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Årsmelding for Vang Bondelag for arbeidsåret 2011-2012  
 

Styret og øvrige tillitsvalgte har vært: 

 

Leder    Eivind B. Imislund 

Nestleder   Johs Wetten 

Studieleder   Bjørn Bekkevold 

Kasserer   Leder 

Sekretær   Pål H. Dobloug 

Arrangementsansvarlig: Morten Jemblie 

 

Varamedlemmer: Karen M. Hommelstad Os 

   Erik Imerslund  

 

Revisorer:  Ole Anders Tomter 

   Johannes Ingvoldstad 

 

Aksjonsutvalg: Styret 

 

Floghavreutvalg: Helge Rabstad 

   Mikkel Imerslund 

   Karen M. Hommelstad Os 

 

Grendemenn: 

Ingeberg/Solvang Ivar Arnkværn 

Farmen/Lovisenberg Morten Børke 

Østås   Pål Dobloug 

Vestås   Ulf Erik Skraastad 

Lunden  Lars Opsahl 

Skramstad  Bjørn Erling Skramstad 

Ridabu   Jon Frogner 

 

Valgkomitè  Randi Arnkværn 

   Hans Westgård Ry 

   Astrid H. Hermansen 

 

Nestleder har fungert som skolekontakt og kontaktperson vedr. kommunens arealplan. 

Sekretær har fungert som HMS-ansvarlig 

Vang Bygdekvinnelag og Vang Bygdeungdomslag har ikke vært representert i styret i 

arbeidsåret. 

 

 

Lokallaget hadde per 18. september 2012 291 medlemmer, dette er 5 færre enn per 1.11.2011.  

I arbeidsåret 2011-2012 har det vært gjennomført 5 styremøter, og 2 andre arrangement.  



Vang Bondelag 
 

Fra årets arbeid:  

Lokallaget samarbeidet med Stange, Løten og Romedal/Vallset Bondelag om uttalelse til 

NBL før jordbruksforhandlingene. 

 

Lokallaget har sendt uttalelse i forbindelse med forslag om konkurranseutsetting av klinisk 

veterinærvakt. 

 

Lokallaget fikk etablert en egen hjemmeside på internett. Denne administreres av lokallaget, 

men er tilknyttet samme plattform som Norges Bondelag.  

 

Medlemmene har hatt tilbud om deltakelse på kurset ”Praktisk HMS-arbeid” gjennom 

Landbrukets HMS-tjeneste.  

 

Lokallaget deltok i Bondelagets Påskekampanje med utdeling av eggkartonger/tipshefte og 

infohefte vedr. landbrukspolitikk på Gåsbu og Spar – Wik. 

 

Lokallaget inviterte medlemmene til Bonde-Pub på Møystad Gård i april der det ble servert 

mat med utgangspunkt i lokale råvarer. 

 

Leder deltok på div. telefonmøter i forbindelse med årets Jordbruksforhandlinger. Det ble i år 

brudd, og lokallaget støttet opp om aksjonsplanen med plakatmateriell på hengere og 

markering foran fylkeshuset. 

 

Lokallaget deltok med vakter BU-fest på Ådalsbruk, Høyvang og på NBUs landsstevne på 

Nes. 

 

Lokallaget sendte ut en spørreundersøkelse blant potensielle brukere i bygda, for om mulig å 

«kapre» noen nye medlemmer. Det kan tyde på at lokallaget har nådd et metningspunkt hva 

antall medlemmer angår. Etablerte brukere uten medlemskap i Norges Bondelag har tatt et 

valg tidligere, og er dermed vanskelige å få med. Det er imidlertid viktig å kontakte nye 

brukere for å kunne verve disse.  

Styret vil foreslå at ordningen med Grendemenn utgår fra neste arbeidsperiode, da en ikke har 

benyttet disse aktivt senere år.  

Oppgaven med medlemsverving foreslås å inngå i styrets arbeidsplan kommende år. Dette 

samsvarer bedre med Norges Bondelags lover om bla. valg av Verveansvarlig innen styret. 

  

På møte med samarbeidene lag i bygda, ble det bestemt at arrangementet «Familiedag i 

fjellet» skulle utgå i 2012. Det inviteres til møte nå i høst for vurdering om det er aktuelt med 

et arrangement i 2013. 

I stedet for Familiedag i fjellet, tok lokallaget initiativ til å arrangere Åpen Gård på Jønsberg 

den 26.8 i samarbeid med Løten og Vallset/Romedal Bondelag. Jønsberg Videregående Skole 

stilte som teknisk arrangør. Arrangementet ble svært vellykket, selv om været ikke var helt på 

arrangørens side. Bra omtale før og etter i Stangeavisa, mens Ha glimret med sitt fravær – 

tross invitasjon. 

 

Representasjon:  

Bjørn Bekkevold deltok på ledermøte i Hedmark Bondelag høsten 2011. Ledermøtet ble 

gjennomført før årsmøtet i lokallaget ble avholdt i fjor. 

Eivind B. Imislund og Johs Wetten deltok på Regionmøtet i regi av Hedmark Bondelag 

Eivind B. Imislund deltok på møte med faglaga i regi av Hedmarken Landbrukskontor. 

På fylkesårsmøtet møtte Eivind B. Imislund, Johs Wetten og Bjørn Bekkevold.  


