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Lederen har ordet
2014 var første gang bondeorganisasjonene skulle forhandle med en
regjering fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det var nødvendig for oss
å oppdatere oss på landbrukspolitiske saker og trene på argumentasjonen både fram mot jordbruksforhandlingene, men også for tiden
som kom etter. Finnmark Bondelag startet allerede på årsmøtet
med dette og mange av dere medlemmer har vært engasjert på ulikt
vis i løpet av året med å skape kunnskap om landbruket hos våre politikere og hos folk
flest.
Engasjementet dere har vist har vært en inspirasjon for meg som leder. I en politisk
hverdag der målet er å forenkle og redusere antall støtteordninger, er det viktig at vi går
ut med bred front og sier ifra om hva som skal til for å sikre trygge rammevilkår for
bøndene i Finnmark også i fremtiden.
Tilbudet fra Staten ble betegnet som usolidarisk. Inntektsøkningen til de største
brukene skulle finansieres med å gjøre kutt og omfordele mellom ordninger, og det ble
som kjent brudd i forhandlingene. Under bondetoget i Oslo 20. mai marsjerte et
tjuetalls finnmarkinger gjennom gatene sammen med nærmere 6000 andre. Fellesskapet med bønder og støttespillere for norsk matproduksjon var til å ta og føle på, og
det manglet ikke på innsats fra finnmarkstroppen som gikk fremst av fylkene i toget.
Til tross for noe uforutsigbare politiske signaler, så er det gledelig å oppleve at det er
satsingsvilje, investeringer og rekruttering i Finnmark. Bevilgningene fra Sametinget til
investeringer blir dessverre ikke videreført for 2015, som et resultat av jordbruksavtalen
2014.
I 2014 la Finnmark Fylkeskommune fram et forslag til regional landbruksstrategi for
Finnmark. Finnmark Bondelag har vært engasjert i denne saken over flere år. Det er
første gang Finnmark Fylkeskommune lager strategier for landbruket og visjonen i
høringsutkastet er: «Med våre arktiske fortrinn blir landbruket ei næring for fremtida».
Jordbruksnæringa må ses i sammenheng med andre deler av samfunnet. Derfor har det
også vært viktig å gi innspill til flere andre regionale strategier som har vært på høring.
Fra regjeringen har det vært sendt ut en rekke endringsforslag som får konsekvenser for
det jordbruket vi kjenner i dag, blant annet forskrift lov om produksjonstilskudd, forslag
om fjerning av konsesjonsloven og forslag til ny lov om Innovasjon Norge. Flere forslag
til endringer vil komme etter som arbeidsgruppene som ble nedsatt i jordbruksavtalen
blir ferdige, så det er ingen grunn for oss tillitsvalgte å slappe av.

Grete-Liv Olaussen
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Styrets arbeid og sammensetning
Det har vært avholdt 9 styremøter i meldingsåret. Styret har behandlet til sammen 64
forberedte saker og 24 referatsaker. Finnmark Bondelag har gjennom møteaktivitet med
politiske partier og Sametinget, vært i samtaler om jordbruksforhandlingene 2015.
Verv

Navn

Leder

Grete Liv Olaussen

Nestleder

Truls Halvari

Styremedlem

Vegard Hykkerud
May Conny
Johansen

Styremedlem
Styremedlem

Merete Helander

1.varamedlem
2 varamedlem
3 varamedlem

Viggo Myhre
Torgeir Nordsletta
Knut Arne Mikalsen

Andre verv og representasjoner
Styremedlem i Innovasjon Norge Finnmark,
Medlem i styringsgruppe for Melk i Finnmark
Leder i Nord-Norsk landbruksråd
Leder i fylkeslagets verveutvalg, rovvilt kontakt for
Finnmark Bondelag, medlem i referansegruppe
for Prosjekt næring og samfunn, distriktsrådet
HV-17.
Jordvernansvarlig
HMS-kontakt for Finnmark Bondelag
Ansvar for rekruttering og omdømmebygging,
Medlem i styringsgruppa for prosjekt Grønn
Framtid i Finnmark

Styret i Finnmark Bondelag, fv. Vegard Hykkerud, Grete-Liv Olaussen, Truls Halvari, Merete S.
Helander og May Conny Johansen
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Lokallagsaktivitet
Fra de lokallagene vi har fått årsmeldinger fra har vi hentet en oversikt over aktiviteten,

Alta Bondelag
Lokallaget kan vise til et svært aktivt år. På grunn av kort virketid mellom
ekstraordinært årsmøte (22.5.13) og ordinært årsmøte som normalt skal avvikles før 1.
november søkte de Finnmark Bondelag om utsettelse av årsmøte til 2014, og fikk
innvilget det. Styret har avviklet 5 ordinære styremøter og behandlet 23 saker i 2013, i
tillegg har det vært 3 Åpen Gård møter. I 2014 har det vært avholdt 6 styremøter, og
behandlet 30 saker pr 30.9.14, i tillegg har det vært 5 Åpen Gård møter. Det har vært
arrangert Åpen Gård på Heimdal både i 2013 og 2014, med stor suksess, ut fra
tilbakemeldingene fra besøkende, vertskapet og arrangementskomitèene. Med over
1 000 fremmøtte på hvert av arrangementene må vi si oss svært godt fornøyd med
oppmøtet. Styret er av den oppfatning av jordbruket blir profilert på en fin måte.
Lokallaget har også tatt initiativ til fjøsmøter. Lokallaget var aktive i forbindelse med
bruddet i jordbruksforhandlingene og deltok også i markeringa foran Stortinget.
Lokallaget har videre deltatt på møter med politikere, kommune og Statens vegvesen.
Styret har bestått av Eva K. Bjørnstad (leder) og styremedlemmer Kåre Vidar Heitmann,
Liv Heidi Losvar, Lasse Johnsen, Knut Arne Mikalsen.

Laksefjord Bondelag
Det har vært bra aktivitet i lokallaget. De har hatt 3 styremøter/medlemsmøter.
Julemiddag hadde de 6. Desember på
bygdetunet. På nyåret hadde de studiering
foran jordbruksforhandlingene som også i
år ble avsluttet med en filmkveld.
Lokallaget har vært representert på
årsmøtet og ledermøtet i Finnmark
Bondelag.

Rundballer med et klart budskap ble satt ut rundt
omkring i Finnmarkn da bruddet i
jordbruksforhandlingene var et faktum. Denne
rundballen sto i Bekkarfjord.

I forbindelse med jordbruksforhandlingene
markerte lokallaget sin misnøye statens
tilbmed diverse plakater og klistremerker på
rundballer, godt synlig rundt omkring i
Lebesby og Bekkarfjord. Lokallagsleder

deltok i demonstrasjonen foran Stortinget.
Styret har bestått av Lise Kaldahl Skreddernes (leder) og styremedlemmene Viggo
Myhre, Svein Slåtsveen, Geir Wirkola, Odd Birkeland og Else Holm Andersen.

Porsanger Bondelag
Lokallaget inviterte til medlemsmøte i februar i forbindelse med uttalelsen til
jordbruksoppgjøret. I tillegg til dette har styret hatt et møte. For øvrig har lokallaget
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deltatt i demonstrasjonen i Oslo i forbindelse med bruddet i jordbruksoppgjøret og
utnevnt Bondevenner. I forbindelse med sykkelløpet Artic Race of Norway hadde
lokallaget en markering i Olderfjord.
Styret har bestått av John Inge Henriksen (leder), og styremedlemmer er Einar
Andersen, Jan Martin Olsen, Kenneth Eliassen og Jan Håland.

Tana Bondelag
Aktiviteten til lokallaget har vært bra. De har hatt 9 styremøte og behandlet 34 saker.
Videre har de hatt medlemsmøte i forbindelse med uttalelsen til jordbruksforhandlingene. Lokallaget hadde lokale aksjoner ved bruddet i jordbruksforhandlingene, og deltok med mange medlemmer i fylkeslagets aksjon i Vadsø.
Lokallaget har også arrangert åpen gård i samarbeid med Tana videregående skole.
I april arrangerte lokallaget til landbrukspolitisk debatt, med Reidar Almås som
møteleder. Politikere fra en rekke partier deltok i debatten.
Styret har bestått av Laila K. Berntsen (leder), Jens Bønå, Markus Heiberg, Sven R.
Anderssen og Anne Kristine Guttormsen.

Medlemsutvikling
Finnmark Bondelag hadde høyest prosentvise medlemsvekst blant fylkeslagene i Norges
Bondelag, med 6,5%.
Oversikt over medlemstall og medlemsutvikling i Finnmark Bondelag, fordelt på lokallag

Antall per Antall per
31.12.13 31.12.14 Endring Nye Utmeldte Revervede
2
2
0
0
0
0
Ingen lokallagstilknytning
23
22
-1
2
3
0
Nordre Varanger Bondelag
11
10
-1
1
1
1
Kautokeino Bondelag
94
95
1
5
5
1
Alta Bondelag
43
49
6
9
3
0
Porsanger Bondelag
17
19
2
3
0
1
Karasjok Bondelag
22
22
0
1
1
0
Laksefjord Bondelag
9
13
4
4
0
0
Veidnes Bondelag
104
114
10 20
7
3
Tana Bondelag
325
346
21 45
20
4
Totalt
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Aktuelle saker i 2014
Årsmøtet vedtok medlemsverving, jordbruksforhandlingene 2014, og politiske saker
som prioriterte saker i meldingsåret.
Finnmark Bondelag har i tillegg til de prioriterte sakene blant annet vært engasjert i flg.:
- Mattilsynets rutiner i dyrevelferdssaker
- Prosjektet ”Grønn framtid – 1000 muligheter i landbruket”
- FeFos praksis ved utmål av arealer for nydyrking
- Prosjekt næring og rovvilt i Finnmark
- Tap av sau til rovvilt og FKT-midler
- Inn på tunet
- Regionalt utviklingsprogram for Finnmark RUP 2014-2023
- Petroleum- og energistrategi for Finnmark 2015-2019
- Internasjonal strategi for Finnmark 2015-2019
- Regional landbruksstrategi 2015-2020
- Regional plan for kompetanse ??
- Endringer i konsesjonsloven og odelsloven
- Veterinære reiser
- Bondevenn kampanjen.
- Rekruttering og omdømmebygging i landbruket
- Avlastningsveien i Alta.
- Landbrukshelga.
Det politiske arbeidet har i hovedsak vært møter med sentrale og regionale politikere.
Her kan nevnes deltakelse på årsmøtene i de politiske partiene, møter med
stortingspolitikere fra Finnmark, innspill til programarbeid til partiene og ulike andre
møter.

Bondevenn
Foran
jordbruksforhandlingene
har Norges Bondelag en
landsomfattende
kampanje. Årets kampanje
var Bondevenn. Finnmark
Bondelag deltok i
kampanjen og våre
Bondevenner var de
ansatte ved Norturas
anlegg i Karasjok. Dette for
deres gode innsats for
bonden og norsk
matproduksjon.

Bondevenner på Norturas anlegg i Karasjok
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På kampanjedagen den 25. april
delte Finnmark Bondelag ut
potetgull laget av norske poteter
ved Coop Karasjok.
I Finnmark deltok lokallagene i
Alta og Porsanger i kampanjen.

May Conny Johansen møtte forbrukere og delte ut potetgull i
Karasjok

Jordbruksforhandlingene 2014
Det var knyttet stor spenning til jordbruksforhandlingene både i organisasjonen og
næringa for øvrig. For første gang skulle det forhandles med staten og et departement
ledet av Fremskrittspartiet. Forhandlingene endte den 12. mai med brudd grunnet stor
avstand mellom krav og tilbud, samt uenighet om den strukturelle innretninga på
jordbruksavtalen.
Bruddet ble markert i de fleste lokallag med bannere og rundballer plassert synlig i
lokalmiljøet med klare budskap. Tana Bondelag iverksatte en spontanaksjon i Tana Bru
der traktorkolonner kjørte gjentatte ganger over brua. Finnmark Bondelag og Tana
Bondelag hadde også en markering foran Statens hus i Vadsø. Både lokallagenes og
fylkeslaget aksjoner fikk god oppmerksomhet i media.

Sammendrag av uttalelsen til jordbruksforhandlingene
Finnmark Bondelag sa i sin uttalelse til Norges Bondelag at vi har tillit til at
forhandlingsutvalget gjør gode vurderinger, som sikrer et fortsatt lønnsomt jordbruk
over hele landet. I dette legger vi til grunn at Norges Bondelag fortsatt sikrer
grunnmuren i norsk jordbruk, herunder:
- Markedsregulering og markedsordninger som gir bonden, industrien og
forbruker stabile priser og forutsigbarhet med tanke på mottak og
forsyningsplikten.
- Et fortsatt sterkt importvern, som sikrer økte priser i innenlandsmarkedet.
- Et sterkere jordvern som tar vare på matjorda som en ressurs for framtidig økt
matproduksjon
- Opprettholdelse av konsesjonsgrenser.
- Videreføring av kvoteordninga for melk.
- Fortsatt fokus på bruk av norske ressurser, der grovfôr og utmarksbeiter er
bærebjelken.
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Finnmark Bondelag mente videre at kravet bør innrettes minst på samme nivå som i
fjor. Økte kostnader som følge av økte avgifter må kompenseres, og gapet mellom
jordbruket og andre grupper må fortsatt tettes. Økte kostnader som for eksempel økt
dieselavgift og arbeidsgiveravgift for transport og energi har Finnmark Bondelag
forventninger om at kompenseres over
jordbruksavtalen.
Finnmark Bondelag mente at det ikke kan
aksepteres noen form for omfordeling av
midler mellom regioner, produksjoner eller
av strukturelle hensyn. Dagens
strukturprofil må opprettholdes. En
utflating av satser vil etter vårt skjønn bidra
til økt strukturrasjonalisering.
Finnmark Bondelag sa også at kvalitet i alle 1Bønder fra Tana deltok i demonstrasjonen
fylkeslaget hadde foran Statens hus da bruddet i
ledd av produksjonen er et mål som
jordbruksforhandlingene var et faktum.
landbruket må etterstrebe. Virkemidler som
fremmer kvalitetsproduksjon av landbruksråvarer bør derfor prioriteres i
jordbruksforhandlingene 2014. Dette gjelder alle ledd av produksjonen fra bonde til
forbruker. Dette innebærer at tiltak som skal fremme kvalitetsproduksjon av
landbruksprodukter, primært melk, kjøtt og korn prioriteres. Finnmark Bondelag mener
at det også må fokuseres på tiltak som fremmer grovfôrkvalitet og arealeffektivitet.
Økte priser er etter vårt skjønn naturlig konsekvens av regjeringas fokus på at
produksjon skal lønnes.
Fra Norges Bondelag var medlemmene blitt utfordret på å angi prioriteringer for
budsjettmidlene. Finnmark Bondelag prioriterte da fraktordninger, ordninger som
fremmer økt produksjon og kvalitet fra jord til bord, spesielt pris og kvalitetsstøtte,
grøfte- og nydyrkingstilskudd, beitetilskudd og investeringsvirkemidler .
Finnmark Bondelag trodde at følgende ordninger med fordel kunne forenkles:
- Utbetaling av kvalitetstilskudd på lam kan tas over slakteoppgjøret
- SMIL ordninga bør forenkles og evt. vurdert slått sammen med RMP.
- Miljøplan bør tas inn som en del av KSL.
- Utbetaling av produksjonstilskudd kan skje en gang i året
- Husdyrregisteret bør med fordel kunne brukes for registrering av storfe.
- For sau kan en telledato nærmere beiteslipp gi både forenklinger og redusere
antallet sau som holdes over dato for å oppnå tilskudd.
Med liten kornproduksjon i fylket var Finnmark Bondelag opptatte av at forholdene
legges til rette for økt norsk kornproduksjon i områder som er egnet for
kornproduksjon. Kanaliseringspolitikken som har vært ført i Norge er grunnlaget for at
vi skal ha et bærekraftig jordbruk i vårt fylke. Samtidig er kravene til effektivitet i kjøtt
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og melkeproduksjonen store, og tilgangen på rimelig kraftfôr er avgjørende for at
lønnsomheten skal opprettholdes.
Endringene i avlingsskadeordningen, med bruk av gjennomsnittsavling de 5 siste år slår
svært negativt ut for bøndene i Finnmark. Dette gjelder særlig for produksjoner som
potet og grønnsaker, som er veldig vær og klimaavhengig. Bøndene erfarer at det gjerne
kan være flere uår på rad. Dermed reduseres grunnlaget for erstatninger og bondens
Finnmark Bondelag erstatningsoppgjør reduseres. Finnmark Bondelag mente at en må
gjeninnføre tidligere forvaltningspraksis, hvor en la til grunn de 3 beste av de 5 siste år i
beregningen av erstatningsgrunnlaget.
Finnmark Bondelag gjentok kravet om reduserte egenandeler for Nord-Norge når det
gjelder avlings- og overvintringsskader.
Økte inntekter fra kjøtt og egg, bør etter Finnmark Bondelags oppfatning tas inn
gjennom satsing på bedret kvalitet og økt produksjon. Finnmark Bondelag mente derfor
det at må være fokus på ordninger som fremmer produksjonen av storfekjøttproduksjon
på kastrater for å bedre utnytte grovfôr- og utmarksressursene på gården, samt høyere
arealeffektivitet i driftsbygningen. Kvalitetsproduksjon av kjøtt burde etter vårt skjønn
fremmes i enda større grad i saueholdet.
Kvoteordninga for melk er etter vårt syn grunnlaget for en fortsatt lønnsom
melkeproduksjon. Finnmark Bondelag mente at dagens ordning i hovedsak bør
videreføres og at kvotefordelinga fortsatt skal følge fylkesgrensene.

Årsmøtet 2014
Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt på Thon Hotell i Alta 19-20.02. Det var til
sammen 19 stemmeberettigete på møtet.
Blant gjestene var Frode Vik (Nortura), Synne Vahl Rogn (Norges Bondelag) og Ola
Tangen (Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag).
Politiske gjester den 20.02.14 var: Kåre Simensen (Ap), Tore-Jan Gjerpe (Sp), Jo-Inge
Hesjevik (H) og Rut Olsen (Kystpartiet)
De forberedte innleggene var innledninger til en politisk treningsleir for
årsmøteutsendingene. Formålet med opplegget var å øve på argumenter og talepunkter i
en politisk debatt. Innledningene var som følger:
- Markedsordningene v/Frode Vik (Nortura)
- Importvern v/ Grete Liv Olaussen
- Økonomiske virkemidler i jordbruksavtalen v/Synne Vahl Rogn (Norges
Bondelag)
- Juridiske virkemidler v/Grete Liv Olaussen.
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Fra generaldebatten
Følgende tema ble berørt under generaldebatten:
- Behov organisasjonsopplæring av tillitsvalgte v/ Eva K. Bjørnstad
- Økt kjøttproduksjon i Finnmark må prioriteres v/ Ola Tangen.
- Kjøttproduksjon kan styrkes gjennom ekstraordinære tiltak både i forhold til
etablering, investering i bygg og driftsmidler, og tilskudd i forhold til drift de
første årene etter en etablering v/Sven Anderssen.
- Må fram de positive historiene om landbruket v/Tore Jan Gjerpe
- Tilgang på areal er nøkkel til videre utbygging av drifta v/Grete Liv Olaussen
- Finnmarksbonden er profesjonelle matprodusenter v/ Grete Liv Olaussen
- Må få innvandrere i landbruket for å sikre rekruttering v/ Tore Jan Gjerpe.
- Viktig å sikre at næringa er attraktiv for våre egne ungdommer v/ Irene
Gallavarra.
- Skepsis til store endringer i landbrukspolitikken bidrar til investeringsvegring v/
Sven Anderssen.
- Traineeordninga må videreføres v/Sven Anderssen.
- Grunnlaget for rekruttering skjer hjemme i stua gjennom holdninger til næringa
v/ Jørn Suhr.
- Økonomien er ok i landbruket dersom en kan utnytte ressursene på gården
optimalt v/Jørn Suhr.
- En må ha en mentalitet om å bygge hverandre opp v/ Vegard Hykkerud.
- Snakk heller om utfordringer enn problemer v/ Jørn Suhr.
- Dagens økonomi i næringa må opprettholdes, det gir bonden frihet til å utvikle
gården v/Laila H. Berntsen
- Flere bønder i bygdene krever mer areal v/Laila H. Berntsen.
- Bedre utnytting av husdyrgjødsla er nødvendig v/Laila H. Berntsen
- Stor andel leiejord er til hinder for rasjonell og effektiv drift v/Laila H. Berntsen.
- Leiekontrakter på 10 år gir for liten sikkerhet for investeringer på arealet v/Laila
H. Berntsen.
- Leiejordsproblematikk er kjent ellers i landet også v/ Synne Vahl Rogn.
- Kalv fra melkeproduksjonen er utfordrende
- Bøndene i Finnmark er god til å snakke hverandre opp v/Synne Vahl Rogn.
- På tross av gode investeringsvirkemidler har vi liten rekruttering i Finnmark.
Det skyldes at det ikke er regningssvarende for små bruk å investere v/Laila H.
Berntsen.
- For høy egenandel i avlingsskade ordninga v/ Laila H. Bertnsen.
- Pantesikkerheten setter begrensninger for investeringsevnen på gården
v/Merete Helander.
- Nedgang i RUPmidler vil slå uheldig ut for jordbruket v/Merete Helander.
- Må jobbe opp mot politikere for å sikre at vi fortsatt får RUP midler også til
investeringer i jordbruket v/ Ola Tangen.
- Fylkeskommunen har som følge av mindre RUPmidler redusert overføringene
sine til kommunale næringsfondene v/Grete Liv Olaussen.
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Årsmøteuttalelser
Politisk vilje vil sikre jordbruket i Finnmark.
Et aktivt landbruk over hele landet krever politisk handlingsvilje. Jordbruket i Finnmark
trenger stabile rammer for en fortsatt positiv utvikling. Finnmark Bondelag frykter at
Regjeringas ønske om forenkling vil svekke lønnsomheten i næringa. En jordbruksavtale som
innebærer omfordeling av økonomiske midler mellom bønder og regioner vil være et svært
negativ signal fra regjeringa. Finnmarksbonden er en stolt matprodusent som har vilje og
ønske om å satse på framtida. Våre naturgitte forhold gir bonden mulighet til å produsere
råvarer av svært god kvalitet. En mulighet som gjerne utnyttes hvis lønnsomheten i næringa
ikke svekkes.
Driveplikta må følges opp
Matjord er grunnlaget for matproduksjonen i Finnmark. Eiere av jordbruksjord sitter derfor på
en stor verdi for bøndene. For at gårdens ressurser skal utnyttes optimalt trenger bonden gode
og langsiktige leieavtaler. Finnmark Bondelag har en forventning om at kommunene følger
opp bestemmelsene om driveplikten.
Storfekjøtt gir muligheter
Produksjon av storfekjøtt er en stor mulighet for jordbruket i Finnmark. Utfordringen er at
lønnsomheten er for lav i en oppstartsfase. Finnmark Bondelag vil fokusere på ordninger som
stimulerer til storfekjøttproduksjon i fylket.

Årets lokallag 2013
Tana og Laksefjord Bondelag delte prisen som årets lokallag 2013.
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Begge lokallagene kan vise til en jevn styreaktivitet, gode medlemsaktiviteter og god
synlighet i lokalt.

Prisen for Årets lokallag ble delt mellom Laksefjord og Tana Bondelag, her representert ved lokallagslederne Lise
Skreddernes og Laila H. Bertnsen

Ledermøtet 2014
Ledermøtet i Finnmark Bondelag ble arrangert 5-6 november på Elva Hotell i Tana bru.
Det gjennomgående temaet var allianser og samarbeidspartnere. Tema for innledninger
og valget av innledere var:
-

Kostnadseffektiv investering i jordbruket v/Solveig Steinmo, Innovasjon Norge
Felles utfordringer - felles strategi? v/Per John Anti, NRL
Sametingets støtte til jordbruket v/Silje Muotka, Sametinget
En ny landbruksstrategi for Finnmark v/Johnny Ingebrigtsen, Finnmark
Fylkeskommune

Blant gjestene var Brita Skallerud (Norges Bondelag), Astrid Daniloff (Finnmark Krf),
Torhild Gjølme og Karianne Holm-Varsi (Fylkesmannens landbruksavdeling), Morten
Wilhelmsen (Fagforbundet Finnmark), Ola Johansen (Landkreditt), Per Gunnar
Sønvisen (Gjensidige), Vidar Aastrøm (LHMS).
Ledermøtet gav ingen uttalelser
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Regnskap 2014 – legges inn etter godkjenning
Navn

Kontonr

Regnskap
2014

Salgsinntekter
3190 - Midler fra diverse
organisasjoner
Andre inntekter

Regnskap
2013

0,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

-2 000,00

-686 015,00
3930 - Fakturainntekter

Budsjett
2013

-1 152,00

-570 434,00 -572 899,00
0,00

-3 645,00

3990 - Rammetilskudd

-381 000,00

-282 000,00 -277 000,00

3991 - Fylkesleder

-241 000,00

-237 000,00 -237 000,00

3992 - Opplæring tillitsvalgte

-32 000,00

-31 300,00

-31 300,00

3993 - Støtte Aktive lokallag

-30 863,00

-20 134,00

-23 954,00

Sum inntekter

-686 015,00

Lønnskostnader

-572 434,00 -574 899,00

279 600,00

354 100,00

327 919,10

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

160,00

157 600,00

244 100,00

204 500,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

719,10

0,00

0,00

540,00

240 129,12

233 200,00

277 734,28

1 159,72

94 300,00

625,00

0,00

0,00

118,00

76 713,40

0,00

76 442,00

0,00

0,00

-2 400,00

0,00

0,00

35 075,00

7142 - Taxi/tog/buss/båt o.l.

10 939,00

54 000,00

4 386,00

7170 - Administrativ
forpleining
7195 - Refusjon reiseutgifter

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758,00

7210 - Interne møter

13 606,00

0,00

85 522,65

7220 - Eksterne møter

88 339,00

84 900,00

54 172,63

7312 - Støtteannonser

8 625,00

0,00

0,00

7332 - Markedsmateriell

2 242,00

0,00

2 125,00

7420 - Gaver

3 405,00

0,00

4 910,00

34 500,00

0,00

16 000,00

519 729,12

587 300,00

605 653,38

Driftsresultat

-166 285,88

14 866,00

30 754,38

Finansresultat

-10 277,07

-15 000,00

-16 303,15

-176 562,95

-134,00

14 451,23

5040 - Telefongodtgjørelse
5260 Bompenger/Trekkpl.reiser
5320 Møtegodtgjørelse/daggodtgj.
5330 - Fast godtgj.honorar
till.valgt
5400 - Arbeidsgiveravgift
5990 - Andre
personalkostnader
Driftskostnader
6790 - Andre fremmede
tjenester
6940 - Porto
7100 - Bilgodtgjørelse
oppg.pliktig
7130 - Reisekostnader gen.
7140 - Flybilletter

7706 - Aktivitetsavh.
utbetaling/aktivitet lokallag
Sum kostnader

Resultat
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Fylkeskontorets ansatte
Fylkeskontoret har hatt en ansatt i 2014. Dette har vært organisasjonssjef Veronica
Andersen.

Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2014
Verv
Leder

Navn
Grete Liv Olaussen

Valgår
2014

Nestleder

Truls Halvari

2014

Styremedlemmer

Grete Liv Olaussen

2013

Styremedlemmer

Vegard Hykkerud

2013

Styremedlemmer

Merete Helander

2013

Styremedlemmer

Truls Halvari

2014

Styremedlemmer

May Conny Johansen

2014

1.varamedlem

Viggo Myhre

2014

2 varamedlem

Torgeir Nordsletta

2014

3 varamedlem

Knut Arne Mikalsen

2014

Utsending til NB årsmøte

Merete Helander

2013

Utsending til NB årsmøte

Vegard Hykkerud

2013

Utsending til NB årsmøte

Truls Halvari

2014

1. Varautsendinger NBs årsmøte

May Conny Johansen

2014

2. Varautsendinger NBs årsmøte

Viggo Myhre

2014

3. Varautsendinger NBs årsmøte

organisasjonssjef

2014

Aksjonsutvalg

styret

Møteleder i 2014

Sven Anderssen

2014

Settemøteleder

Vidar Aastrøm

2014

Medlem i valgkomiteen

Anne May Olli

2013

Medlem i valgkomiteen

Lise Skreddernes

2013

Medlem i valgkomiteen

Joachim Förster

2014

Medlem i valgkomiteen

Jan P. Svendsen

2014

Varamedlem valgkomite

Fred Johnsen

2014

Varamedlem valgkomite

Ola Losvar

2014

Leder i valgkomiteen

Lise Skreddernes

2014
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