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Årsmelding for Vang Bondelag for arbeidsåret 2013-2014  
 

Styret og øvrige tillitsvalgte har vært: 

 

Leder    Eivind B. Imislund 

Nestleder   Hans Fredrik Bøhmer 

Studieleder   Bjørn Bekkevold 

Kasserer   Leder 

Sekretær   Georg Heiberg 

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 

 

Valgkomitè  Astrid H. Hermansen 

   Gulbrand Aalstad 

   Pål Helge Dobloug 

 

Georg Heiberg valgte å trekke seg som styremedlem med umiddelbar virkning per e-post den 

23.6.2014. Karen M. Hommelstad Os ble da konstituert som styremedlem frem til årsmøtet. 

 

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 har fungert som lagets representant i Arealforvaltningsutvalget. 

 

Lokallaget hadde per 9.10.2014 317 medlemmer, dette er 10 flere enn per 3. oktober 2013.  

 

I arbeidsåret 2013-2014 har det vært gjennomført 6 styremøter, og 1 annet arrangement.  

 

Fra årets arbeid:  

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

tilknyttet samme plattform som Norges Bondelag.  

 

Medlemmene har hatt tilbud om deltakelse på kurset ”Praktisk HMS-arbeid” som en del av 

HMS-kampanjen 2014. Kurset ble gjennomført av Landbrukets HMS-tjeneste. 

 

 

Det ble forrige arbeidsår etablert et Regionutvalg mellom Løten, Vang, Stange, Romedal og 



Vang Bondelag 
 

Vallset Bondelag.  

Utvalget har ikke blitt formelt konstituert, men styret i Vang Bondelag har i arbeidsåret hatt 

en tilnærmet selvoppnevnt rolle som arbeidsutvalg. 

Regionalt har vi da i arbeidsåret fått gjennomført: 

- Medlemsmøte i forkant av jordbruksforhandlingene med oversending av en felles 

uttalelse til fylkeslaget. 

- Samordning vedr. aksjonsplan/gjennomføring av aksjoner. Styret v/aksjonsutvalget 

fulgte opp de planlagte aksjonene som ble iverksatt fra sentralt hold og fylkeslaget; 

Markering foran Statens hus, Såfrøaksjon, traktorkonvoi og Markering i Oslo. 

- Åpen gård på Jønsberg den 24.8 for 3. året på rad! 

- Møte vedr. arealplan på Blæstad den 16.9 der representanter fra øvrige lokallag, 

grunneierlag etc. var invitert. 

- Oppfølging vedr. eiendomsskattesaken 

 

Vang Bondelag mottok kr. 7.000,- av avsatte midler til Aktive Lokallag 2013.   

 

Styret har i arbeidsåret støttet NBLs Malawi-prosjekt med kr. 5.200,- samt avsatt kr. 9.000,- i 

støtte til 3 planlagte matkurs i regi at VSFs Langrennsgruppe (15-16 år). 

 

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

dessverre ikke brudd i år. Fra et «historisk» godt resultat våren 2013 fikk vi høsten 2013 en ny 

regjering med Landbruksminister Sylvi Listhaug i spissen for en signalisert kraftig endring av 

gjeldende lovverk og praktisering/bruk av virkemidler i landbrukspolitikken. 

 

Lokallaget arrangerte et våronnmøte på Møystad den 4.4 med ca. 28 fremmøtte. Stein Enger 

var invitert til å si noe om status vedr. arealplanene/utbyggingsområdene i kommunene. Etter 

møtet ble det servert Møystadburger med dertil egnet tilbehør. 

 

Laget bidro sammen med de andre lokallaga på fylkeslagets stand under arrangementet Midt i 

Matfatet i Vikingskipet 19. -21.9 

 

Eiendomsskattesaken var i forrige arbeidsår noe som styret hadde et særlig fokus på. 

Hamar kommune har i etterkant av klagefristen uttalt at de på et prinsipielt grunnlag ikke vil 

behandle verdsetting av bolig på gårdsbruk på annen måte enn det som allerede er praksis. De 

individuelle klagesakene er i skrivende stund fortsatt ikke avklart, men har blitt lovet 

ferdigbehandlet til nyttår. 

Styret har meddelt fylkeslaget at lokallaget ikke har nok ressurser til å løfte klagesaken opp på 

et nasjonalt nivå.  

 

Styret utnevnte Landbrukssjef Stein Enger til lagets bondevenn i 2014. 

 

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

har hatt et delegert ansvar. Lokallaget har ikke hatt aktiviteter som direkte har fokusert på 

verving, men har fulgt opp potensielle medlemmer.  

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

side på Bondelaget.no – da særlig med e-postadresser. Det meste av informasjon om lagets 

aktiviteter blir lagt ut på hjemmesiden. 
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Representasjon:  

Eivind B. Imislund deltok på ledermøte i Hedmark Bondelag på Hafjell høsten 2013.  

Eivind B. Imislund deltok på Regionmøtet på Felleskjøpet Stange 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 og Georg Heiberg. 

 

Årsmøtet for arbeidsåret 2013/2014 avholdes på Nashoug gård den 23.10.2014 


