, kr. 2 365 000. Det er en reduksjon på kr. 86 000, som
skyldes mindre reisevirksomhet.

Note 2:
Avdeling styremøter hadde et overforbruk på kr. 159 523 i regnskapet for 2021. Det har
vært gjennomført 13 styremøter, og planleggingsmøter i forkant av arrangementer.
Her ligger også fastgodtgjørelse til fylkesstyret som utgjør kr. 64.000.
I løpet av året har det vært gjennomført møter på tvers av fylkene, som har vært nyttig
for fylkesstyrene.
Så i budsjettet har vi valgt å endre navn til Styremøter/møter med andre fylkeslag.
I 2022 er det også planlagt jevnlige møter med AU i Norges Bondelag.
Så derfor styrker vi denne avdeling til kr. 550 000.

Note 3:

Møter jmf tildelte ansvarsområder er øket til kr. 70 400.

Note 4:

Avdelingen politiske møter har Trøndelag Bondelag fått innvilget kr. 50 000 fra
Norges Bondelag.
Det har vært brukt til forskjellig politiker møter, som gårdsbesøk, intervju runder med
de forskjellige partiene, møter med politikere hos Nortura Steinkjer og
Naturbruksskolene.

Note 5:

I avdeling rovvilt og beitebruk er det redusert i budsjettet for 2022, det skyldes
opprettet fagteam som er redusert fra 3 til 1 person.
I Budsjett justeringen på august må det diskuteres om en skal justere avdelingen
rovvilt og beitebruk. Det gjelder aktiviteten og møtevirksomheten som Stasforvalteren
legger opp til, og hvordan blir aktiviteten fremover. Hvordan har rovviltsituasjonen
vært i sommer?

Note 6:

Det er satt av kr. 30 000 i budsjettet for opplæring og markedsføring av
Landbruksspillet

I regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 839 482.
Budsjett for 2022 budsjetteres med et underskudd på kr. 150 000.
Trøndelag Bondelag har en egenkapital pr. 32.12.2021 på kr. 2 211 652.
Vedlagt: Budsjett 2022

