
 

   

AKERSHUS BONDELAG 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2022 
 
 
Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten  
18. – 19. mars 2022. 
Møtet ble satt kl.9.30.  

 
 

Sak 1. Åpning 
Fylkesleder Jens Thori Kogstad ønsket velkommen og gav ordet til 
møteleder Terje Fossen-Hellesjø.  

  
Sak 2. Navneopprop 

Rådgiver Eline Stokstad Oserud foretok opprop.  
 
I alt 60 delegater ble registrert - med 57 stemmeberettigede til stede ved 
valget. Kun 2 lokallag var ikke representert på årsmøtet. Det var 16 gjester 
innom årsmøtet, og 3 ansatte.  

 
Møteleder Terje Fossen-Hellesjø leste så opp formålsparagrafen til Norges 
Bondelag. 

 
Sak 3.   Godkjenning av innkalling og saksliste  

Varsel om årsmøte med innkalling og sakliste ble sendt ut 2. februar 2022 
og publisert på hjemmesiden samme dag. 
Årsmelding og øvrige sakspapir ble sendt ut 3. mars 2022 og ettersendt til 
senere påmeldte.  
 
Møteleder foreslo videre at møtet avholdes som åpent med anledning til å 
lukke underveis. 

 
Vedtak  Innkalling og saksliste godkjennes. Årsmøtet avholdes som åpent møte med 

anledning til å lukke møtet underveis.  

 
 
  
Sak 4. Valg av representanter til å underskrive protokollen og av  

tellekorps. 
   
Vedtak  Til å underskrive protokollen Hege Sørby, Ullensaker og Ole Martin Karlsen, 

Kråkstad/Ski. Til tellekorps/vitner for valgene velges Eline Stokstad Oserud 
og Mona Askerød.  
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------------------------------------------------------------------------------ 
Før Leders tale var det hilsninger fra: 

• lokallagsleder i Skedsmo, Trygve Wærhaug  

• ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik  

• fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, 
Johan Edvard Grimstad 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

  Leders tale 
Fylkesleder Jens Thori Kogstad holdt sin tale til årsmøtet.  
Han la bl.a. vekt på: 

• Russland har gått til angrepskrig på Ukraina og millioner av Ukrainere er 
på flukt. Jeg oppfordrer alle som har ledig egna husrom om å melde det 
inn til kommunen - det er tid for å hjelpe til med det en kan! 

• Krigen kan også utløse en global matkrise – en situasjon som er kraftig 
underrapportert så langt. 

• Energikrisa vi har levd med siden i sommer har gitt oss kolossale 
økninger i pris på strøm, diesel, gass og gjødsel. Vi ser nå kraftforprisen 
øke kraftig. Det samme gjelder alle andre innsatsvarer som materialer, 
plast og maskiner. 

• Det grønne skiftet, men der fossil energi fases ut før en har annen 
energikilde på plass, gir oss et sammenfall av flere uheldige 
omstendigheter som forverrer hverandre – «den perfekte storm» som 
økonomene kaller det. 

• Norge har en sjølforsyning på knapt 40 prosent, om en tar med fôrim-
porten. De statlige beredskapslagrene på korn blei avvikla i perioden 
2000 til 2003. Vi er derfor svært sårbare i møte med dagens situasjon. 
Men det er det ikke bonden eller bondelaget sin jobb å finne en løsning 
på - politikerne må sjøl ville betale hva det koster å maksimere norsk 
innenlands matproduksjon og bygge opp beredskapslagre. Den beste 
beredskapen er den løpende matproduksjonen, jeg er svært bekymra 
for den nå, få uker før våronna. 

• Et pressa landbruk står overfor verre tider framover, om ingenting blir 
gjort. Men noe har vi fått av staten: 754 millioner i tilleggsforhandlinger 
som kom til utbetaling i februar, oppunder en halv milliard i strøm-
støtte og to hundre millioner i ekstra investeringspakke. Det er óg 
varsla en tidlig utbetaling for kostnadsdekning i løpet av 2022, og det er 
kommet en slags garanti for at det skal lønne seg å så mathvete. 
Samvirke har óg stilt opp: Nortura fikk til en ekstra økning i prisene, 
Tine har tatt i ekstra i årets etterbetaling og Felleskjøpet øker protein-
betalinga i fôrkorn, som reduserer risikoen ved matkorndyrking. 

• Men det haster med å få på plass en ordning for prisnedskriving på 
gjødsel, om vi skal få gjort våronna på vanlig måte. 
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• Vi må på en eller annen måte få til et mer dynamisk system der en 
løpende justerer priser og kompenserer for kostnader. Regimet med 
årlige forhandlinger på lang horisont kommer til kort i møte med de 
turbulente og uforutsigbare tidene vi er i. 

• Lønnsomheten i kornproduksjonen må økes, noe Akershus Bondelag er 
tydelige på i innspillet til jordbruksforhandlingene! 

• Vi vil ikke ha noen økning i grasarealet i Akershus, men de som driver 
med grasbasert produksjon her, må ha forutsigbare rammebetingelser. 
Kuttet i arealtilskudd på gras i sone 1 og 3 må reverseres. Vi har 
områder i Akershus som vil gå ut av drift om drøvtyggerne forsvinner, 
og vi har store beiteressurser vi vil utnytte. Sauen og ammekua har sin 
plass i Akershus, om vi skal bruke hele fylket. 

• Tida er inne for å få gjort større endringer på tollvernet innenfor WTO-
regelverket, det er svært viktig for å kunne øke norsk matproduksjon. I 
all hovedsak betyr det å gå fra prosenttoll til kronetoll, som gir bedre 
beskyttelse - for ost, storfekjøtt, svin, eggepulver og grønt. 

• Matkjedene tar for seg i verdikjeden, og bonden sitter igjen med en 
stadig mindre andel av verdiskapinga. Sånn kan det ikke fortsette. Vi 
må få en lov om større åpenhet og transparens rundt prisdannelsen, og 
vi må få konkurransetilsynet på banen for å ta virkningsfulle grep. 
Kanskje er det ikke riktig at kjedene skal eie og drive egen distribusjon? 
Kanskje bør vi få et tak på hva som skal kunne selges av egne 
merkevarer? 

• Vi må få et lovverk som gir jorda vår bedre beskyttelse. Arealsaker er 
viktig i Akershus, og dere i lokallaga gjør en stor jobb for jordvernet, og 
denne jobben blir bare viktigere framover! 

• Jordvern og klimapolitikk henger tett sammen. FN kom nå med en ny 
klimarapport som med all tydelighet viser alvoret vi står i med 
klimaendringene. Vi må produsere mer mat til en økende befolkning i 
et mer og mer urolig klima.  

• De regionale miljøvirkemidlene, RMP, er viktig for oss i Akershus. Nå 
skal ordningen gjennomgås og det er usikkerhet rundt hvordan midlene 
skal fordeles. Vi er innstilt på å jobbe for klimaet, men vi er avhengig av 
tilstrekkelig med midler i ordningen. Ulempene med ulike klimapålegg 
må kompenseres. Vi trenger økt pott mer enn omfordeling. Det skal 
lønne seg å være en klima- og miljøvennlig bonde, da må finansieringa 
på plass. 

• Takk til alle lokallag for innsats foran jordbruksforhandlingene. 24 av 25 
lokallag har sendt innspill, det trur jeg er rekord! 

• I år er det ekstra høye forventninger til jordbruksoppgjøret. 
Forhandlingene vil i år må handle om inntektsvekst som virkelig 
monner. Kostnadsdekning, inntektsutvikling og tetting av kvartparten 
av inntektsgapet vil bety et svært høyt krav. Det må óg til, for vi er 
svært bekymra for situasjonen vi er i nå. Det må rett og slett være sånn 
at dyktig interessert ungdom kan bli bonde uten at det skal være så 
innmari spesielt. Det må være alminnelig inntektsmuligheter, 
alminnelig mulighet for å ta ut ferie, og en må kunne leve et vanlig 
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familieliv. Vi har et fantastisk interessant og meningsfylt yrke jeg varmt 
anbefaler ungdom å gå inn i, men lønnsomheten er altfor dårlig i dag. 

• Vi har ikke hatt en regjering med så klare ambisjoner på landbrukets 
vegne og en så tydelig inntektsmålsetting siden søttitallet. Nå er det 
snart eksamen og fine ord skal veksles inn i et oppgjør som gir bonden 
tru på en reell retningsendring i politikken og et inntektsløft som 
virkelig merkes.. 
 

 
Sak 5. Årsmelding for 2021 

Årsmelding 2021 var utsendt med sakspapirene. Nestleder Torbjørg Kylland 
gjennomgikk punkter fra årsmeldingen. 
  

Vedtak  Årsmelding 2021 godkjennes (enstemmig vedtak). 
 
 

Sak 6. Regnskap for 2021 
Regnskapet for 2021 var utsendt med sakspapirene. Organisasjonssjef 
Vidar Kapelrud redegjorde kort for regnskapet. Regnskapet er et avdelings-
regnskap i Norges Bondelags - som vedtas av årsmøtet i Norges Bondelag.  
  

Vedtak  Resultatregnskap 2021 tas til orientering (enstemmig vedtak). 
 
 

Sak 7-1. Innkomne saker (se også sak 7 – del 2) 
Det er to innkomne forslag – ett fra Ås Landbrukslag og ett fra Vestby 
Landbrukslag. Disse ble presentert fredag 18.3 før lunsj av hhv. Ottar Kjus 
fra Ås Landbrukslag og Stein Are Lie fra Vestby Landbrukslag. 
 
Jens Kogstad presenterte deretter fylkesstyret sitt forslag til behandling av 
innkomne forslag: styret foreslår at det oppnevnes en resolusjonskomité 
som får i oppgave å sy de to innkomne sakene sammen, og foreslå én felles 
resolusjon fra møtet. Jens foreslo sammensetning av resolusjonskomitéen. 
  

Vedtak  En resolusjonskomité bestående av Torbjørg Kylland, Anders Heen, Stein 
Are Lie og Ole Martin Haugen legger frem for årsmøtet på lørdag 19.3 et 
utkast til resolusjon/uttalelse til votering (enstemmig vedtak). 

 
  Prioriterte saker i Norges Bondelag i 2022 

Styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, redegjorde for Norges 
Bondelags prioriterte saker i inneværende år. 

 

 Debatt (prioriterte saker, leders tale, årsmelding og regnskap) 
 I debatten deltok:  
Frank Hoel-Knai, Eli Berven, Hans Arild Grøndahl, Erling Aas-Eng, Terje G. 
Romsaas, Jens Thori Kogstad, Kari-Anne Svenneby Aanerud, Kari Anne 
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Aaby, Helge Olaf Aas, Anders Klaseie, Lars Vegard Borstad, Olav Skrøver 
Aaraas, Kjersti Jensen, Marit Helene Lund, Thomas Karlstad,  
Fylkesleder Jens Thori Kogstad og Erling Aas-Eng oppsummerte og 
kommenterte innspill i debatten. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
Temabolk med innledninger:  

• Prosjekt inntektsløft v/Simen Solbakken, prosjektleder i 
Norges Bondelag 

• Klimakalkulator ved Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges 
Bondelag   

• Nye miljøkrav, Oslofjorden og RMP v/Otto Galleberg, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

------------------------------------------------------------------------------ 
 I debatten deltok:  
Eli Berven, Kari Anne Aaby, Jan Stabbetorp, Terje Romsaas, Stein Are Lie, 
Torbjørg Kylland. 
 
Hilsninger fra Tore Fjæreide, Rødt, Anne Kristine Linnestad, Høyre og 
Øystein Slette, Ap.  

 

  Generaldebatt  
 Under debatten fremmet Terje Romsaas og Marthe Bogstad følgende 
uttalelse fra årsmøtet i Innlandet som forslag til uttalelse fra årsmøtet i 
Akershus Bondelag: 

«Innlandet Bondelag legger frem følgende krav til årets 
jordbruksforhandlinger, i påvente av Grytten-utvalgets innstilling og 
påfølgende politisk behandling.  
 
I en særdeles kritisk situasjon for økonomien i norsk landbruk skal 
Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger utarbeide en 
modell for å skille vederlag til arbeid og egenkapital basert på 
totalkapitalrentabilitet. Tallmaterialet som kommer frem, kan i en 
forhandlingssituasjon benyttes fra jordbrukets side for å belyse den 
faktiske situasjonen på en bedre måte.  
 
Landbruket i Norge står i en særlig kritisk situasjon. Mer enn noen 
gang står næringa i et skjæringspunkt, der mange utøvere teller på 
knappene om de skal fortsette produksjonen eller trappe ned drifta. 
Det er helt avgjørende at årets jordbruksoppgjør gir et resultat som 
gir framtidstro og optimisme. 
På samme tid står verden i en situasjon der matproduksjonen er mer 
utrygg enn tidligere på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, 
usikker tilgang på energi og dyre innsatsfaktorer, i tillegg til økende 
fare for at et mer ustabilt klima gir reduserte avlinger. Norge 
trenger bonden, men nå trenger også bonden Norge. 
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Årsmøtet i Innlandet Bondelag legger til grunn at Bondelagets krav i 
forhandlingene følger de ambisiøse målsettingene og kravene i 
organisasjonen, og de forpliktende målsettingene som politikerne 
har fremmet gjennom vedtak og uttalelser, særlig 
Næringskomiteens merknad i forbindelse med behandlingen av 
Statsbudsjettet for 2022 om at «(..) Opptrappingen skal skje i 
samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på nytt 
tallgrunnlag». Jordbrukets krav må reflektere målet om at 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal være tettet 
innen fire år.» 

 
I generaldebatten deltok:  
Terje Romsaas, Marthe Bogstad, Erling Aas-Eng, Simen Solbakken, Anders 
Klaseie, Jens Ola Lundstad, Eli Berven, Pål Ormstad, Frank Hoel-Knai, Ottar 
Kjus, Gulbrand Romsaas, Jan Ivar Tjernæs, Kim Viggo Weiby, Stein Are Lie, 
Kari Anne Aaby og Simen Solbakken. 
Fylkesleder Jens Thori Kogstad oppsummerte og kommenterte innspill i 
debatten. 
 
Det var hilsninger fra Ingeborg Knutsdatter Gresaker (Innovasjon Norge) og 
Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet. 
 
Generaldebatten vedr. resolusjonsforslaget fra Innlandet ble gjenåpnet 
lørdag formiddag. Marthe Bogstad fremmet forslag om å ta ut 2. avsnitt. 
Forslaget ble trukket. 
 
I debatten deltok:  
Terje Romsaas, Jan Stabbetorp, Jens Thori Kogstad, Sissel Nordlund, 
Marthe Bogstad,  

 
Vedtak Generaldebatten tas til orientering.  

(enstemmig vedtak). 
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Sak 8.  Sak fra styret: Forslag til endring i sammensetning av 
valgnemnda 
Eli Berven la frem styrets forslag. 
Dagens valgnemnd består av sju personer, med en komplisert valgstruktur. 
Styret ønsker å forenkle valgnemndas arbeid og sammensetning, og 
fremmer derfor følgende forslag for årsmøtet, med virkning fra årsmøtet 
2023: 
 
Forslag til vedtak: 
Valgnemnda i Akershus Bondelag består av fire personer: Tre medlemmer 
og en leder, alle med personlig vara. Leder har dobbeltstemme. 
Det skal være ett medlem fra Øvre Romerike, ett fra Nedre Romerike og ett 
fra Follo/Vest, etter de samme regiongrensene som fylkeslaget bruker 
ellers. Hvert medlem skal ha en personlig vara fra samme region.  
Leder og leders vara er regionuavhengig, men rullerer mellom regionene. 
Vara for leder bør komme fra en annen region enn leder.  
Årsmøtet velger hvert år ett (regions)medlem med vara for tre år, samt 
leder med vara som begge velges for ett år.  
Rekkefølgen for valg av (regions)medlemmer avgjøres første året ved 
loddtrekning. 
 
Nemnda konstituerer seg selv med eventuell sekretær og nestleder.  
Valgnemnda innstiller til hvert årsmøte kandidater til leder og nytt 
(regions)medlem i valgnemnda. 
Den nye ordningen trer i kraft fra årsmøtet 2023. Valgnemnda som velges i 
2022 velges etter gammel ordning, og innstiller på fulltallig valgkomite 
etter ny ordning til årsmøtet 2023.  
Til årsmøtet 2023 legger fylkesstyret fram et forslag til ny instruks for 
valgnemnda, som hensyntar den nye sammensetningen. 
Stein Are Lie fremmet forslag om å utsette saken. Forslaget fikk 26 
stemmer (av 57 stemmeberettigede). 
Jan Ivar Tjærnes fremmet forslag om 5 medlemmer i valgnemnda. 
Forslaget ble forkastet med 27 stemmer. 
Styrets opprinnelige forslag til vedtak ble vedtatt mot 18 stemmer. 
 
 I debatten deltok:  
Stein Are Lie, Jan Ivar Tjærnes, Brita Skallerud, Jens Ola Lundstad, og Siri 
Marlene Sundhagen, ABU. 

 
Vedtak  Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til endret sammensetning av 

valgnemnda.  
(vedtatt mot 18 stemmer). 

 
Hilsning fra Liv Gustavsen FrP og Haitham El-noush, SV. 
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Sak 7-2. Innkomne saker - uttalelse (andre gangs behandling) 
Resolusjonskomité bestående av Torbjørg Kylland, Anders Heen, Stein Are 
Lie og Ole Martin Haugen la frem for årsmøtet et utkast til 
resolusjon/uttalelse. 
Mange kommentarer ble fremført i debatten, og resolusjonskomiteen 
utarbeidet et revidert forslag til resolusjon: 
 

«Resolusjon fra Akershus Bondelag Årsmøte 2022  
Landbruket er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Vi er helt 
avhengige av kraftige strakstiltak for å overleve som produsenter. 
Kanaliseringspolitikken må sikres med en god kornøkonomi. 
Kostnadene har eksplodert og inntektene har stagnert over tid i en 
kapitalkrevende næring. Årsmøtet i Akershus Bondelag krever at det 
utarbeides en modell som skiller vederlag til arbeid og egenkapital.  
Norge trenger en økt produksjon av både mat- og fôrkorn og 
betydelig økte inntekter for å opprettholde og øke produksjonen. 
Mathveteproduksjon må få et betydelig inntektsløft.  
Vi krever full kostnadsdekning, og målprisene på korn må heves 
betraktelig. Det må lønne seg å produsere korn. Å styrke 
arealtilskudd, og innføre småskiftetilskudd og tilskudd til lagring av 
korn er viktige inntektselement for å få med alle bruksstørrelser.  
Vi vil ha proteinbetaling for fôrhvete tilsvarende som for mathvete. 
Vi mener at Felleskjøpet sitt tillegg på proteinbetaling fra 5 til 10 øre 
er for lite for å kompensere for risikoen bonden tar. Proteinbetaling i 
bygg må utredes. Alt proteintillegg i norsk korn må kompenseres 
med økte priser til produsent for å redusere import av protein. Det 
må stimuleres til økt produksjon av proteininnhold i norsk korn samt 
å øke lønnsomhet i raps, ryps, åkerbønner og erteproduksjon. Det er 
viktig med både økt pris og arealtilskudd på proteinvekster.  
Om ikke lønnsomheten kommer på plass i årets jordbruksoppgjør, er 
det reell fare for at store areal går ut av produksjon. Det vil gi 
redusert matproduksjon og lavere selvforsyning» 

 
 I debatten deltok:  
Torbjørg Kylland, Dagfinn Pederstad, Marthe Bogstad, Jens Ola Lundstad, 
Sissel Nordlund, Frank Hoel-Knai, Eli Berven. 
  

Vedtak  Den framlagte resolusjon ble vedtatt. (enstemmig vedtak). 
 
 

Sak 9.  Arbeidsplan for 2022 
Forslag til arbeidsplan for 2022 ble lagt frem av nestleder Torbjørg Kylland. 
 
Per -Jacob Ølstad foreslo følgende tillegg:  
«AS skal av prinsipielle grunner ikke gis konsesjon på skog- og 
landbrukseiendommer. Dette er en viktig oppgave for lokallagene». 
(Enstemmig vedtatt) 
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Kari Anne Aaby foreslo et nytt punkt under pkt 5: «Jobbe for å gi 
innbyggere i Akershus, som ikke er tilknyttet næringen, innsikt og 
forståelse for våre produksjoner.» 
(Enstemmig vedtatt) 
 
 I debatten deltok:  
Per -Jacob Ølstad, Stein Are Lie, Torbjørg Kylland,  
  
 

Vedtak  Med de tillegg vedtatt i saken, slutter Årsmøtet seg til styrets forslag til 
arbeidsprogram for 2022.  
(enstemmig vedtak). 

 
 

Sak 10. Budsjett 2022 
Forslag til budsjett for 2022 ble lagt frem av styremedlem Terje G. 
Romsaas. 

 
Vedtak  Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til budsjett for 2022.  

(enstemmig vedtak). 
 
 
 

Sak 11. Valg i henhold til Norges Bondelags lover 
Nestleder i valgkomiteen Brita Skallerud, Ullensaker, la fram valgkomiteens 
innstilling.  
Det ble foretatt nytt opprop rett før valgene, og sammen med møteleder 
var det under valgene totalt 57 stemmeberettigede. Disse 57 mottok 
lenker til QuestBack-dokumenter der valgene kunne gjøres anonymt. 
 

Vedtak : Følgende ble valgt: 
1. Leder:        
Jens Thori Kogstad, Gjerdrum For 1 år   55 stemmer 
             2 blank 
            0 forkastet  
         57 avgitte stemmer 
2. Styremedlemmer:           
På valg var Terje Gulbrand Romsaas, Sørum og Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski.  
Begge var innstilt av valgnemnda for gjenvalg. 
 
Terje Gulbrand Romsaas, Sørum For 2 år      54 stemmer 
              3 blank 
             0 forkastet  
         57 avgitte stemmer 
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Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski  For 2 år      52 stemmer 
              5 blank 
             0 forkastet  
         57 avgitte stemmer 
 
Ikke på valg: Eli Berven, Nannestad og Helge Olaf Aas, Eidsvoll. 
 
3. Vararepresentanter: 
Tre vararepresentanter velges for ett år. 1. vara møter fast i styremøtene.  
Valgnemnda hadde innstilt følgende:     
1. Marthe Bogstad, Ullensaker  For 1 år   
2. Kari Anne Aaby, Asker/Bærum  For 1 år    
3. Helge Randem, Vestby   For 1 år    
 
Ottar Kjuus foreslo følgende: 
1. Helge Randem, Vestby   For 1 år    
2. Marthe Bogstad, Ullensaker  For 1 år   
3. Kari Anne Aaby, Asker/Bærum  For 1 år    
 
Følgende hadde ordet: Ottar Kjuus, Eli Berven, Hege Sørby  
 
Vedtak: 
1. Marthe Bogstad, Ullensaker  For 1 år (valgt med 34 mot 22 +1 blank) 
2. Kari Anne Aaby, Asker/Bærum  For 1 år (valgt med akklamasjon)  
3. Helge Randem, Vestby   For 1 år    (valgt med akklamasjon) 
 
 
4. Nestleder (velges blant styremedlemmene):  
Nestleder velges for ett år blant styremedlemmene. Valgnemnda hadde innstilt  
Torbjørg Kylland, Kråkstad og Ski for gjenvalg som nestleder. 
  
Torbjørg Kylland, Kråkstad og Ski ble valgt til nestleder for 1 år ved akklamasjon. 
 
5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte  For 2 år 

Følgende ble valgt: 
Terje Gulbrand Romsaas, Sørum 

Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski 

Helge Randem, Vestby 

Lars Vegard Borstad, Aurskog 

 

Ikke på valg:   

Helge Olaf Aas, Eidsvoll    

Eli Berven, Nannestad    

Jørgen Thorshov, Enebakk    

Marthe Bogstad, Ullensaker   

Kari Anne Aaby, Asker/Bærum  
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Fylkesleder møter i tillegg 

 

6. Vararepresentanter i nummerorden (velges for 1 år) 

Innstilling:  

1.  Stein Are Lie, Vestby 

 2.  Frank Hoel-Knai, Hurdal 

 3.  Per Fr. Saxebøl, Frogn 

 4.  Tonje Aas, Nannestad 

 5.  Kaia Merethe Aas, Eidsvoll 

 6.  Trygve B Værhaug, Skedsmo 

 7.  Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad/Ski 

 8.  Eva Stortrøen, Blaker 

 9.  Jan Stabbetorp, Nes 

  10. Anders Klaseie, Eidsvoll     

11. Vidar Kapelrud, org. sjef Akershus Bondelag 

 

7.Vararepresentant for nestleder i fylkeslaget til Norges Bondelags representantskap: 

Vedtak: Terje Gulbrand Romsaas, Sørum.       

      

8. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag: 

    Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret. 

 

9. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag: 

    Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret. 

 

10. Aksjonsutvalg: Fylkesstyret.  

 

11. Fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg: 

      Fordeles innen styret. 

12. Møteleder, årsmøtet 2023:  

Vedtak: Terje Fossen-Hellesjø, Sørum  Vara: Stina Mehus, Frogn 

 

13. Valgnemnda 2023 / 2025 (etter valg 2022): 

2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges for 3 år. 

 

Valgt 19/3-2020 for 3 år:  

Valgkrets 3: Brita Skallerud, Ullensaker  vara: Ole Albert Bøhn, Nes 

Valgkrets 5: Thomas Karlstad, Rælingen vara: Torgeir Reierstad, Lørenskog 

 

Valgt 17/3-2021 for 3 år:  

Valgkrets 1: Knut Edgar Berger, Kråkstad/Ski vara: Trond Oskar Svae, Vestby 

Valgkrets 2: Håkon Galby, Nesodden   vara: Per Fr. Saxebøl, Frogn 

Valgkrets 6: Kai-Helge E. Fjuk, Blaker  vara: Lars Vegard Borstad, Aurskog 
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 Innstilling i 2022, for 3 år: 

 Valgkrets 4: Bjørn Aaby, Nannestad  vara: Lars Skjennum, Nannestad 

  Valgkrets 7: Per Skorge, Aker/Oslo Bondelag vara: Pål Skøyen, Nittedal/Hakadal 

 

Valgnemndsleder 2023 velges blant komiteens medlemmer:  

Vedtak: Brita Skallerud, Ullensaker 

 
Årsmøtet velger 7 representanter med personlige varamedlemmer, hver for 3 år, slik at  
henholdsvis 2 – 2 - 3 representanter er på valg hvert år (valgkrets 4 og 7, valgkrets 3 og 5, valgkrets 
1, 2 og 6). Hver valgkrets har én representant. Fordelingen skjer etter følgende inndeling: 
Valgkrets 1: Kråkstad/Ski, Vestby, Enebakk 
Valgkrets 2: Ås, Frogn og Nesodden    
Valgkrets 3: Nes og Ullensaker    
Valgkrets 4: Hurdal, Eidsvoll, Feiring, Nannestad og Gjerdrum   
Valgkrets 5: Fet, Lørenskog, Rælingen, Frogner og Sørum  
Valgkrets 6: Aurskog, Høland og Blaker 
Valgkrets 7: Aker/Oslo, Oslo bybondelag, Skedsmo, Nittedal/Hakadal og Asker/Bærum 

 

Leder, medlemmer og personlige varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon.. 
 
 

Sak 14.  Godtgjørelse til styre og utvalg  

Valgnemndas innstilling er å følge Norges Bondelags satser for daggodt-
gjøring. Valgnemnda innstiller på følgende:  
Nestleder godtgjøres med kr 30.000,-.  
Øvrige styremedlemmer, inklusiv fast møtende 1. vara, godtgjøres med kr. 
20.000,-.  
 
Styreleders honorar vedtas av årsmøtet i Norges Bondelag og ble for 2022 
fastsatt til kr. 155.000,-.  
 
Vedtak  Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag om å følge 

Norges Bondelag sine satser for daggodtgjørelse og at den 
faste, årlige godtgjørelsen blir: Nestleder:   kr. 30.000,- 
Øvrige styremedlemmer og 1. vara til styret:  kr. 20.000,- 

_____________________________________________________________________ 
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• Utdeling av Akershus Bondelags «Stå på pris» for 2021 
Styremedlem Terje G. Romsaas tildelte «Stå på-prisen» for 2021 til jordbærprodusent 
Per Fr. Saxebøl. Han får prisen for: 

• Utrettelig arbeid for grøntprodusentene 

• Stødige og god mediekontakt 

• Pådriver og nestor i lokallaget 

• Vilje og evne til å rekruttere nye tillitsvalgte 
 

• Utdeling av «Årets lokallag» 2021 
Styremedlem Helge Olaf Aas overrakte prisen som årets lokallag til Hurdal Landbrukslag.  
I juryens begrunnelse er det lagt vekt på: 

• Godt drevet lag, med høy aktivitet. 

• Laget deltar aktivt på Akershus Bondelags møter, arrangementer og aksjoner. 

• Leverer grundige innspill til jordbruksforhandlinger (og andre høringer) 

• Jevnlige og godt besøkte, medlemsarrangement og møter 

• Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner om arrangement som Bygdedagen. 
 

• Utdeling av pris til årets vervevinner 2021 
Styremedlem Eli Berven foresto utdelingen av prisen for årets vervevinner 2021:  
 
Gjerdrum Bondelag. 

• De har økt medlemstallet med 8 medlemmer – som er nær dobbelt så mange som 
det neste laget på lista. 

• Godt gjort – men desto mer gledelig - i en krevende tid for mange berørte bønder i 
lokallaget. 

• Laget har også hatt en solid utvikling i et litt lengre perspektiv, med nær 4% vekst i 
medlemstallet de siste 5 årene.  

Styret i årets vervevinner får en middag med lokal mat, verdi kr. 5000 
 

• Åpen Gård 2021 
Det ble dessverre ingen Åpen Gård-arrangementer i 2021, grunnet koronarestriksjoner. 
Noen lag gjennomførte i stedet «Åpen Gård» via sosiale medier. 
 

• Avslutning 
Styreleder Jens Thori Kogstad takket av 1. vara til styret Jørgen Thorshov som går ut av 
styret. 
 
Jens takket valgkomiteen ved Brita Skallerud. 
 
Og det vanket blomsterhilsen også til møteleder Terje Fossen-Hellesjø samt til 
administrasjonen. 
 
Til sist takket styreleder Jens Thori Kogstad for tilliten årsmøtet har vist ham! 
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Årsmøtet ble hevet kl.14.05 
 
 
 
 
 

Olavsgaard, 19. mars 2022 
 
 
 
 
 

____________        _______________ 
Hege Sørby, Ullensaker    Ole Martin Karlsen, Kråkstad/Ski 
       
 
 
 

____________        _______________ 
Terje Fossen-Hellesjø, møteleder         Vidar Kapelrud, org. sjef 


