
 
Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 
 

Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00  

 

 

Sakliste: 

1) Åpning ved leder 

2) Godkjenning av innkalling og sakliste 

3) Valg av møteleder 

4) Valg av referent, tellekorps og to til å skrive under protokollen 

5) Årsmelding 

6) Regnskap 2013/2014  

7) Budsjett 2014/2015 

8) Innkomne saker 

a) Navneendring fra landbrukslag til bondelag 

b) Vedtektsendring Verdal fjellbeitefond 

c) Nedleggelse av Bygdedagen 

9) Arbeidsplan for kommende arbeidsår 

10) Valg i henhold til lovene 

a) leder (for 1 år) 

b) to styremedlemmer (for 2 år) 

c) tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år) 

d) utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder) med varautsending 

e) to revisorer 

f) valgkomite 

g) grendekontakter 

 

Etter årsmøtet blir det skuronnpub på Ørens meieri med servering.  



Sak 5 

 

Årsmelding Verdal landbrukslag 2013/2014 
 

Styret i Verdal landbrukslag har bestått av: 

Leder       Liv Guri Kvello 

Nestleder, HMS- og aksjonsansvarlig Anton Lund 

Kasserer     Ole Einar Ness 

Skolekontakt     Jørgen Baumfelder 

Sekretær og Åpen gårdansvarlig  Elin H. Sikkeland 

Studieleder og verveansvarlig  Anne Grete Rostad  

 

Styret ble konstituert 11.11.2013, har hatt 5 styremøte, blitt kåra til årets lokallag i Nord-

Trøndelag og arrangert medlemsmøte om landbrukspolitikk, førstehjelpskurs, lokalmatdag, 

aksjonsdag, Åpen gård og 3 bondepuber.  

 

Fra årets arbeid 

Det har blitt arrangert tre bondepuber, en på Stene gård i februar i samarbeid med Vuku 

Landbrukslag (40 deltagere) og to på Ørens meieri, en i mai hvor Vuku og laga i Levanger var 

invitert (25-30 deltagere) og en i oktober i etterkant av årsmøtet.  

 

I november arrangerte vi grøftekurs i samarbeid med kommunen og Norsk Landbruksrådgivning. 

Det var 14 deltagere på kurset.  

 

Vi har vært i kontakt med 17. maikomiteen i Vinne, politiet og Mattilsynet for å få til en 

endring/slutt i saluttering 17. mai morgen i Vinne. Vi ble kontaktet av et medlem som opplever at 

dette skremmer dyra hans og at det er fare både for dyr og røkter. Det ble ingen salutt fra Vinne i 

år.  

 

I byggesaksgebyrsaken har landbrukslaget vært i tett kontakt med kommunen, og resultatet ble at 

for bygg under 2000 m
2
 blir det en fast pris på 30 000 kr og for bygg større enn 2000 m

2
 blir det 7 

kr/m
2
. Dette er en betraktelig forbedring i forhold til tidligere praksis.  

 

I februar ble det arrangert medlemsmøte med landbrukspolitikk på programmet. Johan Kristian 

Daling fra fylkesstyret ga oss en gjennomgang i landbrukspolitikken og Anne Grete Rostad hadde 

en kort orientering om utviklingen av landbruket i Verdal den siste 10-årsperioden. 17 personer 

deltok. 

 

I mars ble det arrangerte førstehjelpskurs i samarbeid med Landbrukets HMS, 10 personer deltok. 

Vi forsøkte å sette i gang en studiering om landbrukspolitikk og jordbruksoppgjør samtidig, men 

grunnet liten interesse ble denne avlyst.  

 

På årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag i mars ble Verdal landbrukslag kåret til «årets lokallag». 

Begrunnelsen for tildelinga var at vi har skapt et godt miljø og samhold, hatt et meget aktivt år i 

2013 og har hatt størst medlemsvekst av samtlige lokallag i fylket. 

 

I aksjonsuka i april hadde vi lokalmatdag på Ørens meieri, hvor noen produsenter fra Verdal 

solgte av sine produkter på dagtid og på kveldstid var det lokalmatbuffet for våre medlemmer. 

Maten var helt nydelig, dessverre var oppmøtet litt for labert, 17 stykker. Samme kveld ble Ørens 



meieri kåret til Bondevenn, grunnet sin satsning på lokale råvarer og framsnakking av disse.  

 

Det har blitt gjennomført to «kjøtt i skolen»-arrangement i løpet av året alle på Verdalsøra 

ungdomsskole. Jørgen Baumfelder har hatt ansvaret og har fått gode tilbakemeldinger både fra 

elever og lærere. 

 

I forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene ble det gjennomført aksjonsdag på 

Minsåsplass 15. mai. Det var apeller, musikk av P.A. Røstad og salg av varer til den prisen bonden 

får. Det var ca 100 oppmøtte. Jørgen Baumfelder og Anton Lund reiste til Oslo og var med på 

demonstrasjonen mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret 20. mai. 

 

Jørgen Baumfelder var i kommunestyremøte 25. mai og holdt et innlegg på vegne av Verdal 

Landbukslag om familiejordbruk, nedgang i ulike produksjoner i Verdal, jordbruksoppgjøret og 

spredeareal/konsesjonsgrenser. Mange positive tilbakemeldinger i etterkant.  

 

Den 7. september ble det arrangert Åpen gård hos Nina Høyem og Odd-Geir Lademo på Snausen i 

Leirådal. Det ble en flott dag med overraskende mange besøkende, vi telte mellom 7- og 800 store 

og små! På programmet var det bl.a gjeterhundoppvisning, veterinær i fjøset og henting av melka 

med tankbilen. Arrangementet ble så bra takket være et godt samarbeid med Gnist 4H, Verdal 

bygdeungdomslag, Tines produsentlag i Verdal, Verdal sau og geit og ikke minst Nina Høyem og 

Odd-Geir Landemo som stilte en flott gård til rådighet og var særdeles positive til arrangementet!  

 

Etter sommeren satte vi i gang med besøk til nye bønder i Verdal, og vi har kommet i gang, men 

har fortsatt flere som skal besøke igjennom vinteren.  

 

Høringsuttaler/leserbrev 

Høring kommunedelplan Verdal sentrum: LNF-områdene må bli ivaretatt og at jordvernet blir tatt 

hensyn til. 

Innspill til jordbruksforhandlingene: Jobbe for et fortsatt sterkt tollvern for landbruksprodukter, et 

strengt jordvern for dyrka mark og generelt økte inntekter til landbruket.  

Svar til Gunnar Myhr: Gunnar Myhr, Skogn, kom med flere påstander på NRK Trøndelag (radio) 

etter aksjonsdagen 15. mai. Disse kunne vi ikke la stå ubesvart, og vi skrev et åpent svar som ble 

trykt i Trønder-Avisa, Verdalingen og Levangeravisa.  

Vindkraftutbygging Hyllfjellet/Sognavola/Markavola: Vi valgte og ikke svare på denne siden 

beitelag og andre direkte berørte skriver høringsuttalelser selv. 

 

Representasjon 

Liv Guri Kvello, Jørgen Baumfelder, Anne Grete Rostad og Anton Lund var representanter på 

fylkesårsmøtet i mars. 

Anne Grete Rostad har møtt på møter i Verdal næringsforum. 

Liv Guri Kvello har møtt på møter i Levanger og Verdal landbruksforum. 

Siri-Gunn Vinne er 2. vara i fylkesstyret. 

 

Støtte 

Det ble delt ut penger etter søknadsrunde til Fjellbeitefondet hvor Sørfjella bruksberetigedes 

sauebeitelag, Henning og Leksdal sauebeitelag og Stiklestad seterlag fikk midler.  

 

Gaver 

I forbindelse med avviklinga av Jordbrukets arbeidsgiverforening avdeling Verdal fikk laget 3000 

kr øremerka Åpen gård.  



 

 

 

Sak 8a: Navneendring fra landbrukslag til bondelag 
 

Vi i styret har opplevd at det er mange som ikke forstår at Verdal Landbrukslag er en del av 

Norges Bondelag. I ei tid der færre og færre har direkte tilknytning til landbruket synes vi i styret 

det er viktig å ha et navn som forstås av flere enn de som er aller mest oppdatert.  

Historisk har Verdal landbrukslag skiftet navn tidligere, og dette skjedde i 1919, hvor navnet ble 

endret fra Verdal Landbruksforening til Verdal Landbrukslag. 

 

Forslag til vedtak: Verdal Landbrukslag skifter navn til Verdal Bondelag 

 

Sak 8b: Vedtektsendring Verdal fjellbeitefond 
Styret legger fram forslag til følgende vedtektsendringer i vedtektene til Verdal fjellbeitefond: 

 

Punkt 4: 

Fra «Styret disponerer de årlige renter, som annonseres og kan utdeles etter søknad som tilskudd 

til tiltak innenfor fondets formål.» 

Til 

«Styret disponerer all rente og renters rente, som annonseres og kan utdeles etter søknad, 

som tilskudd til tiltak innenfor fondets formål.» 

 

Punkt 5: 

Fra «Fondets vedtekter kan ikke endres uten etter flertallsvedtak i to ordinære årsmøter» 

Til 

«Fondets vedtekter kan ikke endres uten 3/4 flertallsvedtak ved ett ordinert årsmøte.» 

 

 

 

 

Sak 8c: Nedleggelse av Bygdedagen 
Bygdedagen i Verdal har ikke blitt arrangert på mange år, og sånn landbruket har utvikla seg ser vi 

det som svært lite sannsynlig at arrangementet blir tatt opp igjen i en form som ligner på 

Bygdedagsarrangementet.  

Per i dag står det drøyt 20 000 kr på en konto som disponeres av siste økonomisk ansvarlig for 

Bygdedagen. Om Bygdedagen legges ned vil pengene bli fordelt mellom laga på følgende måte: ¼ 

til hvert av landbrukslaga og 1/8 til Verdal bonde- og småbrukarlag.  

Vedtektene til Bygdedagen krever vedtak fra alle tre lags årsmøter for nedleggelse, i tillegg til 

ekstraordinært årsmøte. Om ingen i salen krever ekstraordinært årsmøte vil ikke dette bli avholdt 

fra Verdal landbrukslag sin side.  

 

Forslag til vedtak: Bygdedagen legges ned og pengene fordeles etter fordelingsnøkkelen. 

Verdal landbrukslag sin andel blir øremerka utadretta informasjon om landbruket som 

Åpen gård, kjøtt i skolen og andre lignende arrangement.



Sak 9: Arbeidsplan for kommende arbeidsår 
 

Aktivitetsplan Verdal landbrukslag 2015 
 

Hva Når Detaljer 

Nyttårsbord Fredag 16. januar 

kl 19.00 

Stene spa og kulturgård. Påmelding til Ole Einar 

Ness innen 4.1. Nyttårsbordet koster kr 400 per 

person, og dekkes av den enkelte. Forbehold om 

nok påmeldte! 

Bondepub Mars  

Norges Bondelags 

aksjonsuke 

April/mars  

Møte i forbindelse med 

jordbruksforhandlingene 

Mars/april  

Politikerdag April Samling for politikerne i Verdal 

Ett år med ny regjering Vår Møte/grilldag i samarbeid med 

samvirkeorganisasjonene 

Lokalmatdag August I samarbeid med Ørens meieri. 

Åpen gård August/september Ta kontakt med en av oss i styret, om DU har lyst 

til å arrangere dette i 2015! 

Bondepub Oktober Uformell og sosial samling.  

Årsmøte 28. oktober  

 

    Ikke tidsfesta aktiviteter 
Kjøtt i skolen Vår Vi stiller opp og parterer gris/sau på 

ungdomsskolene. 

Bondekafé Hele året Med ulike faglige tema i samarbeid med 

landbrukskontoret 

3 fagkvelder Hele året Kom med innspill til tema til Anne Grete Rostad 

Besøk til nye bønder Hele året Grendekontakt og en fra styret besøker nyovertatte 

gårder og ønsker velkommen inn i landbruket i 

Verdal  

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 


