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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
27.08.2012
10:00
Steinkjer

Møtedato
Møtetid
Møtested

Vår dato: 31.08.2012
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 11/01686
Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Kåre Peder Aakre, Trond Hodne, Inger
Hovde, Anders Røflo, Johan Kristian Daling, Marna Ramsøy
Forfall: Erik Melting
Som varamedlem møtte:
Til behandling:
Faste saker :
1/2012

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/2012

Godkjenning av protokoll
a) Protokoll fra styremøte 31. mai 2012
Vedtak: Godkjent

3/2012

Siden sist / åpen post
a) Arbeidet med %-toll v/Asbjørn
b) Møte i kulturlandskapsgruppa v/Kåre Peder
c) Møte med Senterungdommen v/Anders
d) Vanndirektivet v/Anders
e) Telefonmøte i Rovviltnemnda v/Trond
f) Ganefart v/Marna
g) BU-samling v/Kåre Peder
h) Konsesjonssak fra Lierne
i) Beitekravet
Vedtak: a)-g)Tatt til orientering h) Saken ble referert i styret. Det er generelt
uheldig at landbrukseiendommer blir tatt ut av matproduksjon. i) Styret har
lagt merke til debatten om beitekravet. Dette er et regelverk som har vært kjent
i en lang periode. Dyr på beite er viktig i omdømmebyggingen av norsk
landbruk. Styret i NTBL ser at enkeltbrukere har behov for dispensasjon fra
beitekravet.

5/2012

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Invitasjon til konferanse om vannressursforvaltning og
naturmangfold, Gardermoen 9. og 10. oktober.
Vedtak: Anders deltar på vannressursforvaltning og Pål-Krister på
naturmangfold.

7/2012

Fylkeskontoret informerer
a) Åpen Gård v/Brita
b) Henvendelse om floghavre v/Brita
c) Retura-avtalen v/Pål-Krister

TEMATIME: Erland Kjesbu i NILF deltok og informerte om prosjektet ”Situasjon og
utfordringer i norsk og trøndersk melkeproduksjon”.

2

Saker til behandling

32/12

12/01117-1

Regnskap 2012 første halvår

Vedtak
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag tar regnskapet pr 1. juli til etterretning.
Saksutredning
Nord-Trøndelag Bondelag har god kontroll med økonomien. Regnskapet for Nord-Trøndelag
Bondelag viser pr 1. juli et overskudd på kr 282 830,-.
Budsjettet er ikke periodisert men for året er det budsjettert med 0. Hovedgrunnen til det
forholdsvis store overskuddet per juni er manglene innsending av reiseregninger fra deler av
styret (kostnadsført vel 66.000,- kr, årsbudsjettet er på 177 000,- kr) og at vi ikke har
gjennomført ledersamling enda i år (budsjettert med vel 240 000,- kr). Støtte til
ungebønderkurset trekker i motsatt retning. Her har vi fått tilskuddet utbetalt, mens
kostnadene ikke er regnskapsført. Halvårsregnskapet gir således ikke et riktig bilde av påløpte
kostnader og totaløkonomien i laget.
Nedfor har jeg listet opp økonomien i gjennomførte aktiviteter:
Årsmøtet, resultat: minus kr 65.371,- budsjett kr 78.500, Årsmelding resultat: minus kr 16 575,- budsjett: kr 7.000,Valgkomiteen, resultat kr 52.909,- budsjett kr 22.000,På denne posten vil det påløpe ytterligere kostnader som følge av møter i valgnemnda
i høst.
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33/12

11/01572-4

Prioriterte saker og arbeid høsten 2012

Vedtak
Nord-Trøndelag Bondelag prioriterer arbeidet med tollvern, jordbruksforhandlingene og valg
2013.

Saksutredning
I denne saken legges det opp til at styret diskuterer og foreslår tiltak for høstens arbeid.
For at landbruket skal kunne øke produksjonen av mat basert på norske ressurser har årsmøtet
satt fokus på at:
Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes
Jordbruksforhandlingene i 2013 må redusere inntektsforskjellene mellom landbruket
og andre grupper i samfunnet betydelig
Landbruket må på dagsorden før valget i 2013
Tollvernet:
Målet er å få inn i statsbudsjettet for 2013 en utnyttelse av handlingsrommet i importvernet
gjennom en endring fra kronetoll til prosenttoll på landbruksvarer.
Strategiske grep for landbruket og næringsmiddelindustrien for å få dette til er:
Å sette importvernet inn i en større sammenheng og vise til fellesinteresser med
forbrukeren
Å legge vekt på at det ikke er et særnorsk fenomen
Å sørge for direkte og indirekte press på sentrale politikere i Arbeiderpartiet, SV og
Senterpartiet gjennom kontakt med politikere på sentralt nivå, i fylkene og lokalt
NNN og LO vil være sentrale samarbeidspartnere i dette arbeidet, i tillegg til tillitsvalgte i
samvirkeorganisasjonene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Det vises videre til tidligere utsendt kommunikasjonsplan og faktaark. Vi har kort frist for
dette påvirkningsarbeidet.
I Nord-Trøndelag har vi hatt dialog med Sp, Sv og skal sammen med NNN og LO møte Gerd
Janne Kristoffersen om temaet.
Jordbruksforhandlingene:
Etter Stortingets behandling av landbruks- og matmeldinga og bruddet i
jordbruksforhandlingene, må arbeidet med å redusere inntektsforskjellene til andre grupper
intensiveres. Forhandlingene i 2013 blir en avgjørende test på politisk vilje til å følge opp
måla som Stortinget har trukket opp.
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Fra Nord-Trøndelag sin side vil dette arbeidet måtte legges opp langs to linjer:
Påvirkning av politikere, landbruksminister og medlemmer i Regjerning og Storting
fra Nord-Trøndelag og lokalepolitiker.
Påvirke internt i organisasjonen.
I tillegg skal volummodellen utredes for lam og egg. I Prop. 122 S (2011-2012)
Jordbruksoppgjøret 2012 ble det foreslått å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede en
tydeligere distriktsprofil i virkemidlene. (Berit Hundåla og Anders Huus er våre
representanter i gruppa). Landbruksministeren har satt ned et kornutvalg, målsettingen er å
øke kornproduksjonen.
Valg 2013
Årsmøtet har vedtatt følgende mål og strategier for prosjektet vag 2013:
Arbeidsmål
1. At landbruks- og matmeldinga blir fulgt opp i tråd med Bondelagets politikk
2. At jordbruksoppgjøret i 2013 gir grunnlag for en inntektsutvikling som reduserer
forskjellen mellom jordbruket og andre grupper vesentlig
3. At Stortinget og regjeringa etter valget i 2013 prioriterer norsk landbruksproduksjon,
og at langsiktige rammevilkår sikres
4. Ved valget i september 2013 skal partienes landbruks- og matpolitikk ha økt
betydning for velgernes person- og partivalg
Hovedstrategier
For å nå målene, legges det opp følgende strategier:
1. Påvirke landbrukspolitikken partiene går til valg på, bl.a. gjennom programmene som
vedtas på partienes landsmøter våren 2013
2. Påvirke hva folk flest mener om landbruks- og matpolitikk, slik at dette får økt
betydning ved valget i 2013
For at politikerne og media skal ha landbruk som tema under valgkampen må det settes fokus
på landbruk også i forkant. Det medfører at vi må jobbe med å sette landbruk på dagsorden
også i høst.
I høst legges det opptil følgende aktivitet i Nord-Trøndelag
Opplæring/info på ledermøtet
Debattmøte om landbruk
Brosjyre; om landbrukets ringvirkninger
Mediaoppmerksomhet om matvaresituasjonen og hva landbruket betyr for NordTrøndelag.
Det er nedsatt ei gruppe i Norges Bondelag som skal jobbe med konkrete forslag til aktiviteter
under selve valgkampen. Aktuelle tiltak vår/høst 2013:
Synliggjøre partienes landbruks- og matpolitikk gjennom
- trykt informasjon
- på nettet
- gjennom ”valgomater”
- tiltak for øvrig
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Kartlegge og synliggjøre kandidatenes synspunkt på landbruks- og matpolitikk
- LU-undersøkelse
- Kartlegging på fylkesnivå
Gjennomføre egne arrangementer knyttet til valget (planlegges før sommeren,
gjennomføres i august/september 2013)
- sentralt arrangement
- samarbeid med Norges Bygdeungdomslag overfor ungdomspartiene
- i regi av fylkene
- i samarbeid med landbrukssamvirkeorganisasjonene
Deltakelse på partienes arrangement – reiseplan for ledelsen
En riksdekkende TV-debatt med mat og landbruk som temaer en målsetting
I tillegg vises til egen sak om medlemsverving og situasjonen i melkesektoren.
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34/12

11/01193-2

Situasjonen i melkeproduksjonen

Saksbehandler: Marit Haugen
Situasjonen i melkeproduksjonen
Vedtak
Styret diskuterte situasjonen i melkeproduksjon og videre arbeid med dette. Styret og
administrasjonen følger opp.
Saksutredning
Flere har uttalt bekymring for situasjonen i melkeproduksjonen. Antall produsenter reduseres
raskt, inntjeningen er for dårlig, det er store investeringer og stor risiko ved investeringer,
manglende investeringsmuligheter og for lite melk til det norske markedet gir grunn til
bekymring. Dette er ei utfordring som pr i dag eies av melkeprodusentene og noen fylkeslag i
Bondelaget. Det vil være avgjørende at flere får ”eierskap” til denne problemstillingen.
Styret oppfordres til å diskutere situasjonen og en strategi for det videre arbeidet på dette
området.
Melkeproduksjonen er bærebjelken i mange distrikter og dette landbruket er i stor grad
legitimiteten for landbrukspolitikken. Antallet produsenter er sterkt redusert. Antallet som
søker om produksjonstilskudd på melkekyr (dvs. samdrifter som søker hver for seg regnes
som to) er i Nord-Trøndelag redusert med over 55% på 15 år. Skriver man frem denne trenden
vil det være i underkant av 800 melkeprodusenter i Nord-Trøndelag i 2017 og 600
melkeprodusenter i 2022.
Det er gjort flere undersøkelser på dette temaet;
FMLA gjorde en spørreundersøkelse i 2011 blant 730 melkeprodusenter i 5
kommuner i Nord-Trøndelag
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=3045&amid=3501767 Stor usikkerhet
om overtagelse og videre drift var hovedbildet i denne undersøkelsen. Denne er
videreført for hele fylket.
Kommuneplan landbruk i Steinkjer viser er svært negativ utvikling på melk.
Undersøkelsen: Lykkelig som stor, viser situasjonen for samdrifter i Nord-Trøndelag.
Konklusjon: Økonomien i melkeproduksjon er for dårlig til at det er mulig å få ei
tilfredsstillende arbeidsinntekt når den belastes fullt ut med kapitalkostnadene med ny
driftsbygning, maskinkostnader, m.m.
NILF har etter initiativ fra oss gjennomført prosjektet «Situasjon og utfordringer i
norsk og trøndersk melkeproduksjon». Erland Kjesbu fra NILF kommer på styremøtet
for å presentere resultatene av denne undersøkelsen.
Tine har gjennomført en undersøkelse blant sine rådgivere som viser at det vil bli
produsert nok melk til norsk konsum frem til 2015. Behovet for kvoteøkninger, Tine
ber om redusert toll på smør, og kjøp av meieri i USA for å sikre nok melk til
Jarlsbergproduksjonen peker imidlertid i motsatt retning.
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Det har vært en rekke medieoppslag om situasjonen i melkeproduksjonen. Det er ballanse
mellom å fortelle hvordan situasjonen faktisk er uten å virke så negativ at det bidrar negativt
til rekruttering.
På årsmøtet tok vi opp kapitalen bak ett årsverk i melkeproduksjonen kontra andre
produksjoner (jfr tabellen under) i Budsjettnemnda sitt tallmateriale (Referansebrukene). Vi
har også diskutert arbeidstidsforbruket. For to år siden sendte vi dette spørsmålet til Norges
Bondelag og fikk svar gjennom at det ble etablert nye referansebruk med samdrift og store
melkebruk. Det vurderes som lite hensiktsmessig og sende en identisk sak til Norges
Bondelag, den må i så fall ha en alternativ vinkling.
Det er mulig å regne på og gjennom det synliggjøre situasjonen for de som har investert nylig
gjennom tall i EK. En slik utredning vil koste ca kr 50.000 – 60.000,- (Erlend Lynum)
Produksjon
(referansebruk)
Melk1/3 av de største bruka,
33 årskyr(13)

Antall
årsverk

Anslått kapitalbehov ved
investeringer i
dag kr/årsverk

Gjeldsrenter og
avskrivninger
kr/årsverk

2,2

4 000 000

126 848

Storfekjøtt,
28 ammekyr

1,3

2 500 000

109 317

Svin og korn,
46 purker,

1,7

3 000 000

202 548

Egg og korn
7188 høner

1,6

4 000 000

246 069
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35/12

12/01067-1

Medlemstall og verving

Vedtak
Nord-Trøndelag Bondelag arrangerer vervekurs. Styret oppfordrer lokallagene til å velge en
verveansvarlig i hvert styre.

Saksutredning
Utgangspunktet for denne saken, er at styret må diskutere hva som skal gjøres i forhold til
verving.
Det ble sparket i gang en vervekampanje på årsmøte i Norges Bondelag i år. Målet er å verve
1500 nye medlemmer dette året. Norges Bondelag har en målsetting om å bygge en kultur for
verving i hele organisasjonen gjennom programmet ”Tørre å spørre”. Det ble en
vedtektsendring på årsmøtet 2012, der det ble bestemt at det skal være en verveansvarlig i
hvert lokallag.
Det er planlagt å lage og gjennomføre vervekurs både for ansatte og tillitsvalgte, start på
sekretariatskonferansen for ansatte. Det skal lages kursmateriell og verveguide. Det skal letes
opp verveambassadører som kan holde vervekurs i fylkene. Dette kan være verveansvarlige i
lokallagene, seniorer, tidligere fylkesledere.
Verveansvarlige i lokallagene skal velges på de lokale årsmøtene. Kurs for verveansvarlige i
lokallagene i fylkene skal arrangeres.
Det ønskes mer systematikk i vervearbeidet – nye foretak i landbruket får raskt tilbud om
medlemskap i Norges Bondelag.
Etter søknad om ekstraordinære vervetiltak, har Nord-Trøndelag Bondelag blitt tildelt kr
20 000 . Nord-Trøndelag Bondelag har planlagt å arrangere vervekurs for tillitsvalgte i
lokallag høsten 2012.
Fram til 2007 hadde Nord-Trøndelag en økning i medlemsmassen, siden den gang har flere
meldt seg ut enn antallet som har kommet inn. Hva gjør vi for å snu trenden igjen?
Vervekampanjen er ikke helt ferdig planlagt enda fra Norges Bondelag sin side.
Administrasjonene vil få innføring i kampanjen under Sekretariatskonferansen i slutten av
august.

Antall pr.
Antall pr.
Antall
01.01.2012 13.08.2012 utmeldte
5133
5030
222

Døde Stopp Nye
ubet.
13
71
119
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Utmeldte
P1
102

Utmeldte
P2
101

Utmeldte
P3
19
Endring 20102011

År/medlemstall per 31.12
Fylke

Endring 20042011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Antall

Prosent

Antall

Prosent

ØSTFOLD

4154

4305

4 351

4 398

4494

4 503

4 575

4 581

6

0,1 %

427

10,3 %

AKERSHUS

4214

4360

4 530

4 576

4778

4 894

4 944

4 904

-40

-0,8 %

690

16,4 %

HEDMARK

4682

4800

4 887

5 077

5205

5 261

5 328

5 266

-62

-1,2 %

584

12,5 %

OPPLAND

5259

5328

5 382

5 552

5598

5 602

5 619

5 571

-48

-0,9 %

312

5,9 %

BUSKERUD

3493

3692

3 732

3 737

3714

3 715

3 776

3 779

3

0,1 %

286

8,2 %

VESTFOLD

3003

3006

3 093

3 069

3094

3 075

3 133

3 133

0

0,0 %

130

4,3 %

TELEMARK

1695

1718

1 739

1 734

1741

1 715

1 706

1 692

-14

-0,8 %

-3

-0,2 %

AUST-AGDER

875

914

917

907

916

916

933

932

-1

-0,1 %

57

6,5 %

VEST-AGDER

1223

1236

1 216

1 217

1233

1 219

1 224

1 202

-22

-1,8 %

-21

-1,7 %

ROGALAND

5860

6044

6 179

6 177

6341

6 415

6 521

6 457

-64

-1,0 %

597

10,2 %

HORDALAND

3299

3317

3 375

3 396

3419

3 486

3 592

3 626

34

1,0 %

327

9,9 %

SOGN OG
FJORDANE

3868

3863

3 860

3 878

3849

3 843

3 841

3 811

-30

-0,8 %

-57

-1,5 %

MØRE OG
ROMSDAL

3542

3571

3 564

3 503

3430

3 431

3 434

3 374

-60

-1,7 %

-168

-4,7 %

SØR-TRØNDELAG
NORDTRØNDELAG

4213

4287

4 384

4 465

4451

4 407

4 365

4 309

-56

-1,3 %

96

2,3 %

5256

5297

5 402

5 467

5388

5 310

5 258

5 134

-124

-2,3 %

-122

-2,3 %

NORDLAND

3102

3188

3 163

3 102

3073

3 023

2 996

2 860

-136

-4,5 %

-242

-7,8 %

TROMS

931

949

980

957

936

920

915

905

-10

-1,1 %

-26

-2,8 %

FINNMARK

289

315

339

351

363

341

343

319

-24

-7,0 %

30

10,4 %

58958

60190

61 093

61 563

62 023

62 076

62 505

61 859

-646

-1,0 %

2 901

4,9 %

Sum
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36/12

12/01049-1

Lokallagsarbeid - spørreundersøkelse i NordTrøndelag Bondelag

Vedtak
Saken er tatt til orientering.

Saksutredning
Elin Røed bondelagstillitsvalgt fra Vestfold, har skrevet masteroppgave om lokallagsarbeid.
Arbeidstittelen på undersøkelsen er «Hvilke forhold påvirker lokal dugnadsånd? - Om
aktivitet, engasjement og frivillighet i Norges Bondelag.»
Resultatene av en questback- undersøkelse er delt opp etter fylker, vedlagt
møteinnkallinga ligger Nord-Trøndelag sine resultater. Spørreundersøkelsen er sendt ut
til 2000 lokale tillitsvalgte.
Hovedtrekk fra landet sett under ett:
Hvordan fungerer lokallagene og hvem er de tillitsvalgt?
eten i ulike lokallag. Noen har stor aktivitet, men det er også mange
lag som har liten aktivitet eller sliter med oppslutningen om de aktivitetene de har.

spondentene bruker mer enn 75 % av arbeidstiden sin på gården

aktivitetsnivå og landbrukets betydning for
næringslivet i kommunen
Mulighet for innflytelse er en viktig forutsetning for engasjement:
for innflytelse i organisasjonen
grunn til å engasjere seg
Anerkjennelse er en viktig motivasjonsfaktor:
anerkjennelse for arbeidet
enn fra egne
medlemmer
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- og sentralleddet er flinke til å anerkjenne lokallagenes arbeid gjennom
tekst og tale. Det er mulig det kan være forbedringspotensial i å prioritere lokallagene med tid og
ressurser
Andre motivasjonsfaktorer med positiv sammenheng:
opplevelser knyttet til vervet
mellom aktivitetsnivå og i hvilken grad respondenten opplever
personlig og faglig utvikling
organisasjon
ng enn på eget lokallags betydning. Den er likevel
svært høy
Fylkeslaget er viktig for lokallagene:
fylkeslaget som positive
lvert i mange av variablene som viser positiv sammenheng med
aktivitetsnivået (positive opplevelser, personlig utvikling, anerkjennelse, innflytelsesmulighet)

tikk og lokal forvaltning som oppleves som vanskelige for de
lokale tillitsvalgte, og de etterspør hjelp fra fylkeslaget
Identitet, fellesskap og lojalitet:

Økonomi:
mellom aktivitetsnivået og lokallagets økonomi
diskusjonstema i organisasjonen. Dette oppfattes ikke som lønn, men dekking av tap. Jeg tror ikke det
rokker ved medlemmenes oppfattelse av lokallagsarbeidet som dugnadsinnsats.
Resultatene fra Nord-Trøndelag Bondelag

Trekker fram spørsmål som går direkte på fylkeslaget og som styret bør se nærmere på.
Av de som svarte i Nord-Trøndelag var 68,2% lokallagsledere.
På spørsmål 18.7 Jeg opplever at fylkeslaget er opptatt av hva vi driver med lokalt
Svarer 33,3% Helt enig, 42,5% Delvis enig, 20,7% Verken enig eller uenig
På spørsmål 18.9 Som tillitsvalgt har jeg mulighet til å påvirke organisasjonen
Svarer 20,9% Helt enig, 48,8% Delvis enig, 20,9% Verken enig eller uenig
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På spørsmål 21.1 Møter (årsmøte, ledermøte, kurs, andre møter) i fylkeslaget inspirerer til
lokale aktiviteter
Svarer 27,3% Helt enig, 42,0% Delvis enig, 28,4% Verken enig eller uenig
På spørsmål 21.2 På møter med fylket blir lokallagenes mening hørt
Svarer 32,2% Helt enig, 42,5% Delvis enig, 19,5% Verken enig eller uenig
Har sammenlignet med tallene på landsbasis, og Nord-Trøndelag skiller seg lite ut, vi ligger
på stort sett på gjennomsnittet. På et punkt skiller vi oss ut, og det er på kurs og opplæring, i
Nord-Trøndelag ønsker de lokale tillitsvalgte mer opplæring og kurs. Til høsten skal vi
kjøre vervekurs som kanskje dekker noe av behovet. Landbrukshelga er et flott tilbud,
viktig å formidle det. Fungerer fadderordningen på best mulig måte?
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37/12

11/00630-6

Møteplan høsten 2012/vinter 2013

Vedtak
Møteplanen vedtas med små endringer. Frist for lokallagene til å ta opp saker til årsmøte og
innspill til jordbruksforhandlingene er 13. februar (ikke 8. februar). Nord-Trøndelag Bondelag
arrangerer todagers årsmøte. Regionmøtene holdes i november/desember.
Saksutredning
I denne saken bør styret:
Drøfte aktiviteter og prioriterte oppgaver for høsten.
Ta stilling til møteplanen for dette halvåret.
Gi innspill på eventuelle tema/innledere dere ønsker å ta opp på styremøtene.
I tillegg til de faste aktivitetene er det lagt inn et landbrukspolitisk møte (stormøte). Det er
behov for å synliggjøre landbruket og våre utfordringer fram mot neste års
jordbruksforhandlinger og valget 2013. Et slikt møte vil bidra til det.
På grunn av Sveitsturen i fjor prioriterte vi bort interne saker på ledersamlinga og valgte
derfor å kjøre regionmøtene før jul. Dette har både fordeler og ulemper, en av ulempene er at
materialet og informasjonen fra Norges Bondelag til de regionale møtene ikke er klar på det
tidspunktet. En del damer ytret seg i fjor om at desember var et uheldig tidspunkt. Fordelen er
at vi kan oppfordre lokallagene til å komme i gang med arbeidet foran
jordbruksforhandlingene på et tidlig tidspunkt, dette er viktig da vi har en relativt tidlig frist
for innspill fra lokallagene pga behandlingen av saken i vårt årsmøte. Styret må ta stilling til
når regionmøtene skal avholdes.
I tillegg vet vi at BU-programmet og Miljøprogrammet skal rulleres denne høsten. Samt ar det
skal lages ett dokument som er et regionalt BU-program og handlingsplan for den regionale
landbruksmeldinga. Etter planen skal dette vedtas på desembertinget. Det medfører at vi må
ha en åpning for å justere møtedatoer ut fra høringsfrister på disse som settes av
fylkesmannens landbruksavdeling.
Årsmøtene i lokallagene skal etter vedtektene gjennomføres før 1.november. Erfaringsvis
gjennomføres disse i all hovedsak siste uka på oktober og førest uka i november. Legger opp
til at vi også i år besøker de lokale årsmøtene etter invitasjon.
Det er lagt opp til at opplegget med lokallagenes innspill til jordbruksforhandligene i år
gjennomføres via Quest-Back. Dette vil bety felles høringsfrist for hele landet, som vil være
senere enn 8. februar. Det vil medføre at vi må endre opplegg for behandling av vårt innspill
til jordbruksforhandlingene og muligens også møtedatoer.
Dato
26. august
27. august
28.-29. aug.

Møte
Åpen gård
Styremøte NTBL
Sekretariatskonferansen

Sted
5 steder i fylket
Steinkjer
Klekken
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Deltagere

Administrasjonen

Kommentar

3. sept
6.-7. sept.
12. sept.
26.-27. sept.
1.oktober
2.-3- okt
29. okt
Innen 1. nov
7.-8. nov.

Møte med NNN, LO og Gerd Janne
Kristoffersen
Advokatsamling
Besøk hos McDonalds
Lederkonferanse
Styremøte NTBL
Fylkesting
Styremøte NTBL
Årsmøter i lokallagene
Ledersamling

Nov/des
26.-28. nov.
5.-6. des
3. des
November/desember
7. jan
9.-10- jan
10.-11. jan
21. januar

Landbrukspolitisk debattmøte
Tema og skattekurs
Fylkesting
Styremøte
Regionmøter
Utsending varsel om årsmøte
Orgsjefmøte
Trøndelagsmøte
Styremøte

13. feb.

Frist for lokallagene til å ta opp
saker til årsmøte og innspill til
jordbruksforhandligene

12.-13. feb
14. februar

Fylkesting
Styremøte med samvirke om
innspill til jordbruksforhandlingene
Frist utsending av årsmøtepapirer
Årsmøte

22. feb
7.-8. mars

11. mars
Ca, 12. mars

15. april
23.-25. april
Ca 1. mai
Ca. 7. mai
Ca. 16.mai
30. mai
11.-13. juni
12.-14. juni

Asbjørn og Marit

Steinkjer

Tema: Tollvern

Styret
Leder og orgsjef

Steinkjer

Trondheim

Steinkjer
Steinkjer

Lokallagsledere, Styret,
Adm.

Felles med Sør-Trøndelag,
Møte og Romsdal og
samvirke.
Forslag til program er vedlagt.
Sammen med Sør-Trøndelag

Regnskapskontor

Steinkjer
Styret og administrasjon

Vedta arbeidsplan, budsjett og
årsmelding
Denne er noe usikker da
opplegget legges om, slik at
det skal blir en quest-back med
felles frist.

To dager
Nils T. Bjørke kommer dersom
vi legger årsmøtet til dette
tidspunktet.

Styremøte
Frist innspill til jb forhandlingene til
Oslo
Representantskapsmøte Norges
Bondelag
Styremøte
Fylkestinget
Krav
Tilbud
Avslutning forhandlinger
Møte med årsmøteutsendingene
Fylkesting
Årsmøte i NB
Loen

Tema: aksjonsplan

Årsmøteutsendinger
Årsmøteutsendinger

Vedlegg: Foreløpig program ledersamling i 7.-8. nov
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38/12

12/01048-1

Tilbud om datakurs for bønder

Vedtak
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag mener at dette er et for stort og omfattende kurs, det må
ned på færre timer og bli mindre omfattende. Administrasjonen følger opp saken.

Saksutredning
Nord-Trøndelag Bondelag har blitt kontaktet av Mona Reitan i IT-kunnskap og fått tilbud om
gratis datakurs for bønder. Det er et kombinert datakurs på 70 timer som medlemmene får
gratis gjennom IT-Kunnskap i samarbeide med VOX (Nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk) Etat under Kunnskapsdepartementet. Kurset inneholder tekstbehandling,
bruk av internett, e-post og bruk av excel.
70 timer er mye, og i invitasjonen virker det som at IT-kunnskap ikke har kunnskap om
bønders bruk av internett. I dag er svært mange bønder dyktige på bruk av data og eventuelle
kurs må legges opp etter det.
Dette er et tilbud til alle medlemmer i Nord-Trøndelag Bondelag og er tenkt arrangert flere
steder i fylket.
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39/12

12/01050-1

Treningstilbud for medlemmer i Bondelaget

Vedtak
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag sender saken videre til Samstyret i Steinkjer, siden dette
ikke er et tilbud for hele fylket.

Saksutredning
Nord-Trøndelag Bondelag har fått tilbud om å tegne bedriftsavtale hos Fysioterapi & Trening
Campus Steinkjer. Det er snakk om et rabattert medlemskap for alle våre medlemmer ved
tegning av 12 måneders bindingstid. Campus Steinkjer tilbyr mulighet for ”frysing” av
medlemskapet i 3 antall måneder kun for Bondelagets medlemmer.
Pris pr. måned blir 324 kr, ordinært er det 359 kr pr. måned. De tilbyr gratis
innmeldingsavgift, mot 600 kr til vanlig. Medlemskap hos Campus Steinkjer inneholder også
3 veiledningstimer med fysioterapaut/treningsveileder i løpet av året.
Hjemmesiden til Fysioterapi & Trening Campus Steinkjer: http://ftcampus.no/
Under Om oss på hjemmesiden står det:
Fysioterapi &Trening Campus Steinkjer er et senter for alle, uten kjedetilknytning. I visjonen
til virksomheten står at vi har som mål å bli et regionalt og nasjonalt fyrtårn innen
aktivitetsmedisin på alle nivå. Våre tilbud spenner fra tilrettelegging for livsstilsendring via
tradisjonell trening og fysioterapi til idrett på alle nivå. Kompetansen i virksomheten er
allsidig, hvor helsefaglig bakgrunn står sentralt.
Campus har også et treningstilbud i Kolvereid, der de kan tilby samme bedriftsavtale.
Har sjekket ut priser hos andre alternativer
3T:
PRISER PÅ BEDRIFTSAVTALER MED AVTALEGIRO:
Pr. 01.02.2012

10-29 medlemmer
50% rabatt på innmelding (600,-)
5% rabatt på månedspris (503,-)

75-99 medlemmer
70% rabatt på innmelding (360,-)
20% rabatt på månedsavgift (423,-)

30-49 medlemmer

100- -> medlemmer
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60% rabatt på innmelding (480,-)
10% rabatt på månedsavgift (476,-)

80% rabatt på innmelding (240,-)
25% rabatt på medlemsavgift (397,-)

50-74 medlemmer
70% rabatt på innmelding (360,- )
15% rabatt på månedsavgift (450,-)

http://www.3t.no/

Priser hos Dampsaga Bad og Gym: 324,- kroner pr. måned med mulighet for 2 måneders
frysing av abonnement. http://www.dampsaga-bad.no/portal256/
Har undersøkt blant andre fylkeslag, om det er noen som har treningsavtaler og hvilke
erfaringer de har med det. Det var ingen fylkeslag som svarte at de hadde slik avtale, men
Sander Bondelag hadde. Deres erfaring er, at det må ligge noe sosialt i treninga, altså at det
avtales faste tider der bondelagsmedlemmer møtes på treningssenteret for å trene. Hvis det
ikke blir gjort slike avtaler, så blir tilbudet lite brukt.
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