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Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag 
fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde 
 

 
Næringskonferansen samlet 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde (Foto: Arild Erlien). 

 

Næringskonferansen 2015 - NORSK MAT PÅ BORDET? 
I framkant av fylkesårsmøtet var det fredag 6. 

mars kl. 10.00 – 16.15 næringskonferanse med 

tema ”norsk mat på bordet?” med hele 180 delta-

kere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell. 

   Konferansen samlet mange bønder, rådgivere, 

forvaltning, politikere, fra fylkesmannen, organi-

sasjoner, regnskapskontor, banker, jordbrukssjefer 

og landbrukskontorene i kommunene, og andre 

som har et varmt hjerte for lokal matproduksjon og 

norsk mat på bordet, og ble den gode møteplassen 

der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal samlet 

seg til dialog og inspirasjon.  

   Konferansen var et samarbeid mellom Bondela-

get, Bonde- og Småbrukerlaget og Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal, og inngikk som en del av fag-

lagenes fylkesårsmøter og Fylkesmannens samling 

for landbruksansatte i kommunene.  

   Felleskostnader til konferansen dekkes bl.a. av 

Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. 

   Desto mer vi i landbruket står samlet, desto ster-

kere blir vi. Målet er mer norsk mat produsert på 

norske ressurser. Men utviklingen går motsatt veg. 

Hvorfor må vi snu denne trenden? 

   Konferansier var bonde og visesanger fra Tele-

mark, Aasmund Nordstoga.  

   Landbruksdirektør Anne Berit Løset ønsket 

velkommen og åpnet konferansen. 

   Daglig leder i Matmerk, Nina Sundqvist, innle-

det om sannheten om norsk mat, generalsekretær i 

Norges Bondelag, Per Skorge, om norsk matpoli-

tikk i medvind og motgang, og leder i Norsk Bon-

de- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, om 

hvordan møter vi regjeringens matpolitikk. 

   Fire lokale matprodusenter beskrev situasjonen 

sett fra grasrota: sauebonde på Frei, Jorunn 

Kvernen, storfekjøttprodusent på Hellesylt, Jarle 

Hole, fersk melkeprodusent i Molde, Kjersti 

Fløystad Ellingsgård, og fersk melkeprodusent i 

Averøy, Vegard Smenes. 

   Deretter tok Maria Skaare fra SPIRE - Utvik-

lingsfondets ungdom for seg sannheten om soya-

produksjonen i Brasil, Oddvar Mikkelsen fra 

Norgesfôr om valgmuligheter i kraftfôrproduksjo-

nen, mens Odd Magne Harstad, professor ved 

NMBU, orienterte om konsekvenser av ulike vei-

valg i melkeproduksjonen.  

   Konferansen ble avsluttet med politisk time om 

norsk mat på bordet. Politikerne som deltok var: 

Margaret Hoff Berg (Frp), Molde, Kim Thore-

sen Vestre (SV), Molde, Rigmor Andersen Eide 

(KrF), Ålesund, Ola Sønderland (Miljøpartiet de 

Grønne), Molde, Else May Botten (Ap), Molde, 

Jan Ove Tryggestad (Sp), Stranda og Pål Far-

stad (V), Kristiansund. 

   Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge 

Martin Karlsvik, oppsummerte konferansen. 

   Næringskonferansen ble avsluttet kl. 16.15. 
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Årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag 
 

 

Årsmøtet tok til fredag 6. mars kl. 17.00 
Årsmøteordstyrer Oddvar Tynes åpnet møtet og 

ønskte æresmedlemmer og gjester velkommen. 
 

SAK 1: OPPROP. GODKJENNING 

AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Rådgiver Arild Erlien foretok opprop. Deltaker-

lista blir lagt ved protokollen. 

   På årsmøtet møtte det i alt 57 personer med 

stemmerett, av disse 49 utsendinger fra 38 lokal-

lag, ordfører i årsmøtet Oddvar Tynes, styremed-

lem i Norges Bondelag, Nina Kolltveit Sæter, 5 i 

fylkesstyret og 1 fra M&R Bygdekvinnelag. To-

talt deltok det 76 personer på årsmøtet i Møre 

og Romsdal Bondelag. 

   Inviterte gjester og påmeldte uten stemmerett var 

generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, 

æresmedlemmene Guttorm Kjelsvik, Vestnes, 

Gunnar Waagen, Tingvoll og Gunnar Wentzel, 

Molde, 2. og 3. vara til styret Petter Melchior og 

Oddvar Mikkelsen, varaordstyrer Ivar Aae, 3 fra 

valgnemnda som ikke var utsending til årsmøtet og 

5 fra fylkeskontoret.  

   Videre deltok styremedlem i Felleskjøpet Agri, 

Oddhild Saure, Ørsta, leder i M&R Sau- og Geit, 

Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, fylkesleder i TYR, 

Asbjørn Dahlen, Gjemnes, fylkeskontakt i Land-

kreditt, Othild Tjugen, Eide. 

   Styremedlem i Norges Bondelag, Nina Kolltveit 

Sæter, møtte også for Tine Midt-Norge, medlem i 

valgnemnda, Birgit Oline Kjerstad, møtte for Tine 

Meieriet Vest, og leder i Sunndal Bondelag, Odd-

veig Gikling-Bjørnå, møtte for Nortura. 

   Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte 

fra samarbeidende organisasjoner var blant de 180 

deltakerne som deltok bare på næringskonferansen 

fredag. 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

 

SAK 2: VALG AV TO PERSONER 

Å SKRIVE UNDER PROTOKOLL 
Vedtak: Kjersti Fløystad Ellingsgård og Audun 

Skjervøy valgt til å skrive under protokollen. 

 

SAK 3: OPPNEVNING AV  

REDAKSJONSNEMND 
Vedtak: Gunnhild Overvoll, Stranda, Grete Mis-

fjord, Vestnes og Konrad Johan Kongshaug, Aver-

øy. 

 

 

 

SAK 4:  ÅRSMELDING 2014 
Rådgiver Arild Erlien la fram årsmeldinga. 

Disse hadde ordet: Gunnar Flore (Fræna) og 

Per J. Løvik (Gossen). Fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik svarte. 

Vedtak: Årsmelding for Møre og Romsdal Bonde-

lag 2014 godkjent.  

 

SAK 5: REGNSKAP 2014 
Regnskapet ble lagt fram av organisasjonssjef 

Arnar Lyche (Regnskapet er tatt inn i årsmeldinga) 

   Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revi-

dert sammen med Norges Bondelag sine regnskap. 

Fylkeslaget er ei avdeling i Norges Bondelag. 

Bankkonto ligger også i Norges Bondelag. Egen-

kapitalen står på konto i Landkreditt. 

Regnskapet viser driftsinntekt på kr. 2.511.250,76 

og en driftskostnad på kr. 2.565.477,10 

Renteinntekter var på kr. 28.944,85.   

Resultat 2014 viser et underskudd på kr. 25.281,49 

Balansen er følgende:  

   Eiendeler: Bankinnskudd: 1.181.582,41 

   Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.181.582,41 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-

lag for 2014 er godkjent med atterhald om Norges 

Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 

gjort opp med et årsunderskudd på kr 25.281,49. 

Egenkapitalen 1.1.2015 er kr 1.181.582,41 

 

SAK 6: ARBEIDSPLAN 2015/2016 
Organisasjonssjef Arnar Lyche la fram arbeidspla-

nen. 

Vedtak: Arbeids- og tiltaksplan for 2015-2016 

godkjent. 

 

SAK 7: BUDSJETT 2015 
Organisasjonssjef Arnar Lyche la fram budsjett. 

Vedtak: Budsjett for Møre og Romsdal Bondelag 

2015 godkjent. 
 

 

Til slutt i årsmøtet fredag orienterte fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik om Malawi-prosjektet. 

 

Møtet hevet første dag kl. 18.10. 

 

Middagen kl 20.00 ble ledet av styremedlem i 

Møre og Romsdal Bondelag, Odd Helge Gangstad. 

Av programinnslag var utnevning av Rauma Bon-

delag som Aktivt Lokallag 2014 (se omtale ba-

kerst i protokollen). 



Møre og Romsdal Bondelag                                   Protokoll årsmøtet 6.-7. mars 2015 3 av 8 

 

 

 
 

Årsmøtet lørdag 7. mars 

kl. 09.00 – 13.30. 
 

FYLKESLEDERS TALE –  

INGE MARTIN KARLSVIK 
Talen blir vedlagt protokollen. 

 

ÅRSMØTETALE 
ble holdt av general- 

sekretær i Norges  

Bondelag, Per Skorge, 

om aktuelle faglige-  

og organisasjonsmessige 

utfordringer og mulig- 

heter for Bondelaget, og 

påfølgende generaldebatt. 

 

MEDLEMSVERVING 
Organisasjonssjef Arnar Lyche orienterte om med-

lemssituasjonen og medlemsverving i Møre og 

Romsdal Bondelag. 

 
Før generaldebatten la leder i redaksjonsnemnda, 

Gunnhild Overvoll, fram forslag til uttaler. 

 

GENERALDEBATT  
Sammendrag av det som ble tatt opp i generalde-

batten oversendes og følges opp av fylkesstyret. 

Disse hadde ordet: Oddvar Mikkelsen (3.vara 

fylkesstyret), Gunnar Flore (Fræna BL), Sivert 

Mauset (Surnadal BL), Atle Longva (Ytre Haram 

BL), Odd Einar Fjørtoft (Harøy og Fjørtoft BL), 

Oddveig Gikling-Bjørnå (Sunndal BL), Anne 

Katrine Jensen (Fylkesstyret), Vegard Smenes 

(Averøy BL), Anders Øverbø (Rauma BL), fyl-

kesleder Inge Martin Karlsvik og generalsekre-

tær Per Skorge kommenterte innleggene så langt, 

Peder Hellebostad (Sunnylven BL), Konrad 

Johan Kongshaug (Averøy BL), Odd Helge 

Gangstad (fylkesstyret), Knut Iver Bøe (Ørskog 

BL), Arnfinn Gruner (Ålvund BL), Odd Bjarne 

Bjørdal (Sau og geit), Fredrik Godø (Giske BL), 

Odd Einar Fjørtoft (Harøy og Fjørtoft BL), Pet-

ter Melchior (2.vara fylkesstyret), Kristine 

Skarbø (Stranda BL), Sivert Mauset (Surnadal 

BL), Nina Kolltveit Sæter (Norges Bondelag og 

Tine). 

 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og generalsekre-

tær Per Skorge oppsummerte generaldebatten. 

 

Merete Bolme fra Bygdekvinnelaget overrekte 

blomster og takket for samarbeidet med Bondela-

get. 

I innlegg i generaldebatten viste Knut Ivar Bøe til 

et utdelt forslag til utsendingane fra Ørskog Bon-

delag: 

Frist for tilskot til miljøvenleg spreiing av hus-

dyrgjødsel forlengast til 20/8 ved fornying av 

eng, der gjødsla vert nedmolda og areala isådd 

omgåande. 

Slik vil ein stimulere til større innsats i engfor-

nyinga, med ofte ei heilt annan avlingsmengd 

(jmf. fylkesstyret sitt utkast- meir lokalprodu-

sert for og auka arealproduktivitet), bonden får 

nytte tida etter hoslåtten til å bearbeide såbedet 

(mindre ugraspress denne årstida) og likevel få 

to fulle avlingar neste år. 

Slik kan tonnevis med husdyrgjødsel verte nyt-

ta til å auke lokal matproduksjon istaden for å 

verte overflatespreidd utanfor vekstsesong til 

inga nytte! 

Forslaget fra Ørskog Bondelag ble oversendt 

fylkesstyret til videre behandling. 

 

Leder i redaksjonsnemnda, Gunnhild Overvoll, 
la fram nye utkast til uttalelser fra årsmøtet. 
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SAK 8: INNKOMEN SAK FRA EIDS-

DAL OG NORDDAL BONDELAG 
Leder i Eidsdal og Norddal Bondelag, Karl 

Inge Lilleås, orienterte om saka. 
Forslaget fra Eidsdal og Norddal Bondelag: 

 

Til årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag. 

Forslag frå Eidsdal og Norddal Bondelag. 

For eit relativt lite lokallag kan det til tider vere 

krevjande å få dekt opp alle plassar i styret i la-

get. Årsmøtet i vårt lokallag meiner det er be-

hov for å gjere vedtektene litt meir fleksible og 

tilpassa dei ulike forholda rundt om i landet. 

S 14 bokstav a punkt 7 har i dag følgande 

ordlyd: 

Velje leiar og minst 4 styremedlemmer. Leiaren 

blir vald for eitt år og styremedlemmene for to 

år om gongen Velje 3 - 5 varamedlemmer i 

nummerorden for eitt år om gongen. 

Eidsdal og Norddal Bondelag vil foreslå at 

teksten i punktet vert endra til: 

Velje leiar og minst 2 styremedlemmer. Leiaren 

blir vald for eitt år og styremedlemmene for to 

år om gongen. Velje 1 - 5 varamedlemmer i 

nummerorden for eitt år om gongen. 
 

Med denne ordlyden vil kvart enkelt Bondelag 

kunne få tilpasse sitt styre ut frå dei forutset-

ningar som finst i laget. Det vil i enkelte tilfelle 

frigjere personell som kanskje kan gjere ein 

god jobb i eit anna lag eller organisasjon. Vi 

inviterar årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 

om å støtte endringa og få den fremma for års-

møte i Norges Bondelag. 

Norddal 04.02.15 Eidsdal og Norddal Bon-

delag  Karl lnge Lilleås - Leiar 

 
Tilråding fra styremøte i M&R Bondelag  

11. februar 2015: 

Styret viser til vedtektene om at endring av lo-

ver skal vere styret i Norges Bondelag i hende 

innan 1. februar det året årsmøtet skal haldast. 

Forslaget frå Eidsdal og Norddal Bondelag vert 

lagt fram for årsmøtet i M&R Bondelag 6.-7. 

mars. Styret vil be årsmøtet gjere vedtak om at 

saka vert oversendt fylkesstyret til vurdering 

om saka skal fremjast som årsmøtesak i Norges 

Bondelag i 2016. 

 

Vedtak i årsmøtet i M&R Bondelag: 
Innkomen sak frå Eidsdal og Norddal Bondelag 

vert oversendt fylkesstyret til vurdering om saka 

skal fremjast som årsmøtesak i Norges Bondelag i 

2016. 

 

 
 

SAK 9: UTTALER 
Redaksjonsnemndas leder Gunnhild Overvoll la 

fram forslagene til uttaler. 

Vedtak: Årsmøtet vedtok 2 uttaler -  om ” Framti-

das matproduksjon” og ” Norge treng bonden” 

 

UTTALE 1: Framtidas matproduksjon  
Verdens befolkning vil nærme seg 10 milliarder 

innen 2050. Det vil legge et voldsomt press på 

både land- og sjøbasert matproduksjon. Samtidig 

er det økt fokus på at maten er trygg og at produk-

sjonsmåtene tar hensyn til blant annet miljø og 

klima. 

   Norge har et mål om økt produksjon av mat ba-

sert på våre egne ressurser, men utviklingen går 

motsatt vei. Bruk av importert fôr øker på bekost-

ning av våre egne ressurser. Hvorfor er det slik? 

Krav om effektiv og billig produksjon legger press 

på høy ytelse hos våre husdyr. Konsekvensen, 

både for husdyr og fiskeoppdrett, blir økt bruk av 

importerte fôrråvarer. Dette har konsekvenser som 

hverken er miljø- eller klimavennlig. 

   Det koster å produsere mat i Norge. Vil vi ha 

billig mat betyr det at deler av kostnadene ikke er 

inkludert i produktet vi kjøper. Kostnader som 

blant annet belastes et annet land, bonden, klima 

eller miljø.  

   Veien mot økt norsk matproduksjon med bruk av 

egne ressurser krever at økonomiske virkemidler 

tilpasses ønsket utvikling. Politikere og samfunn 

må i tilstrekkelig grad anerkjenne og belønne bon-

den for bærekraftig matproduksjon.  

 

UTTALE 2: Norge treng bonden 
Underskotet av norsk storfekjøtt er forventa å bli 

om lag 7 600 tonn i 2015. For sau er talet 1 200 

tonn. Eit underskot som vert dekt opp av import. 

Dette er produkt vi har dei beste naturgitte føreset-

nader for å produsere i Norge. For å auke produk-

sjonen av småfe på utmarksressursane må vi ha ei 

fornuftig forvalting av rovdyra. Vi har ubrukte 

ressursar i utmarka nok til å doble talet på beite-

dyr. I tillegg opplever mange av fylka i landet at 

ein stor del av dyrkamarka vert lagt brakk og gror  
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att. Samtidig har Norge vedtatt ei målsetting om at 

matproduksjonen skal auke i takt med befolk-

ningsveksten. Det er utfordrande når utviklinga går 

motsett veg av målsettinga.  

   Vi ynskjer å bruke våre eigne ressursar til å pro-

dusere storfe- og sauekjøtt. Da må vi verdsette 

bonden sitt arbeid. I tillegg treng vi bønder der 

arealressursane ligg. Forholda for jordbruksdrift 

varierer mykje frå nord til sør og aust til vest. En-

kelte distrikt har lettdreve jord. Der kan få bønder 

effektivt drive jorda. Andre distrikt, der mykje av 

jorda er både bratt og oppdelt i små skifter, trengst 

fleire bønder til å gjere jobben. Vårt varierte land 

gjer at vi treng både bønder som driv stort og bøn-

der som driv mindre. Sidan 2000 har omtrent 10 % 

av jordbruksarealet i Møre og Romsdal gått ut av 

drift. Skal vi greie å auke vår matproduksjon treng 

vi bønder i bygdene, og driftsstorleik og produk-

sjonsomfang må bli tilpassa dei naturgitte føreset-

nader – ikkje omvendt. 
 

 
 

SAK 10: VALG 
57 stemmeberettigede tilstede.  Leder i valg-

nemnda, Hans Frafjord, presenterte forslagene. 

 

1. Leder. Valg for 1 år.  
På valg: Inge Martin Karlsvik, Eide (Valgt til leder 

i 2010) (nestleder fra 08, v 05 - stiller til gjenvalg) 

Vedtak: Inge Martin Karlsvik, Eide  

  Gjenvalg 57 stemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. To styremedlemer. Valg for 2 år. 

På valg:  1. Styremedlem: Arne Rekkedal, Ørsta  (styremedlem frå 2011, første vara 2010 - NEI til attval) 

 2. Styremedlem: Gunnhild Overvoll, Stranda  (styremedlem frå 2013 - stiller til attval) 

(Ikkje på val til styret  er Anne Katrine Jensen, Gjemnes og Odd Helge Gangstad, Midsund) 
 

Vedtak: 1. Styremedlem: Petter Melchior, Norddal  Ny  56 st – 1 blank 

  2. Styremedlem: Gunnhild Overvoll, Stranda Gjenvalg 56 st – 1 blank 

 

3. Nestleder.   Velges for 1 år mellom de 4 styremedlemmene. 
På valg: Anne Katrine Jensen, Gjemnes (Har vært nestleder fra 2013 – NEI til gjenvalg)  

Vedtak:  Gunnhild Overvoll, Stranda   Ny  55 st – 1 blank 

 

 

Det nye fylkesstyret i Møre og Romsdal 

Bondelag. Foran f.v.: Petter Melchior, 

Norddal, Anne Katrine Jensen, Gjemnes, 

nyvalgt nestleder Gunnhild Overvoll, 

Stranda, fylkesleder Inge Martin Karlsvik, 

Eide og Odd Helge Gangstad, Midsund. Bak 

varamedlemmene fra høyre Oddvar Mik-

kelsen, Surnadal, Vegard Smenes, Averøy 

og Tore Våde, Volda. (Foto: Arild Erlien). 
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4. Valg av 3 vararepresentanter til styret i nr.-orden for 1 år. 
På valg:  1. vara: Trond Malmedal, Fræna (1. vara frå 2012 - NEI til attval) 

    2. vara: Petter Melchior, Norddal (2. vara frå 2011 og 3.vara frå 2010- stiller til attval) 

    3. vara: Oddvar Mikkelsen, Surnadal (3. vara frå 2012 - stiller til attval) 

Vedtak:  1. vara: Oddvar Mikkelsen, Surnadal Ny 

   2. vara:  Vegard Smenes, Averøy  Ny 

   3. vara:  Tore Våde, Volda   Ny 

 

5. Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (2015/2016) 
De som er valgt for to år og som skal møte i 2015 også (ikke på val i år), er foruten lederen: 

  1. Anne Katrine Jensen, Gjemnes  (2014/2015) 

  2. Odd Helge Gangstad, Midsund  (2014/2015) 

 

Vedtak:  Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag for 2 år (2015/2016): 

  3. Gunnhild Overvoll, Stranda  (2015/2016) 

  4. Petter Melchior, Norddal         (2015/2016 

 

Vedtak:  Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år (2015): 

  5. Oddvar Mikkelsen   (2015) 

  6. Vegard Smenes   (2015) 

 

 

 

6. Valg av 6 varautsendinger til årsmøtet i 

Norges Bondelag i nummerorden for 1 år. 
Vedtak: 1.  Tore Våde, Volda 

  2.  Anne Saltrø Polden, Surnadal 

  3.  Grete Skar Misfjord, Vestnes 

  4.  Audun Skjervøy, Valldal 

  5.  Anders Øverbø, Rauma 

   6.  Org.-sjefen i M&R Bondelag 

 

7. Ordstyrer til årsmøtet 2016   
Det blir valgt en ordstyrer med vararepresentant. 
På valg: Oddvar Tynes, Stranda (valgt -12 - stiller til 

attvalg) vara : Ivar Aae, Averøy (valgt -12 - NEI  attval) 

Vedtak:  

Ordstyrar:  Oddvar Tynes, Stranda    Gjenvalg 

Varaordstyrar:  Trond Malmedal, Fræna  Ny 

 

8. Valgnemnd – valg av 1 medlem for 3 år  
Medlemmene i valgnemnda blir valgt for 3 år. En 

eller to medlemmer står på valg hvert år. Det blir 

valgt 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år. 

Leder og nestleder blir av årsmøtet valgt for 1 år 

mellom de fem medlemmer i vaglnemnda. 

De som ikke er på valg er  Funksjonstid: 
Birgit Oline Kjerstad, Haram (2014/2015/2016) 

Jens Kristian Eikrem, Tingvoll (2014/2015/2016) 

Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (2015/2016/2017) 

På valg i 2015:        

 Hans Frafjord, Vestnes (2013/2014/2015) 

 Geir Hole, Ørsta  (2013/2014/2015) 
 

Vedtak: 

1. Knut Hustad, Ørsta       (2016/2017/2018) Ny 

2. Anders Øverbø, Rauma  (2016/2017/2018) Ny 

 

 

 

 

Vedtak:  

Leder i valgnemnda 2016 for 1 år:  

 Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes  Ny 

 

Vedtak:   

Nestleder valgnemnda 2016 for 1 år:  

 Birgit Oline Kjerstad, Haram  Gjenvalg 
 

9. Valg av 3 varamedlemmer i valgnemnda 

(2016) i nummerorden for 1 år:  
Vedtak: 

1) Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal Ny 

2) Arne Rekkedal, Ørsta             Ny 

    3) Jorunn Gunnerød, Molde        Ny 

 

 

Sak 11. REISE OG MØTE-

GODTJØRSLE TIL STYRE 

OG TILLITSVALDE 
Vedtak: Fylkeslaget nytter Norges Bondelag sine 

satsar for reise og diett samt for møtegodtgjersle til 

fylkesstyret, og til tillitsvalde medlemer i utval 

som er oppnemnt av fylkeslaget og talspersonar 

som opptrer på vegne av fylkeslaget.  

   (Møtegodtgjersla gjeld ikkje for utsendingar frå 

lokallaga til leiarmøtet og årsmøtet av di det ikkje 

er budsjettmessig dekning for det i fylkeslaga. 

Reisedekning for desse møta blir fastsett av styret. 

Evt møtegodtgjersle for lokallaga må bli gjeve 

etter vedtak i årsmøta i lokallaga.) 
 



Møre og Romsdal Bondelag                                   Protokoll årsmøtet 6.-7. mars 2015 7 av 8 

 

 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte 

vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 

2014 i Møre og Romsdal Bondelag til leder Anders 

Øverbø og nestleder Stig Brøste i Rauma Bondelag. 

Til høyre generalsekretær i Norges Bondelag, Per 

Skorge (Foto: Arild Erlien). 
 

 

AKTIVT LOKALLAG 2014:  

RAUMA BONDELAG  
Under årsmøtemiddagen ble Rauma Bondelag 

utnevnt til Aktivt Lokallag. Fylkesleder Inge Mar-

tin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, 

til leder Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste. 

Årets Aktivt Lokallag i hvert fylke får kr 5.000 frå 

Norges Bondelag. Laget går videre til konkurran-

sen i Norges Bondelag om Årets Lokallag. 

   Styret i M&R Bondelag vil som «Aktivt Lokal-

lag» for 2014 utnevne et lokallag som gjennom 

flere år har vært dyktige på medlemsverving, de 

har mange og gode medlemsaktiviteter og er ofte å 

se i media med utspill og kommentarer.  

   Lokallaget hadde varierte aktiviteter i 2014: Ut-

tale til jordbruksforhandlingene, Julebord, Med-

lemsskriv med info om aktiviteter, Informert om 

landbruk på møte i lokallag for Venstre, Arrangert 

5 kafemøter i nov, jan, feb, mars og april, Med-

lemsmøte, Arrangert fjøsmøte med over 50 delta-

kere, Arrangert pizza-kveld etter førsteslåtten,  

 

 
Arne Rekkedal, Ørsta (t.h.) ble takket av fylkesleder 

Inge Martin Kalsvik etter fire år i styret. 

Arrangert todagers medlemstur til Agrisjå, Stand 

på martna, Mange gode mediaoppslag om saker i 

lokallaget, Deltatt på møter om veterinærsituasjo-

nen og uttale om samarbeidet blant veterinærene, 

Innspill/uttale om planprogram kommuneplan, 

Kontakt med brannvesen om ansvarsforhold når 

bønder deltar i brannslukking, Gjennomført pro-

sjektet med mange mediaoppslag. 

   Organisert og deltatt i aksjoner jordbruksfor-

handlingene, Øvingskvelder for ”trommegruppe” 

for eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene, 

Innspilt video og tatt bilder av ”trommegruppa”, 

Under markeringa med sine sterke virkemidler 14. 

mai ved bruddet i forhandlingene fikk laget stort 

mediaoppmøte med besøk av TV2, NRK Møre og 

Romsdal, både radio og TV og lokalavisene. TV-

innslagene derfra gikk i nyhetssendinger nesten et 

helt døgn. Både filmen og gruppebildet ble brukt 

av Norges Bondelag i markedsføringa av opptoget 

i Oslo 20. mai. 

 

 

AVSLUTNING 
Ordstyrer Oddvar Tynes takket for møtet.  

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik takket for tilli-

ten og for et godt årsmøte. 

   Fylkesleder takket Anne Katrine Jensen for to år 

som nestleder, men hun fortsetter i styret som sty-

remedlem. 

   Fylkesleder takket Arne Rekkedal for fire år i 

styret og Trond Malmedal for tre år som første 

vara. Han overrekte bilderamme fra aktiviteter til 

Arne Rekkedal. Bilderamme til Trond Malmedal 

blir overrekt ved en senere anledning da han hadde 

forfall til årsmøtet. 

 

Årsmøtet hevet kl. 13.40 
 

Arild Erlien - ref Oddvar Tynes – ordstyrer 

 

Kjersti Fløystad Ellingsgård (s)  Audun Skjervøy (s) 
 

 

 
Trond Malmedal, Fræna (t.h.) ble på styremø-

tet 11. mars takket for tre år som første vara. 
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Bildeglimt fra næringskonferansen 

 
Næringskonferansen samlet 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde (Foto: Arild Erlien). 

 

  
Bildet til venstre: Selfie på konferansen. F.v: Merete Furuberg, Nina Sundquist, Per Skorge, Aasmund Nordstoga. 

Bildet til høyre: Geitebonde Petter Melchior fra Norddal sto for gaver til innlederne, her sammen med Nina 

Sundquist og Aasmund Nordstoga. 
 

    
Innledere fra venstre: Jorunn Kvernen, Jarle Hole, Kjersti Fløystad Ellingsgård, Vegard Smenes, 

Maria Skaare, Oddvar Mikkelsen og Odd Magne Harstad.. 
 

  
Politikerne som deltok:. F.v: Margaret Hoff Berg (Frp), Kim Thoresen Vestre (SV), Rigmor Andersen Eide (KrF), 

Ola Sønderland (Miljøpartiet de Grønne), Else May Botten (Ap), Jan Ove Tryggestad (Sp) og Pål Farstad (V). 


