
 

 

   

  

   
Til lokallaga i Norges Bondelag 10. oktober  

   
  
  

   

  

  

   

 

   

Studiearbeid - gi innspill til forhandlingene 
Sett av møtedager på kalenderen for arbeid med årets studie- og 
høringsmateriell i forkant av jordbruksoppgjøret 2015. Materiellet gir grunnlag 
for landbrukspolitisk arbeid i lokallaget. Ditt lokallag er med å påvirke 
jordbruksforhandlingene gjennom aktive diskusjoner og tilbakemeldinger til 
fylkeslaget. Alle lag vil få tilsendt 7 eks av heftet i slutten av november, flere 
kan bestilles. Fylkeslaget må få innspill fra lokallaget innen midten av februar.  
 
Er det mange nye i lokallagsstyret kan det også være aktuelt med studiearbeid 
med utgangspunkt i bondelagets Lokallagshåndbok. Husk også å rapportere 
studieringer som er avsluttet i 2014. En studiering må være på minst 8 timer 
for å få støtte.  
Les mer om støtte, regler og rapportering i KursAdmin  
 

 

   

  
 

  

   

  

   

Skolekontakt og utdanningsvalg  

 

I kontakt med skolen gir vi barn og unge kunnskap 
om landbruk. Det enkelte lokallag finner selv ut 
hvilke skoleaktiviteter og alderstrinn man ønsker å 
prioritere. SE TIPS  
 
Mange ungdomsskoler ønsker informasjon om yrke og 
utdanning i landbruket i forkant av valg til 
videregående skole. Lenker og materiell å bruke på 
besøk i klassen eller lokale utdanningsdager 
finnes HER       

   

Åpen Gård  

Tusen takk til alle medlemmer og tillitsvalgte i mer 
enn 75 lokallag som ga over 63.000 besøkere 
muligheten til spennende opplevelser på årets Åpen 
Gård! 
 
Gjennom Åpen Gård gir vi folk gode opplevelser og 
sprer kunnskap om norsk landbruk. Dato for Åpen 
Gård neste år er satt til søndag 23. august, Bli 
med! LES MER  

   

  
 

   

   

  

   

Landbruksspillet 
Mange lokallag har brukt Landbruksspillet som 
aktivitet i ungdomsskolen. Studieforbundet næring 
og samfunn Nordenfjeldske som eier spillet 
informerer om at de vil komme med en oppdatering 
av dagens versjon før jul, med nye priser og nye 
fasit.  
 
I løpet av høsten vil det også komme en 
spørreundersøkelse om ønsker og behov for en helt 
ny versjon av spillet. Info om Landbruksspillet finner 
dere HER  

   

Medlemsmøte med klimatema 
Norges Bondelag er opptatt av hva som skjer med 
klimaet, hva vi må gjøre for å klimatilpasse 
jordbruket, hvordan vi skal få ned egne 
klimagassutslipp og utvikle fornybare energikilder.  
 
Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i 
Bondelaget, kan komme og holde foredrag om disse 
temaene. Lokal- og fylkeslag oppfordres til å 
samordne slik at flere lokallag kan delta. Avtal møte 
med svein.guldal@bondelaget.no  

 

      

http://www.naeringogsamfunn.no/
http://www.bondelaget.no/skolekontakt/category1595.html
http://www.bondelaget.no/velg-landbruk/category3558.html
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/suksess-med-apen-gard-article79205-3805.html
http://www.landbruksspillet.no/932.902.Hovedside.html
mailto:svein.guldal@bondelaget.no
http://bondelaget.no/


 

  
 

   

  

   

Ta vare på arbeidsevnen – møter 
om HMS og Godt Bondevett! 
Landbrukets HMS-kampanje "Trygghet og helse" 
avsluttes, men det er mulig å få tilskudd til lokale 
arrangement om helse og sikkerhet ut dette året – 
og om psykisk helse til og med første halvår 2015. 
Skjema for rapport og refusjon av kostnader, ulike 
møteopplegg - og faginnledere/ kontaktpersoner i 
Norsk Landbruksrådgivning HMS finnes HER  

   

Bruk Mitt lokallag etter årsmøtet 
Tillitsvalgte i lokallaget kan selv oppdatere verv 
etter årsmøtet ved å gå inn på Mitt lokallag. Valg av 
ny leder må oppdateres så snart som mulig, øvrige 
verv oppdateres etter at styret har konstituert seg. 
Hvis laget ikke bruker Mitt lokallag må 
opplysningene sendes inn på skjema. Se Melding 
etter årsmøte i lokallaget HER  
Logg inn for å se alle fordelene ved Mitt lokallag  

   

  
 

   

  

  

   

Nett i nettbutikk 
I nettbutikken finnes nå et bærenett i ubleket bomull, med lang hank og bondelagets 
logo. Nettet har plass for en A4-perm eller to for styremedlemmer som vil ha orden på 
Bondelagspapirene. Nettet er også flott til matgaver eller 
informasjonsmateriell. Nettet koster 22 kroner. BESTILL     

 

   

  
 

  

  

  

   

 

   

Lær verving av Inderøy Bondelag – gi nye bønder 
en varm velkomst! 
Nye produsenter i bygda bør få en varm velkomst av det lokale Bondelaget. På 
Inderøy i Nord Trøndelag har Bondelaget en fast oppskrift som de følger hver 
gang det skjer en gårdsoverdragelse: 
 
Representanter fra lokallaget, helst tre eller flere, drar på gårdsbesøk, har 
med kake og Bonde t-skjorte og gir de nye bøndene en hjertelig og varm 
velkomst til miljøet. Et opplegg flere bondelag kan lære av? LES MER  

   

  
 

  

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.  

 

 

 

http://www.bondelaget.no/hms-kampanjen/category5185.html
http://www.bondelaget.no/drift-av-lokallag/category3543.html
http://www.bondelaget.no/ekstranett/
http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/Profilering/
http://www.bondelaget.no/medlemsverving/gir-nye-bonder-en-positiv-og-varm-velkomst-article79340-5184.html
mailto:lokallagssending@bondelaget.no
http://www.bondelaget.no/for-lokallag-og-tillitsvalgte/category161.html

