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Mitt lokallag - nyttig verktøy for lokallaget 
Med Mitt lokallag kan du som lokallagstillitsvalgt enkelt få tilgang til det 
viktigste du trenger innen lokallagsadministrasjon. Alle lokallagstillitsvalgte har 
tilgang til medlemslister og kan sende e-post og sms direkte til medlemmer 
i eget lag ved å logge seg inn på Min side på bondelaget.no. Mitt lokallag får 
man tilgang til ved å klikke Min side og deretter fane Mitt lokallag. 
Logg inn på Mitt lokallag 

   

  
 

  

   

  

   

Medlemslister og etiketter  
Ved å logge inn på Mitt lokallag kan man ved noen få 
tastetrykk skrive ut ei medlemsliste til kveldens 
medlemsmøte eller styremøte. Man kan også ta ut 
adresseetiketter og lister over andre typer 
kontaktinformasjon.  
Logg inn på Mitt lokallag  

   

Send e-post og sms  
På Mitt lokallag kan man enkelt sende ut e-post og 
sms til medlemmer i eget lag. Det finnes 
"hurtigknapper" på e-post og sms til alle medlemmer, 
kun bruksmedlemmer og medlemmer under 35 år. 
"Hurtigknapp" finnes også til alle i styret i lokallaget. 
Velg Mitt lokallag og underfane Rapporter. Vis 
måtehold ved bruk av sms, unødig bruk skaper ofte 
irritasjon.  
Logg inn på Mitt lokallag  

   

  
 

   

   

  

   

Nye medlemmer i lokallaget?  
Norges Bondelag får 3.500 nye medlemmer hvert år. 
Ønsker dere å gi litt oppmerksomhet til de nye 
medlemmene? Eller er det utmeldte medlemmer som 
bør følges opp? Klikk deg inn på Mitt lokallag og 
underfane Rapporter, legg inn datoer i datofeltet og 
velg innmeldte eller utmeldte i perioden.  
Logg inn på Mitt lokallag  

   

Nye folk i lokallagsstyret?  
På Mitt lokallag kan man enkelt stoppe verv og 
registrere nye verv i lokallaget. Klikk deg inn på Mitt 
lokallag og underfane verv.  
Logg inn på Mitt lokallag  
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Foran årsmøtet i lokallaget 
På siden For lokallag og tillitsvalgte finnes maler og eksempler til ulike 
dokument som brukes i forbindelse med årsmøtet, bl.a. innkalling m/sakliste, 
årsmelding, resultatrapport, revisjonsberetning og arbeidsplan. 

 
Her finner du gode tips i driften av lokallaget 

   

  
 

  

  

   

 

   

Nye verveark i nettbutikken 
Norges Bondelag oppnår resultater er en serie med rykende ferske verveark om 
hva Norges Bondelag har oppnådd og gjør for ulike medlemsgrupper. Serien 
med faktaark er et meget godt verktøy i vervearbeidet og i høstens 
vervekampanje Oppdrag unge bønder. 

 
Bestill eller last ned her 

   

  
 

  

  

  

   

 

   

Lag innsamling til Malawiprosjektet 
Norges Bondelag støtter Utviklingsfondets landbruksprosjekter i Malawi og vil 
bidra til bedre livsvilkår for bønder i landet. Nå er det enkelt å lage 
innsamlingsaktivitet på årsmøte eller medlemsmøte. Be alle ta opp telefonen 
og sende Bondestøtte 200 eller Bondestøtte 100 til 2468. 

 
Les mer 

   

  
 

  

  

  

   

 

   

Nytt i nettbutikken 
Høsten er her og nettbutikken har fått ny forsyning av BONDE-lue og 
hettegenser. 

 
Bestill her 

   

  
 

  

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på lokallagssending@bondelaget.no, ring 
vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på www.bondelaget.no for mer info.  
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