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Fylkesleder for 1 år

Petter Harald Kimo er 53 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.



Styremedlem for 2 år

Hanne Staverløkk, 30 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. Valgt inn i fylkesstyret i 2022.



Styremedlem for 2 år

Gunnar Alstad er  59 år og er fra Skatval der han og kona 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 og kjenner Bondelaget 

godt etter flere år som styremedlem og leder i Skatval 

Bondelag. Ble valgt inn i fylkesstyret på konstituerende årsmøte 

2019. Tok gjenvalg i 2021, valgt for 2 år.



Styremedlem for 2 år
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Camilla Strøm Johansen er 36 år og er fra Nærøysund der 

hun og mannen driver melkeproduksjon og InnPåTunet.

Hun har fagbrev som butikkmedarbeider, med 

videreutdanning i bedriftsledelse samt voksenagronom. 

Camilla er oppvokst i familiebedrift, ikke på gård. 

Har i en årrekke hatt styreverv i ulike lokale lag, innenfor 

landbruk er det Tine AU, vara til rådet i Tine og i styret i 

lokallaget fra 2019, hvor hun de siste to år har vært leder.



Styremedlem for 1 år

Yngve Røøyen er 31 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. 

Valgt inn som fylkesstyremedlem i 2022.



Styremedlem for 1 år

Torstein Næss er 37 år og fra Inderøy, der han 

driver Åsvang gård samme med kona Ingeborg 

Gangås Næss. 

Av utdanning har han fagbrev elektriker og 

elektroingeniør. På gården har de 

smågrisproduksjon, melkeproduksjon og 

gårdsmeieri. 

Torstein har vært styremedlem i Inderøy 

Bondelag siden 2016 og leder siden 2020. Valgt 

inn som 1. vara i fylkesstyre i 2022.



Styremedlem for 1 år
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Arnt Ove Løvås er 56 år fra Melhus der han og kona 

driver med korn, kylling, skog og litt 

brøyte/leiekjøring. Han er agronom fra Tomb VGS og 

har maskinkurs fra Skjetlein og årsstudium fra HINT i 

praktisk-pedagogisk utdanning.

Han har jobbet i Felleskjøpet og jobber på Øya VGS 

ved siden av gården som han tok over i 2001. Han har 

vært tillitsvalgt i regionutvalget i Nortura, fagutvalget i 

Nortura, vært leder i kyllingringen i Midt-Norge og tatt 

Ta-Grep kurs.



Nestleder for 1 år
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Hanne Staverløkk, 30 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. Valgt inn i fylkesstyret i 2022.



1.varamedlem

Andrea Murvold, 27 år. Bor på Snåsa hvor hun 
og samboer driver med slaktegris, korn og skog.

Av utdanning har Andrea en bachelor i 
Husdyrfag ved Nord Universitet. Har jobbet med 
I-mek og prosjektering av landbruksbygg.

Er relativt fersk innenfor Bondelaget, men har 
sittet i lokale verv.
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2.varamedlem
Kjell Erik Berntsen er 56 år og sauebonde i Rennebu med 310 vinterfôra sau. 

Kjell Erik har agronomutdannelse og hatt tillitsverv sammenhengende de siste 

28 år. De fleste er landbruksorienterte, men også verv i privat sektor. Han har 

hatt lederverv lokalt, regionalt og sentralt, som avløserlag, innkjøpslag, 

idrettslag, kommunale byggekomiteer, lokallag i beitelag i Rennebu, 

Bondelaget i Rennebu og Rennebu Sau og Geit, samt leder i fylkeslag i NSG.

Han har også vært leder i sentralstyret i NSG, medlem av representantskapet i 

Norges Bondelag og en del av representantskapet i Norsk Bonde- og 

Småbrukerlag.

Kjell Erik ble valgt inn som 2.vara i 2022.



3.varamedlem

Kine Sofie Sandstad Skjeset, 37 år fra Levanger.

Utdannet fysioterapeut og jobbet som det i 10 år før 

hun tok over hjemgården i 2022. Der driver hun 

med gulrot og korn.

Kine eier og driver Trøndergrønt AS. Et gulrotpakkeri 

på Levanger som pakker gulrot til Gartnerhallen og 

Coop. Der pakkes gulrot fra 6 produsenter på 

Levanger.

Kine har også agronomutdanning og sitter i dag som 

styremedlem i Frol Bondelag.



09.03.2023 TRØNDELAG BONDELAG 13


	Lysbilde 1: Presentasjon av tillitsvalgte
	Lysbilde 2: Fylkesleder for 1 år
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5: Styremedlem for 2 år 
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8: Styremedlem for 1 år
	Lysbilde 9: Nestleder for 1 år
	Lysbilde 10: 1.varamedlem
	Lysbilde 11
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13

