2012
Årsmelding

Lederen har ordet
2012 var et aktivt år for Finnmark Bondelag. Etter at regjeringa
la fram Landbruksmeldingen Velkommen til bords i desember
2011, hadde Finnmark Bondelag en rekke møter med ulike
politiske nivåer. Det høye ambisjonsnivået i Landbruksmeldinga
skapte forventninger til at regjeringa ville følge disse opp i
jordbruksforhandlingene. Det gjorde de som kjent ikke, og
Norges Bondelag brøt forhandlingene med staten. Aksjonene som kom i kjølvannet av
bruddet, var en stor suksess. Jeg vil rette en takk til alle tillitsvalgte og medlemmer som
bidro til dette.
Det er viktig for vår organisasjon og for de saker som vi jobber for, at vi synliggjør vår
frustrasjon når forhandlingene brytes. Finnmark er et langstrakt fylke, og bøndene er spredt
over det hele, derfor krever det store ressurser når vi går til aksjoner. De kommende
jordbruksforhandlingene vil bli krevende, og jeg oppfordrer alle bønder til å engasjere seg i
saken. Jo flere vi er som kan fortelle hvor viktig et levende landbruk er, jo sterkere står vi
politisk. Det er den viktigste grunnen til at medlemsverving er viktig for fylkeslaget. Vi får
en større forhandlingsstyrke.
Rekrutteringa til Finnmarkslandbruket har i lang tid vært dårlig. Det er etter mitt syn grunn
til å rope et varsku, når nedleggingstakten ikke ser ut til å bremse opp. Finnmark Bondelag
har gjennom våre møter med politikere og andre tatt opp de utfordringene som nye bønder
møter når de skal starte opp med gårdsbruk. Vi har møtt stor forståelse, men foreløpig er
den politiske viljen til å komme med gode tiltak ikke tilstede. Finnmark Bondelag vil jobbe
videre med dette.
Rovdyr er fortsatt et stor problem for sauebøndene. De tap som enkelte sauebønder har
opplevd i 2012 er uakseptable. Myndighetene har etter min mening for dårlig kontroll på
rovdyrbestanden. Til tross for at det settes inn ekstraordinære tiltak for å redusere antall
jerv i utmarka, klarer vi ikke å få ned bestanden. Finnmark Bondelag har stilt spørsmål med
metodikken som brukes for å beregne rovdyrbestanden, og vil framover sette ekstra fokus
på den innvandring av rovdyr fra våre naboland.
I takt med at stadig flere forvaltningsområder delegeres ned til regionale myndigheter,
mottar Finnmark Bondelag flere høringssaker. De saker som er aktuelle for landbruket,
behandles hos oss. I 2012 har vi uttalt oss om bl.a. forvaltningsplanen for rovvilt,
videregående skoler, regional utviklingsplan og miljøvirkemidler. Jeg håper at lokallagene
ser verdien i den innsatsen som fylkeslaget legger i høringsuttalelsene og vil gjerne at flere
kommer med innspill.
Da forslaget om nedlegging av Tana vgs kom fra fylkeskommunen i desember, måtte vi sette
inn et ekstra gir for å redde skolen fra nedleggelse. Det klarte vi, takket være god innsats fra
engasjerte tillitsvalgte og enkeltpersoner.
Ola Tangen
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Styrets arbeid og sammensetning
Det har vært avholdt 8 styremøter i meldingsåret. Styret har behandlet til sammen 54
forberedte saker, 8 orienteringssaker og 34 referatsaker. Finnmark Bondelag har
gjennom møteaktivitet med Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannens
landbruksavdeling tidlig vært i samtaler om jordbruksforhandlingene 2012.
Verv

Navn

Andre verv og representasjoner
Styringsgruppe Leve i naturen, Miljø og
kvalitetsutvalget i Norges Bondelag
Leder i verveutvalg
Rovviltkontakt

Leder

Ola Tangen

Nestleder
Styremedlemmer
Styremedlemmer
Styremedlemmer
1.varamedlem
2 varamedlem
3 varamedlem

Einar Andersen
Truls Halvari
May Conny Johansen
Merete Helander
HMS kontakt
Bjørn Tore Søfting
Kontaktperson vannomr[de Finnmark
Torgeir Nordsletta
Knut Arne Mikalsen

Lokallagsaktivitet
Fra lokallagenes årsmeldinger og årsmøter har vi hentet en oversikt over aktiviteten.

Alta Bondelag
Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding.

Porsanger Bondelag
Lokallaget hadde 32 medlemmer i 2012. Laget vært sterkt engasjert i
rovviltproblematikken, både enkeltsak og generelt sett. Laget gav innspill til
forvaltningsplan for rovvilt i region 8 og Regionalt miljøprogram. Porsanger Bondelag
har også engasjert seg for å få på plass en felles forvaltning på landbruk Porsanger og
Kvalsund. Løshunder og dyretragedie som følge av løshunder er et problem i deler av
kommunen. Porsanger Bondelag ble årets lokallag i Finnmark på grunn av leders
arbeid for å få i gang aktiviteten i Karasjok Bondelag. I 2012 ble også Sandvikhalvøya og
Gåradak et utvalgt kulturlandskap i Finnmark, noe som Porsanger Bondelag foreslo i
2008.

Tana Bondelag
For året 2011/2012 er det avholdt fire styremøter og det er behandlet 23 saker. Viktige
saker for styret har vært jordbruksforhandlingene og de påfølgende aksjonene,
rovdyrpolitikk og forvaltning, Åpen gård, tilgang på dyrket mark. Lokallaget har avholdt
medlemsmøte og Bondelagskafé i forbindelse med uttalelsen til jordbruksforhandlingene. Lokallaget har også deltatt på ledermøte og årsmøte i Finnmark
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Bondelag og et møte med Landbruksministeren i februar. Lokallaget har videre hatt
møte med Frank Ingilæ før jordbruksforhandlingene.
Eggaksjonen var årets fellesaksjon for Norges Bondelag gjennom hele landet før
Jordbruksforhandlingene. Laila og Sven deltok i Vadsø for Finnmark Bondelag ved
Fylkestingets møte, utenfor Fylkesmannens landbruksavdeling 21.03.12. I Tana utførte
Laila og Sven eggaksjon under kommunestyremøtet 29.03.12.
Åpen Gård ble arrangert 26.08.12 på Favlemohki samdrift. Dette var et stort og
vellykket arrangement som vi fikk stor hjelp fra Tana Bygdekvinnelag til å gjennomføre.
Det var ca 250 besøkende som deltok på aktiviteter som kalvemønstring og natursti.

Laksefjord Bondelag
2012 har vært et år med normal aktivitet for lokallaget. De har avholdt 4 samlinger i
forbindelse med jordbruksoppgjøret 2012. Det har også vært avholdt 4
styremøter/medlemsmøter og styret har vært representert på 2 ledermøter og årsmøtet i
Finnmark bondelag. Laksefjord Bondelag har også deltatt på aksjonen i forbindelse med
jordbruksoppgjøret i Oslo. Medlemstallet er i 2012 på 20, noe som er en nedgang med 2
fra 2011. Styret har bestått av Leder Svein Slåtsveen, Kasserer Lise Skreddernes
Styremedlem/sekretær Odd Birkeland, styremedlemmer Viggo Myhre, Geir Wirkola og
Else H Andersen. Tradisjonen tro har lokallaget arrangert før-påske-tur til idrettslags
hytta tirsdag før vårspretten. Om sommeren har det vært torsdagskafé på Kråbølgård.
Aktuelle saker i 2012 har vært nedgangen i antall bønder i fylket og forslaget om
nedleggelse av landbruksskolen i Tana.

Kautokeino Bondelag
Lokallaget deltok i påskeaksjonen, og delte ut egg til kommunepolitikere.

Karasjok Bondelag

Veidnes Bondelag

Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding

Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding

Nordre Varanger Bondelag
Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding
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Medlemsutvikling
Finnmark Bondelag hadde 314 medlemmer ved utgangen av meldingsåret. Dette er en
nedgang på 5 medlemmer siden 2011. Det ble vervet 18 nye medlemmer i 2012.

Antall

Medlemsutvikling 2002-2012
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Bruksmedlemmer
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Antall bønder i Finnmark

15 %

Andel av bønder i Finnmark

10 %

100

5%

0

0%

Medlemsutviklinga, antall bruksmedlemmer og antall bønder i Finnmark Bondelag 2002-2012
grafisk framstilt.

Aktuelle saker i 2012
-

Jordbruksforhandlingene 2012
Påskekampanje og aksjoner i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2012
Regionalt miljøprogram i Finnmark
Regional planstrategi for Finnmark 2012-2016
Interesserepresentanter til Finnmarkskommisjonen felt 4 og felt 5
Tydeligere distriktsprofil i virkemiddelordningene – uttalelse
Verdiskapingsrapport for landbruket i Nord-Norge
Uttalelse til regional vindkraftplan.
Landbruksplan i Alta kommune.
Forslag til representanter i dyrevernsnemndene i Finnmark
Prosjekt Leve i Naturen
Uttalelse til Tanaloven
Rapport om framtidig melkeproduksjon i Finnmark
Framtidig struktur for videregående skoler i Finnmark
Bevaring og videreutvikling av Tana vgs.
Regional landbruksstrategi
Forvaltning av vannområde Finnmark
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Påskeaksjonen
Foran jordbruksforhandlingene hvert
år oppfordres lokallagene til å
markere seg i lokalmiljøet. Årets
aksjon het ”Ingen egg uten høner –
ingen høner uten bønder”.
I Finnmark deltok Tana Bondelag, og
Kautokeino Bondelag i aksjonen.
Tana Bondelag delte ut eggekartonger
med egg og glansbilder til
forbipasserende i Tana Bru.
Kautokeino Bondelag delte ut egg til
politikere i kommunen
Leder i Kautokeino Bondelag har pakket egg til aksjonen
Ingen høner uten bønder

Brudd i jordbruksforhandlingene
Årets jordbruksforhandlinger resulterte i brudd.
Fylkesleder Ola Tangen forklarte bruddet med at statens tilbud ikke svarte til de
forventningene som regjeringa hadde lagt opp til
gjennom landbruks- og matmeldinga Velkommen til
bords.
Finnmark Bondelag viste sin frustrasjon overfor staten
ved å invitere ansatte ved Staten hus til fersk fisk uten
poteter. Bønder fra Tana Bondelag og Nordre Varanger
Bondelag deltok i aksjonen.
Aksjonen fikk god oppmerksomhet i regional media.

Faksimile Finnmarken 14.05.12
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Den 21. mai markerte bøndene
seg i Oslo. Sammen med
omkring 2500 andre bønder,
marsjerte 5 Finnmarksbønder fra
Landbrukets hus til
statsministerens kontor.

Finnmark Bondelag besøkte også fylkeshuset i forbindelse
med aksjonen i Vadsø

Sammendrag av uttalelsen til jordbruksforhandlingene
Finnmark Bondelag understreket at svak rekruttering er den største utfordringa vi har i
landbruket i fylket de kommende år. En gjennomgang av tallene for bruksutvikling viser
at Finnmark også i 2011 har hatt en nedgang av aktive landbruksforetak. Utviklinga i
dyretall og dyrkingsjord bekrefter denne trenden, da også disse tallene er nedadgående.
Det er etter vårt skjønn også svært alvorlig at over halvparten av bøndene er over 50 år.
I vårt innspill til jordbruksforhandlingene ville styret prioritere tiltak som kan bidra til å
styrke rekrutteringa til næringa. Følgende områder skulle prioiriteres:
-

Bedret lønnsomhet ved økt fokus på de direkte inntektsvirkende faktorene i
landbruket.
Midler til investeringer og moderniseringer av driftsapparatet i jordbruket
gjennom en egen investeringspakke utenfor jordbruksavtalen.
Styrking av fraktordninger.

Finnmark Bondelag sa videre at den underskuddssituasjonen som en i 2011 opplevde for
flere av landbrukets produkter var uheldig. Dette er en situasjon vi ikke bør komme i for
ofte, uten at presset på importvernet blir stort. Finnmark Bondelag mente derfor at en
bør sørge for at produksjonen av melk og kjøtt gjøres mer lønnsomt ved at målpriser
øker for storfekjøtt og melk.
Når det gjaldt skatt og avskrivninger tok fylkeslaget opp forslaget om å innføre ordning
med skattefrie fondsavsetninger. Videre påpekte vi også at dagens skatteregler for salg
av gårdsbruk ut av familien er uheldig, og forhindrer omsetning av aktive gårdsbruk.
Finnmark Bondelag ba Norges Bondelag om å se på disse reglene.
Om investeringsordningene foreslo Finnmark Bondelag at andelen BU tilskudd for unge
bønder heves til 50%. Dette for å imøtekomme en ny generasjons krav til mekanisering
og deres behov for fleksibel arbeidstid. Tilskuddsandelen for andre brukere bør heves til
40%. Finnmark Bondelag vil foreslo og 5 års rente og avdragsfrihet for investeringslån i
landbruket. Rente og avdragsfrihet vil bidra positivt til bedring av økonomien på
gårdene de første driftsårene etter investeringen.
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Følgende tema var med i vår uttalelse til jordbruksforhandlingene:
- egenandel for avlingsskade og over-vintringsskade bør halveres i Nord-Norge i
forhold til dagens nivå på hhv. 30% og 20 %.
- grøftetilskudd for hele landet for å imøtekomme klimatiske endringer og bedre
dyrkingsforholdene på arealene.
- midler til samisk utviklingsfond økes til 4 mill
- styrking av kvalitets- og distriktstilskudd
- tilskudd til påsettlam
- økning i arealtilskuddet
- prosenttoll på ost
- økt fokus på Miljøverndepartementet i forbindelse med rovviltpolitikken.
- Omvendt bevisbyrde ved søknad om rovdyrerstatninger i saueholdet.
- Videreføring av Traineeordninga

Årsmøtet 2012
Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt på Nordlys hotell i Alta18-19 april. Det var til
sammen 11 stemmeberettigete på møtet. Blant gjestene var Irene Lange Nordahl,
stortingsrepresentant Senterpartiet, Bernt Skarstad fra Nordland Bondelag, Harald
Larssen, styreleder i FeFo, Per Gunnar Sønvisen fra Gjensidige, Jens Edvard Kase
Norges Bondelag og Fred Johnsen, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet

Forberedte innlegg






Arktisk landbruk v/ Bernt Skarstad
Landbruks og matmeldinga v/Irene
Lange Nordahl
Jordbruksforhandlingene 2012 v/ Jens
Edv. Kase
Jordbruket- en samfunnsinteresse for
FeFo v/ Harald Larssen
Traineeordninga for landbruket v/ Fred
Johnsen.
Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet fortalte
årsmøtet hvordan regjeringa ville følge opp
landbruks- og matmeldinga i årets
jordbruksforhandlinger.

Fra generaldebatten
Følgende tema ble berørt under generaldebatten:
-

Forventningene til jordbruksforhandlingene i lys av landbruks og matmeldinga v/
Fred Johnsen og Laila H. Berntsen.
Melkekvoteordninga og avvikling av kjøp og salg v/Sven Anderssen
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-

Lokallagsaktivitet v/Fred Johnsen
Finnmarkskommisjonens arbeid v/Fred
Johnsen
Fondsavsetninger også til drift, samt gode
støtteordninger for drift v/ Laila H. Berntsen
Økte investeringsvirkemidler fra regionale
næringsutviklingsmidler frarådes
Lobbyvirksomhet må til overfor alle partier i
Styreleder i Harald Larssen var klar på at
jordbruket er en samfunnsinteresse av stor
fylkeskommunen, v/Fred Johnsen.
vekt for FeFo.
Lavt oppmøte på årsmøtet og for få gjester
v/Jørn Suhr.
Sauebønder blir fiskere på grunn av rovdyrtap v/ Truls Halvari.
Det må til et mye større press fra Norges Bondelag i rovviltkonflikten v/Truls
Halvari
Viktig at vi setter fokus på dokumentasjonskravet ved erstatning for rovvilttap v/
Laila H. Berntsen.
Regler kan ikke lages for å tilpassa teknologien v/Svein Slåtssveen.
Økt fokus på utfordringene for de store samdriftene v/Sven Anderssen.
Økt kjøttproduksjon i Finnmark basert på grovfôrressurser krever bedre
investeringsordninger v/Laila H. Berntsen

Arbeidsplan for 2012
- Medlemsverving.
- Rovviltproblematikken.
- Konflikter mellom landbruk og reindrift.
- Finnmarkskommisjonens arbeid.
- Jordvern
- Motorferdsel i utmark.
- Styrking av landbruksutdanninga i Finnmark
- Arktisk landbruk
- Fylkeslagets nettsider
- Jordbruksforhandlinger og landbrukspolitikk
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Årets lokallag 2011
Porsanger Bondelag mottok prisen for årets lokallag 2011. Styrets begrunnelse for
tildelinga var lokallagsleder store engasjement og innsats for å få opp aktiviteten i
Karasjok Bondelag igjen

F.v Lise Skreddernes, Odd Birkeland og Fred Johnsen er alle tillitsvalgte som gikk ut
sine verv i Finnmark Bondelag i 2012, og fikk det tradisjonelle melkespannet som takk
for innsatsen. Helt til h;yre er leder i Porsanger Bondelag John Inge Henriksen, valgt til
[rets lokallaget 2012

.

Ledermøtet 2012
Finnmark Bondelag samlet sine tillitsvalgte til ledermøte i Alta 10-11 oktober.
Blant gjestene var Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, og stortingsrepresentant
fra Finnmark. Etter møtet uttalte fylkesleder Ola Tangen at Helga Pedersen brukte
mesteparten av tida til å lytte. Pedersen tok signalene om at landbruket i Finnmark har
store utfordringer de kommende år på alvor. Rovdyr var et av temaene som kom opp.
Spesielt problemet med dårlig registrering av rovdyrbestanden var noe som opptok
mange av de tillitsvalgte. – Mitt inntrykk er at Helga Pedersen delte mange av våre
oppfatninger i saken, men hadde ingen konkrete forslag til hva som må til for at vi skal
få fram de reelle tallene for antall jerv og gaupe i utmark, sa fylkeslederen etter møtet.
Finnmark Bondelag mener at rekrutteringa til jordbruket er for lavt i dag, til at vi klarer
å opprettholde næringa de neste 10 år. Dette tok ledermøtet opp med Pedersen. Traineeordninga tror vi kan bidra positivt til en bedre rekruttering. Dette er et
pilotprosjekt, som sikrer både landbruksfaglig kompetanse og bedriftsforståelse hos de
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nye bøndene. Det er viktig at ordninga videreføres slik gårder ikke legges ned, men
overdras til neste generasjon, sa Tangen. Investeringer er også en bremsekloss for
rekrutteringa til jordbruket, mente Tangen. Ledermøtet var spesielt opptatt av dette, og
ser alvorlig på utviklinga. Frykten er at nye bønder ikke får muligheten til å satse i
landbruket, fordi gjeldsbelastninga blir krevende grunnet små økonomiske marginer i
næringa. Dagens ordninger med tilskudd over jordbruksavtalen er ikke tilstrekkelig.
Kostnadene har nesten løpt løpsk, så nye fjøsbygg blir dyre. Etter Finnmark Bondelags
oppfatning det viktig at fylkeskommunen nå tar ansvar for jordbruket og prioriterer oss
i sin satsing på næringslivet.

Årsmøteuttalelser
Kalven er en uutnyttet ressurs i Finnmark.
Rundt 500 spekalv slaktes i Finnmark hvert år. Dersom de fôres opp tilsvarer dette omtrent
130 tonn kjøtt. Dette kjøttet kunne bidratt til mer norsk kjøtt i butikken. Bønder vil
produsere storfekjøtt hvis lønnsomheten bedres, og dermed bidra til økt verdiskaping i
Finnmark.
Investeringer i landbruket
Modernisering av driftsapparatet i landbruket skjer ikke raskt nok til at vi klarer å
opprettholde produksjonen av kjøtt og melk i Finnmark. Årsmøtet i Finmark Bondelag ser
ikke at landbruksmiljøet i fylket kan imøtekomme landbruksmeldingas mål om 20 % økt
matproduksjon. Bondens mulighet til å avsette midler til framtidige investeringer forhindres
av skatteregler. Årsmøtet i Finnmark Bondelag forventer at en fondsavsetningsordning
kommer på plass under årets jordbruksforhandlinger.
Rovdyra utrydder sauenæringa i Finnmark
Regjeringa har vedtatt en rovdyrpolitikk som angir et minste antall for gaupe, jerv og bjørn i
Finnmark. Vi ser imidlertid at det er langt flere rovdyr, enn det politikerne ønsker. Den store
økningen av freda rovvilt i beiteområdene fører til at hele landbruksmiljø i kommuner gir
opp saueholdet. Dette er alvorlig for utnyttelsen av utmarka. Årsmøtet i Finnmark Bondelag
krever at staten nå tar ansvar for å bringe rovdyrtallet under kontroll slik Stortinget har
vedtatt. Videre krever vi at staten må dokumentere overfor bonden at sau ikke er tapt til
rovvilt, men at dyret er dødt av andre årsaker.
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Regnskap 2012
Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

-7600
0
-7600

-40000
0
-40000

0
-6827
-6827

-7615
-274000
-232800
-31300
-24794
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0
-274000
-233000
-31000
-23000
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-601000

0
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-30802
-22643
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-559788

12000
2224
0
131250
115000
0
260474

14000
0
0
190500
115000
0
319500

12000
0
1304
210500
110000
-4682
329122

0
0
72579
10766
2379
0
66346
54388
0
848
9251
0
0
0
216556
477030

0
8000
114500
34000
6000
0
17000
86000
0
2000
13000
0
100
5000
285600
605100

11956
64
99031
47397
9487
4699
60173
102776
1221
1305
895
2027
142
-305
340868
669989

-101079

4100

110201

-7693
0
-7693

-8100
0
-8100

-8877
62
-8815

-108772

-4000

101386

Salgsinntekter
3082 - Annonser
3190 - Andre avgiftsfrie inntekter
Sum Salgsinntekter
Andre inntekter
3930 - Refusjoner,tilskudd div.org.
3990 - Rammetilskudd
3991 - Fylkesleder
3992 - Opplæring tillitsvalgte
3993 - Støtte Aktive lokallag
Sum Andre inntekter
Sum Inntekter
Lønnskostnader
5040 - Telefongodtgjørelse
5090 - Ref./avsatt lønn
5260 - Bompenger/Trekkpl.reiser
5320 - Møtegodtgjørelse/daggodtgj.
5330 - Fast godtgj.honorar till.valgt
5400 - Arbeidsgiveravgift
Sum Lønnskostnader
Driftskostnader
6700 - Regnskapshonorar
6940 - Porto
7100 - Bilgodtgjørelse oppg.pliktig
7140 - Flybilletter
7142 - Andre billetter (Taxi,tog,m.v.
7190 - Annen godtgj./repr. ikke pl.
7210 - Interne møter
7220 - Eksterne møter
7310 - Annonser,kunngjøringer
7332 - Markedsmateriell
7420 - Gaver
7430 - Gaver ikke fradragsberettiget
7770 - Bank og kortgebyr
7790 - Andre kostnader
Sum Driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansresultat
8050 - Renteinntekter
8150 - Rentekostnader
Sum Finansresultat
Resultat
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Fylkeskontorets ansatte
Fylkeskontoret har hatt en ansatt i 2012. Dette har vært organisasjonssjef Veronica
Andersen.

Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2012

Verv

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Styremedlemmer
Styremedlemmer
1.varamedlem
2 varamedlem
3 varamedlem
Utsending til NB årsmøte
Utsending til NB årsmøte
Utsending til NB årsmøte
1. Varautsendinger NBs årsmøte
2. Varautsendinger NBs årsmøte
3. Varautsendinger NBs årsmøte
Aksjonsutvalg
Møteleder i 2012
Settemøteleder
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Varamedlem valgkomite
Varamedlem valgkomite
Leder i valgkomiteen

Ola Tangen
Einar Andersen
Truls Halvari
May Conny Johansen
Merete S. Helander
Bj;rn Tore S;fting
Torgeir Nordsletta
Knut Arne Mikalsen
Jørn Suhr
Merete Helander
Truls HAlvari
May Conny Johansen
Einar Andersen
organisasjonssjef
styret
Sven Anderssen
Laila Hagalid Berntsen
Per Ansgar Aslaksen
Jon P. Harila
Kåre Vidar Heitmann
Laila Hagalid Berntsen
John I.Henriksen
Fred Johnsen
Ola Losvar
Laila Hagalid Berntsen
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Valgt år
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2011
2011
2012
2011
2012
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

