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Årsmelding for Vang Bondelag for arbeidsåret 2012-2013  
 

Styret og øvrige tillitsvalgte har vært: 

 

Leder    Eivind B. Imislund 

Nestleder   Johs Wetten 

Studieleder   Bjørn Bekkevold 

Kasserer   Leder 

Sekretær   Pål H. Dobloug 

Dugnads-/verveansvarlig:  Morten Jemblie 

 

Varamedlemmer: 1. vara: Karen M. Hommelstad Os 

   2. vara: Erik Imerslund  

   3. vara: Pål Dobloug 

 

Revisorer:  Ole Anders Tomter 

   Johannes Ingvoldstad 

 

Aksjonsutvalg: Styret 

 

Floghavreutvalg: Helge Rabstad 

   Mikkel Imerslund 

   Karen M. Hommelstad Os 

 

Valgkomitè  Hans Westgård Ry 

   Astrid H. Hermansen 

   Gulbrand Aalstad 

 

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

Studieleder har fungert som HMS-ansvarlig. 

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

arbeidsåret. 

Ivar Skramstad ble gjeninnsatt av styret som lagets representant i Arealforvaltningsutvalget. 

 

Lokallaget hadde per 7. oktober 2013 307 medlemmer, dette er 16 flere enn per 18.september 

2012.  

I arbeidsåret 2012-2013 har det vært gjennomført 7 styremøter, og 1 annet arrangement.  

 

Fra årets arbeid:  

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

NBL før jordbruksforhandlingene. 

 

Lokallaget har egen hjemmeside på internett. Denne administreres av lokallaget, men er 

tilknyttet samme plattform som Norges Bondelag.  
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Medlemmene har hatt tilbud om deltakelse på kurset ”Praktisk HMS-arbeid” som en del av 

HMS-kampanjen 2013. Kurset ble gjennomført av Landbrukets HMS-tjeneste. 

 

Det er etablert et Regionutvalg mellom Løten, Vang, Stange, Romedal og Vallset Bondelag.  

Utvalget skal primært jobbe med saker som ikke bare nødvendigvis omhandler det enkelte 

lokallag:  

- Framtidig aktiv bonde på Hedemarken 

- Arealforvaltning 

- Landbrukskontoret 

- Eiendom 

 

Vang Bondelag mottok kr. 6.000,- av avsatte midler til Aktive Lokallag 2012.   

 

Leder deltok på div. telefonmøter i forbindelse med årets Jordbruksforhandlinger. Vi unngikk 

brudd i år, og fikk gjennom en «historisk» bra avtale. 

 

Lokallaget deltok på den nasjonale kampanjedagen den 10.4. Johs Wetten og Morten Jemblie 

delte ut matpakker til reisende på Hamar Stasjon. 

 

Lokallaget deltok med vakter på BU-festen på Høyvang i romjula. 

 

Eiendomsskatt 

En av de store sakene i arbeidsåret dreide seg om økningen i eiendomsskatten med bakgrunn i 

retakseringen av eiendommene i Hamar kommune som ble foretatt i 2012. Særlig for en del 

boliger på landbrukseiendommer ble det en markant økning godt over det som var lagt til 

grunn politisk. 

Styret fikk løftet saken opp på fylkesnivå, og med bistand fra advokat Jan Bangen i Norges 

Bondelag fikk vi laget en mal på et klagebrev. Før utløpet av klagefristen, ble det avholdt et 

møte med kommunen der vi prøvde å få til en løsning administrativt. Kommunen var 

imidlertid ikke villig til å gi noen generell reduksjon for boliger på landbrukseiendommer. 

Her måtte den enkelte grunneier klage på et individuelt grunnlag. Klagesakene har blitt lovet 

ferdigbehandlet før 31.12.13, og pt. vet vi ikke hva som blir utfallet av denne saken. 

Avhengig av resultatet, vil det måtte vurderes om en skal få prøvd saken rettslig. Lokallagene 

i våre nabokommuner er orientert om denne saken, da det er på trappene en retaksering også 

der de nærmeste årene.   

 

Styret bidro med utdeling av diverse materiell i forkant av stortingsvalget 2013. 

 

Styret utnevnte følgende til lagets bondevenner 2013: 

- Møystad Gård v/Katrine Aalstad 

- Charlotte Moen 

- Spar Vang – Wik Matsenter  

 

Felleskontoen (SpH) som vi hadde sammen med Vang Bygdekvinnelag og Vang BU ble 

avsluttet i 2013, og saldo ble fordelt likt mellom de 3 laga. 

 

Oppgaven med medlemsverving har vært en del av styrets arbeidsplan, der Morten Jemblie 

har hatt et delegert ansvar. Hedmark Bondelag gjennomførte kurs for lokallagenes 

verveansvarlige. Lokallaget har ikke hatt aktiviteter som direkte har fokusert på verving, men 

har fulgt opp potensielle medlemmer. Styret har i 2013 heller hatt som mål å prøve å 
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opprettholde medlemsantallet enn å øke dette. 

For lettere å kunne nå ut til medlemmene hadde styret ønsket at flere kunne ha oppdatert Min 

side på Bondelaget.no. Det meste av lagets aktiviteter blir lagt ut på hjemmesiden. 

  

Vang Bondelag, sammen med Løten, Stange, Romedal og Vallset Bondelag samt Romedal 

Bygdekvinnelag videreførte arrangementet Åpen Gård den 25.8 etter samme lest som i 2012. 

Arrangementet ble også i år gjennomført på Jønsberg i samarbeid med Jønsberg Videregående 

Skole som da stilte som teknisk arrangør. Arrangementet ble svært vellykket, med fint vær og 

fornøyd publikum.  

 

Representasjon:  

Eivind B. Imislund deltok på ledermøte i Hedmark Bondelag i Trysil høsten 2012.  

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

Bondelag. 

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

På fylkesårsmøtet på Olrud møtte Eivind B. Imislund.  

Bjørn Bekkevold deltok på frokostmøte på Blæstad i forbindelse med rullering av 

kommunens tiltaksstrategier vedrørende de landbrukspolitiske virkemidlene 2014-2017 


