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Sak til årsmøtet i Norges Bondelag 

Følgende sak sendes fra styret i Akershus Bondelag og ønskes behandlet ved årsmøtet i Norges 
Bondelag i juni.  
 
 
 

Forslag til sak til Norges Bondelags årsmøte fra Akershus 
Bondelag 
 
Forslag til vedtak: Norges Bondelag innfører redusert kontingentsats for ungdom til og med 25 
år fra og med 2023. Kontingenten settes til 400 kroner for 2023. 
 
Begrunnelse: Norges Bondelag har redusert kontingentsats for ungdom til og med 25 år som er 
medlem i BU eller 4H. Akershus Bondelag foreslår en ny, redusert sats også for ungdom utenom 
disse organisasjonene til og med 25 år.  
Hensikten med redusert kontingent for denne gruppa er at det skal bli lettere å verve flere unge 
medlemmer. Unge medlemmer er ekstra viktige på lang sikt. Dette er fremtidens tillitsvalgte som 
skal dekke organisasjonens verv og praktiske oppgaver – og økonomi. Vi trenger unge 
medlemmer, som tilfører annen kompetanse og kommunikasjonsform, og har innpass i andre fora 
enn de tradisjonelle. Og hvis vi kan skape et stort og godt miljø for unge bønder, vil det i seg selv 
virke rekrutterende og organisasjonsutvidende.  
Ungdom får ikke benytta seg av alle godene vi tilbyr, som Agrol-avtale. Vi har fått signaler om at 
prisen oppleves som høy, og for denne gruppa høyere enn fordelen ved medlemskapet. Dette er en 
stor gruppe unge bønder eller unge med annen tilknytning til næringa, som også trenger et 
nettverk og en tilhørighet. 
 
 
Økonomiske konsekvenser  
Hvis kontingenten blir satt ned til 400 kroner i 2023 uten at vi verver flere, gir det et inntektstap 
samme år. Men målet er å verve flere unge medlemmer, og vinne, også økonomisk, på sikt. De som 
melder seg inn i Bondelaget, er i gjennomsnitt medlemmer i 21 år (tall fra 
medlemsavdelinga, 2021). De forblir altså medlemmer en god stund når vi først får dem inn.  
 
 
Hvordan kan dette se ut i regelverket? 
Det konkrete forslaget er en liten endring i regelverket for personlig kontingent. Vi tar 
utgangspunkt i reglene og satsene for 2022, og du finner det nye forslaget som endring i punkt b 
og c: 
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Eksisterende tekst Forslag til ny tekst 
a) Ordinær sats for medlemmer fra og med 31 
år til og med 69 år kr 995,- 

a) (uendret) 

b) Redusert sats for medlemmer til og med 30 
år og fra og med 70 år kr 650,- 

b) Redusert sats for husstandsmedlemmer, 
medlemmer til og med 30 år og medlemmer 
fra og med 70 år: 650 

c) Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 
650,- 

c) Redusert sats for ungdom til og med 25 år: 
400 

d) Redusert sats for medlemmer i NBU/4H til 
og med 25 år kr 305,- 

d) (uendret) 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, på vegne av fylkesstyret i Akershus 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
         Jens Thori Kogstad, fylkesleder 
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