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Årsmøte 

Årsmøtet for 2013 ble holdt hos Håkon Fiskvik den 31.10.2013. 16 medlemmer møtte opp, i 

tillegg fikk vi besøk av leder i N-T Bondelag, Asbjørn Helland. Årsmøtet bestod av 

tradisjonelle saker. 

 

 I tillegg behandlet Årsmøtet en sak fra Ragnar Valstad angående dårlig mobildekning i 

områder på Frolfjellet, noe som vanskeliggjør bl.a. bruk av GSM-radiosporingsutstyr for 

beitedyr. Det ble vedtatt at styret følger opp saken, og retter en henvendelse til rette instans. 

Styreleder har i ettertid snakket med en ansatt på dekningssiden hos Telenor, som hevder at 

den beste løsningen ville være en mobilantenne i området Heståsvola. Han antydet en pris på 

et slik anlegg på en million kroner, siden det må føres elektrisitet fram til anlegget. Det er ikke 

gjort videre arbeid med saken, men styreleder ser for seg at kommunen må være en naturlig 

støttespiller, all den tid nevnte område er et mye brukt utfartsområde. Saken vil bli fulgt opp 

videre. 

Etter årsmøtet fikk Asbjørn Helland ordet, og han snakket om den nye regjeringa generelt, og 

Landbruksministeren spesielt. 

 

Årsmøte 2014 er vedtatt holdt hos Håkon Fiskvik den 11.11.2014. 

 

Medlemmer 

Frol bondelag har pr september under 200 medlemmer. Vi bør ta sikte på å ligge over 200 

medlemmer, som er grensa for å få ha med en ekstra person på årsmøtet i Nord Trøndelag 

Bondelag. 

 

 

Styret 

Styret har bestått av Nils Arne Aasenhuus(Leder), Ove Morten Kvitvang (Kasserer), Elling 

Munkeby (Nestleder), Ola Salthammer (Sekretær) og Ole Johan Alstad (Studieleder). 

 

 



Styret 

Aktiviteter/møter 

Det har vært to styremøter der det er behandlet 9 saker. Planlegging av aktiviteter og aksjoner 

ved et brudd i Landbruksforhandlingene har vært de viktigste sakene. Leder og nestleder 

deltok på Årsmøtet for N-T Bondelag på Stiklestad 6. mars. I tillegg deltok styret på et 

fellesmøte for lokallag i Levanger og Verdal. Her ble vi kjent med nytt styremedlem i 

fylkesstyret fra Ekne, Kristin Kjølen. I tillegg diskuterte vi aksjoner og aksjonsformer for 

Landbruksforhandlingene, og medlemsverving.  

Leder har deltatt på fem møter i Fellesstyret for bondelaga i Levanger i vår, hvor det ble 

planlagt og iverksatt aksjoner etter brudd i jordbruksforhandlingene. Flere medlemmer fra 

Frol deltok i aksjoner, bl.a. boikott av eggutkjøring. Fellesstyret i Levanger er etter noe tids 

dvale blitt revitalisert, og blitt et aktivt talerør for Bondelaget. 

 

For styret, 

Nils Arne Aasenhuus, styreleder. 


