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Styremedlem ikke på valg
Gunnar Alstad er 58 år og er fra Skatval der han driver
melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon, korn og Inn på tunet.
Han er agronom fra Mære, har hovedfag Biologi fra UiB og
Lektor fra UiB. Gunnar har politisk erfaring gjennom 12 år i
Fylkestinget i Nord Trøndelag/Trøndelag, samt medlem og leder
av Regional rovviltnemnd. Gunnar er i dag leder av Miljø og
bærekraftsutvalget i Norges Bondelag.
Han kjenner også Bondelaget godt etter flere år som
styremedlem i Skatval Bondelag og er i dag leder for lokallaget.

Ble valgt inn i fylkesstyret på konstituerende årsmøte 2019 for 1
år. Tok gjenvalg i 2021, valgt for 2 år.

Styremedlem ikke på valg
Eivind Såstad Mjøen er 58 år og er fra Oppdal der han
driver som saueprodusent med 250 vinterfôra sau.
Han er utdannet agronom.
Eivind har lang organisasjonserfaring med tidligere
verv i Oppdal Bondelag som leder og nestleder, som
styremedlem i Oppdal Sau og geit og som
styremedlem i Sør-Trøndelag Sau og geit. Ble valgt inn
i fylkesstyret på konstituerende årsmøte 2019 for 1 år.
Tok gjenvalg i 2021, valgt for 2 år.

Styremedlem ikke på valg
Bjørnar Schei er 59 år og er fra Jøa, der han driver samdrift
med melk, kjøtt og korn.
Av utdannelse har han fagbrev som industrimekaniker og er
agronom. Bjørnar har hatt en rekke tillitsverv innen Tine og

Felleskjøpet. Han har vært produsentlagsleder i Tine, medlem
og leder av valgkomiteen i Tine Midt Norge, sittet i
avdelingsstyret i FK Namsos, leder av regionrådet
Namdal/Helgeland FK, sittet i konsernstyret i Felleskjøpet

Agri, varamedl i styret i Norske Felleskjøp, ordfører i Norske
Felleskjøp og er i dag nyvalgt medlem av kommunestyret i
Namsos. Ble valgt inn i fylkesstyret på konstituerende
årsmøte i 2019 for 1 år. Tok gjenvalg i 2021, valgt for to år.

Styremedlem ikke på valg
Tove Schult er 51 år og er fra Melhus, der hun driver
med livkylling, korn og potet.
Av utdannelse er hun kjemiker fra NTNU. Av tillitsverv

har Tove sittet i styret i Norgesfôr.
Tove ble valgt inn i fylkesstyret i Trøndelag Bondelag
under konstituerende årsmøte i 2019 for 1 år. Tok
gjenvalg i 2021, valgt for 2 år.

Fylkesleder for 1 år
Petter Harald Kimo er 52 år og er fra Rissa, der
han driver med melkeproduksjon og salg av
fôringskalv. Av utdannelse har han bilmekaniker og

fagbrev tungtransportsjåfør.
Petter Harald har vært styremedlem i fylkesstyret i
Sør-Trøndelag Bondelag.

Valgt inn som styremedlem i Trøndelag Bondelag
på konstituerende årsmøte i 2019. Han har politisk
erfaring fra lokalt kommunestyre, og partipolitisk
erfaring bla. fra Landbrukspolitisk utvalg Ap
Trøndelag. Petter Harald har sittet som
lokallagsleder i Rissa Bondelag i 3 år, samt
styremedlem.

Nestleder for 1 år
Annette Brede er 36 år og fra Snåsa der hun og mannen driver
kombinertbesetning svin, korn og skog.
Annette har Mastergrad i arkeologi fra NTNU og årsstudium i
menighetspedagogikk fra Dronning Mauds Minnes Høgskole.
Annette kom inn i fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag i mars

2019 og har fra tidligere hatt verv som leder av valgkomiteen
for Snåsa Bondelag, samt styreleder i Snåsa Avløyserlag. Hun
sitter på 2. året i valgkomiteen til Oi! Trøndersk mat og drikke,
og i regional valgkomité for Nortura, Region Midt.

Valgt inn i styret i Trøndelag Bondelag på konstituerende
årsmøte 2019.
Ansatt hos Statsforvalteren i Trøndelag, der hun jobber med
reindrift. Starter i ny jobb i mai som rådgiver på gris hos

Nortura.
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Styremedlem for 1 år
Yngve Røøyen er 30 år og er fra Rindal, der
han driver med melk, ammeku og sau.
Av utdannelse er han tømrer og agronom. Han
er godt kjent i Bondelaget, etter flere år som
lokallagsleder i Rindal Bondelag og vært aktiv i
BU både lokalt og nasjonalt der han satt i

sentralstyret. Ble valgt inn som 2. vara under
konstituerende årsmøte i 2019.
Har blitt gjenvalgt som vara i 2020 og 2021.

Styremedlem for 1 år
Olav Galtvik er 57 år og driver gård på Frosta, hvor
han produserer potet, grønnsaker og korn.
Av utdanning er han agronom og har forvalterkurs

med hovedvekt på landbruksøkonomi og regnskap på
Vinterlandbruksskolen i Oslo.
Galtvik er leder i Frosta Landbrukslag og

styremedlem i Norsk Løkdyrkerforening.
Tidligere har han sittet i Grøntutvalget i NordTrøndelag Bondelag.
Har vært styreleder i Frosta Vassverk SA, Frosta
Regnskapslag og Frosta Avløserlag.
Diverse andre verv i frivillige organisasjoner.

Styremedlem for 1 år
Hanne Grøtte Mosleth, 29 år. Bor i Soknedal der hun
og mannen driver med melkeproduksjon og oppfôring
av egne okser.
Har studert farmasi, voksenagronom på Skjetlein og
Kvalitetsrevisor i landbruket.
Har vært lokallagsleder i Soknedal Bondelag siden
2019.
Har tidligere sittet i flere lokale verv, blant annet som
leder for arbeidsutvalget i Sokna IL. Er nå også
styremedlem i Avlslaget for Sidet Trønder- og

Nordlandsfe.

1.varamedlem
Torstein Næss er 36 år og fra Inderøy. Av
utdanning har han fagbrev elektriker og
elektroingeniør. Driver med smågrisproduksjon,

melkeproduksjon og gårdsmeieri. Styremedlem
i Inderøy Bondelag siden 2016, leder siden
2020.

2.varamedlem
Kjell Erik Berntsen er 55 år og sauebonde i Rennebu med 310
vinterfôra sau.
Agronom utdannelse. Tillitsverv sammenhengende de siste 28
år. De fleste er landbruksorienterte, men også verv i privat sektor.
Lederverv lokalt, regionalt og sentralt, som avløserlag, innkjøpslag,
idrettslag, kommunale byggekomiteer, lokallag i beitelag i Rennebu,
Bondelaget i Rennebu og Rennebu Sau og Geit.

Leder i fylkeslag i NSG.
Leder i sentralstyret i NSG, medlem av representantskapet i Norges
Bondelag og en del av representantskapet i Norsk Bonde- og
Småbrukerlag.

3.varamedlem
Marit Kviseth er 33 år og er fra Byneset, der
hun driver med potet og kjøttfe.

Av utdannelse er hun agronom og gått på
HINT. Hun er godt kjent i Bondelaget, etter
flere år som lokallagsleder i Byneset Bondelag.

Marit ble valgt som 3. vara i Trøndelag
Bondelag under konstituerende årsmøte i
2019.
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