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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 31.03.2014 Vår dato: 04.04.2014 

Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 14/00048 

Som medlemmer møtte: 

Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Trond Hodne, Erik Melting, Marna Ramsøy, 

Kristin Kjølen, Johan Kristian Daling, Sigmund Johansen 

 

Forfall:  Marna Ramsøy 

 

Som varamedlem møtte:   
 

Til behandling:  
 

 

Faste saker : 
 

1/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

2/2014  Godkjenning av protokoll 

   a) Protokoll fra styremøte 17. februar 2014 

   b) Protokoll fra styremøte 6. mars 2014 

  Vedtak: Godkjent  

 

3/2014  Siden sist / åpen post 

   a) Møter om gås v/Johan Kristian og Pål-Krister 

   b) Møte i Miljø og kulturlandskapsgruppa v/Pål-Krister 

   c) Møte i HiNT-utredninga v/Asbjørn 

   d) Framtidas melkefjøs. Oppstart byggplanlegging Mære. v/Asbjørn 

   e) Rep.skap v/Asbjørn 

   f) Innovasjon Norge v/Johan Kristian 

  Vedtak: Tatt til orientering 

  

5/2014  Invitasjoner/møter/arrangement 

   a) Prosjektverksted landbruk 8. april 

   b) Oi-dag og generalforsamling i Oi 3. april 

   c) Møte om fordeling av BU-midler 9. april 

  Vedtak: Asbjørn møter på prosjektverksted. Ingen fra oss deltar på Oi-

dag. Marit møter på møte fordeling av Bu-midler. 
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6/2014  Media 

   a) Oppfølging palmeolje i kraftfôret 

   b) Kronikk og radiodebatt kvalitet norsk mat 

  Vedtak: a) Utgår b) det jobbes videre med en kronikk om pilaren ei norsk 

landbrukspolitikk. Skapsis til formidling knytte til MRSA og muligheten for en positiv 

vinkling på dette. Ønsker en mer generell fokus på antibiotikaforbruket.    

 

7/2014  Fylkeskontoret informerer (tatt under hver sak)  

 

Orienteringssaker 

Orienteringssaker 

1. Rovdyrplattformen.  

            Enighet om felles plattform sammen med NT Bonde- og småbrukarlag, NT Sau og    

            geit, NT reinsamelag, NT Jeger og fisk. Felles strategi for påvirkning på  

            rovdyrpolitikken. Styret får plattformen på styremøte og det blir orientert om  

            innholdet. 

 

 Vi må få dette ut i media, da helst sammen med reindrifta.  

 

2. Jordvernseier i Stortinget 

20. mars, avga Næringskomiteen sin innstilling på Dok 8-forslaget fra 

Venstrerepresentantene Skjelstad, Farstad, Elvestuen og Raja : 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-149/  

 

En enstemmig Næringskomité uttaler blant annet:  

Komiteen viser til at landbruks- og matministeren gjentatte ganger har uttalt at det er 

et mål å øke selvforsyningsgraden og matproduksjonen. Komiteen viser til Innst. 8 S 

(2013–2014) der et enstemmig storting i forbindelse med statsbudsjettet uttrykte støtte 

til disse målene. Komiteen peker på at det er naturlig at statsrådens og Stortingets 

ambisiøse mål får konsekvenser for politikkutviklingen. Komiteen peker på at det, for 

å nå målene om økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad, kreves en større 

bevissthet om ivaretakelse av norske jordressurser. 
 

En enstemmig Næringskomité innstiller følgende vedtak til Stortinget:  Stortinget ber 

regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. 
             

            Komiteen foreslår og påpeker blant annet: 

* Sterkere og klarere virkemidler i lovverket 

* I tilfeller hvor jordvernet må vike, kan utbygger sørge for finansiering av nydyrking. 

* Siden det kreves et sted mellom to til fire dekar nydyrking per dekar matjord som 

bygges ned, er ikke nydyrking en løsning alene. 

* Pålegg om at kommunene tar i bruk jordsmonnskartlegging i arealplanleggingen. 

* Jordflytting, jorderstatningsfond, vernehjemmel i jordloven, og nye omdisponerings- 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-149/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-149/
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og matjordmål er elementer som bør vurderes inn i en jordvernstrategi. 

* De totale samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bygge ned matjord vektlegges i 

sterkere grad. 

3. LA-MRSA (dyreassosiert MRSA, ”gule stafylokokker”)  
I starten av mars kom det beskjed om at Mattilsynet skulle starte et program, for 

kartlegging og bekjempelse av LA-MRSA hos norske griser. Dette ble så stoppet, fordi 

det ikke forelå svar på spørsmål omkring økonomiske konsekvenser av programmet. 

Konsekvenser for produsenter som får vedtak om å slakte ned besetningen sin. Til 

sammen 1150 besetninger skulle testes. 

 

19. mars kom det kontra beskjed; Kartlegging av MRSA gjenopptas. Mattilsynet har 

gjort en helhetsvurdering av saken og har besluttet å gjennomføre kartleggingen nå, og 

å vurdere de økonomiske konsekvensene parallelt. Hvilke tiltak som eventuelt skal 

iverksettes vil bli besluttet senere. Prøvene er anonymisert. Det er først når 

Mattilsynets planer for håndtering av smitten er klare og alle prøver er tatt og 

analysert, at man vil bryte anonymiseringen og dyreeier vil bli informert om 

prøveresultatene. 

 

Jobber med en kronikk og radiodebatt på dette, den bør ha mer fokus på det lave 

antibiotikaforbruket vi har i Norge.  
 

 

4. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 

            Borgny orienterer styret 

 

      5. Høyre sitt landbruksutvalg i Nord-Trøndelag 

 AU ønsker å møte disse før påske.  
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Saker til behandling 

16/14 13/01098-15 Evaluering av årsmøte 2014 i Nord-Trøndelag 

Bondelag 

 
 

 

Vedtak 
Det var et godt årsmøte og styret er enig i saksfremstillingen.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Det legges her opp til at styret evaluerer årsmøte 2014. Administrasjonen har notert ned våre 

synspunkter. Styrets evaluering formuleres i saksdokumentet i etterkant. 

 

Evaluering: 

 I år ble innkalling utsendt tidligere, med kun program og innkalling. Årsmøtepapirene 

ble sendt ut til de som meldte seg på. Dette fungerte fint, og jevnt over var folk 

flinkere til å melde seg på, det ble mindre arbeid med purring. 

Det var imidlertid flere som hadde meldt seg på som ikke møtte opp.  

 Positivt med 3 min taletid og at den som skal si noe, må på talestolen. 

 Meget godt fornøyd med Stiklestad Nasjonale Kultursenter/hotellet. God service og 

svært fleksible. Kom også med forslag til gjennomføring. Lyd og teknikk fungerte 

godt. Effektiv og god lunsj. 

 Veldig god stemning! 

 Dyktig ekstern foredragsholder. Viktig å ha noen utefra som kan løfte forsamlingen og 

diskusjonen. 

 God generaldebatt. 

 Mange påmeldte! 73 stemmeberettigede. Rundt 120 totalt. 

 Flott positiv mediaomtale! 

 
År:  Sted Antall årsmøte delegater Avgitte stemmer Dager 

2000 Stiklestad Kulturhus 80 70 1 

2001 Inderøy kulturhus 82 80 1 

2002 Namdalseid samfunnshus 74 66 1 

2003 Dampsaga kulturhus, Steinkjer 76 67 1 

2004 Steinkjer Rådhus 75 60 2 

2005 Mære landbruksskole 71 66 1 

2006 Inderøy Kulturhus 75 60 1 

2007 Grand Hotell, Steinkjer 79 48 1 

2008 Steinkjer Rådhus/Grand 83 66 2 

2009 Steinkjer Rådhus/Grand 76 73 2 

2010 Snåsa Hotell 64 49 2 

2011 Snåsa Hotell 95 72 1 

2012 Snåsa Hotell 95 76 1 

2013 Snåsa Hotell 96 60 2 

2014 Stiklestad Hotell 91 72 1 
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17/14 11/00628-6 Styrets arbeidsform 

 
 

 

Vedtak 
Styret gjennomgikk styreinstruksen. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag tar retningslinjer for 

drift av fylkeskontor i Norges Bondelag til etterretning. I tillegg til saksfremstillingen pekte 

styret på følgende:  

 Ønsker styremøte utenom Steinkjer. 

 Vi bruker en delt tid på posten siden sist, men dette genererer også noen gode 

diskusjoner og innspill. Det er nyttig med en muntlig innspillsrunde.  

 Vi ønsker å invitere Per Gunnar Skorge på ledersamlinga til høsten.  

 Det ble reist spørsmål om vi diskuterer og bruker tid på de riktige tingene. Styrets 

medlemmer bør også spille inn forslag til saker og temadiskusjoner til styremøtene. 

Spørsmål om vi bør benytte strategien oftere i styremøtet, utenat det nødvendigvis ble 

konkludert på dette.  

 Det jobbes med å legge til rette for at styret skal kunne levere elektroniske 

reiseregninger.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Det legges opp til at styret diskuterer ønsket forventinger/rollen som styremedlem, 

arbeidsform, rutiner m.v. Hva er bra og hva bør vi endre på? Dette er en sak som settes på 

sakskartet hvert år etter årsmøtet.  

I punkt 5 i styreinstruks for Nord-Trøndelag heter det at styreinstruksen gjennomgås etter 

behov, men alltid i første styremøte etter årsmøtet. Styreinstruksen er vedlagt.    

 

Vedlagt ligger også retningslinjer for drift av fylkeskontor i Norges Bondelag som skal legges 

fram for styret i fylkeslaget etter årsmøtet.  

 

Tema til diskusjon:  

 Rollen som styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag. 

 Styremøtene, møteform og oppbygging av møtene.  

Styremøtene er viktige for diskusjon, avklaringer og informasjonsutveksling. Eksterne 

innlegg på møtene? 

 Kontakt med/oppfølging av lokallagene.  

I arbeidsplanen er organisasjonsarbeid prioritert. Forventinger til kontakten mellom 

styremedlemmer og lokallagene. Vi bør diskutere hyppighet og standard for dette. 

 Styret i forhold til administrasjonen (se vedlagte instruks for fylkeskontor).  

 Sakspapirer/protokoller 

Innkalling og dagsorden sendes fortrinnsvis ut en uke før styremøtet, saksutredninger 

kan ettersendes.  

Faste saker: Har vi de riktige sakene som faste saker? Bruk av åpen post?  
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Protokoll: Vi sender ut protokollene på e-post for godkjenning, med tidsfrist for 

tilbakemelding og protokollen legges ut på hjemmesida fortløpende etter godkjenning.  

 Informasjonsutveksling – rutiner for utveksling av informasjon, mellom 

styremedlemmene og mellom styret og administrasjonen. Referat fra møter vi har vært 

på? Nå refererer vi i styremøtene fra møter og lignende vi har vært på, dette er 

tidkrevende.  

 Kurs for styremedlemmene. 

Er det noe av styremedlemmene som har ønsker om kurs, meld fra om tema.  

 Praktiske forhold (reiseregning, rutiner, satser og liknende). 

For reiseregninger eldre enn 3 mnd godtgjøres kun faktiske utgifter, det utbetales ikke 

møtegodtgjørelse (årsmøtevedtak i Norges Bondelag). Bondelaget betaler 

møtegodtgjørelse også for Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelagets deltakere i 

styremøtene.    

Reiseregningene skal til Oslo og må være underskrevet, en reise per regning!  

Frist: 3 mnd etter at reisen er gjennomført! 

 

Vedlegg: 

Styreinstruks for Nord-Trøndelag Bondelag.  

Instruks for fylkeskontor 

 
VEDLEGG: Styreinstruks for Nord-Trøndelag Bondelag:  
 
Som grunnlag for styrets arbeid ligger 

 Norges Bondelags lover og prinsipprogram 

 Instruks for drift av fylkeskontor i Norges Bondelag 

 Norges Bondelags prioriterte arbeidsoppgaver 

 Arbeidsplan og strategi vedtatt på fylkesårsmøte 
 
 
1. Styrets oppgaver og myndighet 

 
Styret skal styre laget i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av 
årsmøtet. (Arbeidsplan, budsjett, strategisk plan, m.m) 

 
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som det finner formålstjenlig. 

 
Styret forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i årsmøtet. For øvrig 
skal styret ivareta lagets interesser. 

 
 

2. Møteplan, arbeidsplan, innkalling, med mer 
 

Terminlista for styrets møter og andre aktuelle tiltak i regi av Nord-Trøndelag 
Bondelag behandles vanligvis på styremøte i august og desember, for minst et halvår 
framover.  
 
I første styremøte etter årsmøtet fordeles ansvarsområder og fadderlag mellom 
styremedlemmene.  
 
Det sammenkalles til ekstraordinære styremøter så ofte styreleder/organisasjonssjef 
finner det formålstjenlig, eller når minst 3 styremedlemmer krever det.  
 
Styreleder og organisasjonssjef utarbeider sammen sakliste til styremøtene.  
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Øvrige styremedlemmer kan fremme saker til styremøtet ved henvendelse til 
styreleder eller organisasjonssjef. Innspill om saker skal sendes administrasjonen 
skriftlig minst 10 dager før neste styremøte. 
 
Sakspapirer sendes alle styre- og varamedlemmer på e-post. Saksdokumentene skal 
som hovedsak være styremedlemmene i hende senest 5 dager før styremøtet og skal 
inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Eventuell ettersending av saker må 
det opplyses om. Spesielle saker kan framlegges på styremøtet der tidsfaktor er 
avgjørende for resultatet.  
 
Styret skal orientere hverandre jevnlig om arbeidsoppgaver og møter gjennom bruk 
av møterapportskjema. 

 
 Styremedlemmer som er forhindret fra delta på styremøtene skal så snart det er mulig 

melde forfall til fylkeskontoret, som innkaller vararepresentanter. 
 
Styremedlemmene skal sende inn reiseregning innen tre måneder etter møter og 
arrangement de deltar på. 

 
 
3. Saksforberedelse og dokumentasjon 
 

Organisasjonssjefen er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av 
saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak der dette er naturlig.   

 
  
4. Behandling i møte og protokoll 
 

Styreleder leder i alminnelighet styremøtene. Styreleder eller den han/hun utpeker 
utdyper om nødvendig styresakene.  
 
Minst fire av styrets medlemmer må være til stede for at vedtak kan fattes. 
 
Det forventes at styremedlemmene har lest sakspapirene, og stiller forberedt til 
saksbehandling og vedtaksprosess. 

 
Fra administrasjonen er organisasjonssjef, styresekretær og saksansvarlige til stede i 
møtene. Organisasjonssjefen, eller dennes stedfortreder, har møteplikt og talerett, 
men ikke stemmerett i styret. 
 
Utkast til protokoll skal sendes styret på e-post for kommentarer og godkjenning så 
snart som mulig, og senest en uke etter styremøtet styremøtene. Protokollen 
underskrives i påfølgende styremøte. Protokollen legges på hjemmesida etter at den 
er godkjent.  
 
Vedtak i styret bør, så langt det er mulig, fattes etter konsensusprinsippet. For øvrig 
fattes vedtak som flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. I de 
tilfeller der en eller flere ikke kan støtte vedtaket (dissens), kan det angis i protokollen 
hvem som har stemt imot. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt 
for. Fattede vedtak stiller hele styret seg bak som kollegium. 
 
På enkelte styremøter kan det settes av tid til emnediskusjon, disse kan 
gjennomføres med og uten vedtak.  
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5. Gjennomgang av styreinstruksen 
 
Styreinstruksen gjennomgås etter behov, men alltid i første styremøte etter årsmøtet.  



 9  

Vedlegg: 
Norges Bondelag 

Instruks  

Administrasjonsavdelingen Vår dato Revisjon Vår referanse 

 10. februar 
2010 

 2010/00332/001 Arkiv: 150 

Utarbeidet av    

    
Til Kopi til 
  

Retningslinjer for drift av fylkeskontor i Norges 
Bondelag 
Retningslinjene omfatter: 1.  Kontor og administrasjon 

    2.  Instruks for fylkeslagenes organisasjonssjefer 

    4.  Forhold til fylkesstyret og lokallag 

    3.  Fylkeskontorets arbeidsoppgaver 

 

Det vises til Norges Bondelags lover. 

 

1. Kontor og administrasjon 

Fylkeskontoret er Norges Bondelags sekretariat i fylket, og er en egen avdeling i Bondelagets 

Servicekontor A/S.   

 

Kontoret ledes av en organisasjonssjef. Organisasjonssjefen rapporter til generalsekretæren. 

 

Organisasjonssjefen skal planlegge og lede arbeidet på kontoret. 

 

Organisasjonssjefen skal koordinere arbeidet mellom Norges Bondelag og fylkeslaget.  

 

 

2. Instruks for organisasjonssjefen 

Organisasjonssjefen er administrativ leder av Norges Bondelags sekretariat i fylket. 

 

Han/hun har innstillingsrett og –plikt i alle saker som krever beslutning av fylkesstyret, med 

unntak av navneforslag i oppnevningssaker. Organisasjonssjefen skal gjennomføre 

fylkesstyrets vedtak. Dersom det er uenighet mellom fylkesstyret og Norges Bondelag, er det 

fylkesstyret som har ansvar for oppfølgingen av eget vedtak.  

 

Organisasjonssjefen skal videre sørge for at fylkesstyret til enhver tid i nødvendig grad er 

informert om virksomheten ved fylkeskontoret og i Norges Bondelag.  

 

Organisasjonssjefen skal stille sin arbeidskraft til disposisjon for Norges Bondelag, men kan 

påta seg verv og arbeidsoppdrag slik det går fram av fellesbestemmelsene og etter 

generalsekretærens samtykke.  

 

Organisasjonssjef og fylkesleder skal én gang i året vurdere arbeidet samarbeidet. 

Vurderingen skal følges opp med en medarbeidersamtale mellom generalsekretæren og 

organisasjonssjefen. 
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Organisasjonssjefen skal sørge for at fylkeskontoret benytter felles administrative systemer og 

rutiner som gjelder.  

 

Organisasjonssjefen er personalansvarlig for de ansatte ved kontoret, og skal gjennomføre 

medarbeidersamtaler i henhold til fellesbestemmelsene. Han/hun er også HMS-ansvarlig og 

skal arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø ved kontoret. 

 

3. Forhold til fylkesstyret og lokallag 

Fylkeskontoret skal legge forholdene til rette for fylkesstyrets og lokallagenes arbeid.   

 

Retningslinjene for drift av fylkeskontoret skal gjennomgås med styret på 1. styremøte etter 

årsmøtet i fylkeslaget. Aktuelle tema er: 

 Arbeidsdeling og samarbeid mellom fylkeskontor og fylkesstyret  

 Rolledeling mellom fylkesleder og organisasjonssjef 

 Oppfølging av de saker som Norges Bondelag sender fylkeslagene og lokallagene, samt 

de arbeidsoppgaver Norges Bondelag har satt opp på arbeidsplanen 

 Fylkeskontorets arbeid og rolle overfor lokallagene 

 

I tilfelle det oppstår konflikt mellom fylkesstyre og fylkeskontor, skal saken bringes inn til 

henholdsvis Norges Bondelags styreleder og generalsekretær. 

  

 

 

4. Fylkeskontorets arbeidsoppgaver 

Fylkeskontoret skal arbeide i tråd med Norges Bondelags lover, prinsipprogram og 

fylkeslagets arbeidsplan, samt andre relevante plandokumenter. Kontoret skal forberede 

fylkesstyrets forslag til arbeidsplan, som vedtas på fylkesårsmøtet. 

 

a. Ivareta Norges Bondelags interesser i fylket 

Fylkeskontoret skal ivareta Norges Bondelags interesser i fylket og arbeide for at Norges 

Bondelags politikk og syn blir gjort kjent og får gjennomslag. For å oppnå dette skal det 

bl.a  søkes kontakt med 

 statlige, fylkeskommunale og lokale myndigheter og politikere 

 offentlige utvalg og råd,  

 samvirkeorganisasjonene 

 andre organisasjoner i landbruket og i næringslivet for øvrig 

 

Kontoret skal bidra til gode høringsprosesser og formidle fylkesbondelagets standpunkt 

til sentralleddet i slike saker. Kontoret skal så langt det er mulig holde seg orientert om 

det som skjer innen næringa i fylket og gi melding om saker sentralleddet bør være 

orientert om.   

 

b. Skolering og opplæring 

Fylkeskontoret skal i samarbeid med Norges Bondelag 

 gjennomføre tillitsvalgtopplæring for nyvalgte ledere og styremedlemmer i 

lokallagene 

 legge til rette for opplæringstilbud for leder og styremedlemmer på fylkesnivå 

 fremme landbrukspolitisk studiearbeid, faglig skolering og etterutdanning gjennom 

kurs og andre studietiltak og følge opp tilbud fra Norges Bondelag og andre aktuelle 

samarbeidspartner 
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 holde god kontakt med videregående skoler med programfag naturbruk og andre 

relevante utdanningsinstitusjoner, for å bidra til å sikre rekruttering til skolene og til 

bondeyrket. 

 

 

c. Media og kommunikasjon 

Fylkeslag/-kontoret skal arbeide for å styrke landbrukets omdømme.  

 

Aktuelle virkemidler: 

 Benytte fylkeslagets egne hjemmesider på nettet til aktiv profilering av 

organisasjonen, tillitsvalgte og medlemmer 

 Arbeide aktivt overfor regional- og lokalmedia for å sette saker på dagsorden til beste 

for landbruket og Bondelaget 

 Kontakt med landbrukets egne fagblad   

 Gjennom egne opplegg eller i samarbeid med andre organisasjoner og 

interessegrupper arbeide for positiv holding til norsk mat og levende bygdesamfunn 

hos politikere og andre beslutningstakere i samfunnet. 

 

 

d. Kontingent og medlemsregister 

Kontoret skal arbeide for 

 Økt tilslutning til Norges Bondelag, i samarbeid med lokallagene og sentralleddet 

 Lage spesifikke opplegg for medlemsverving og gjennomføre vervetiltak   

 Følge opp å kontrollere kontingentinnkrevingen og ajourføre medlemsregisteret ved 

fylkeskontoret. 

 

 

e. Sekretariatsarbeid og saksbehandling 

Kontoret skal være sekretariat for styret i fylkeslaget.   

 Kontoret er ansvarlig for saksforberedelser og framlegging av saker for styret, føre 

protokoll og oppfølging av de saker som er behandlet. 

 Fylkeskontoret utfører sekretariatsarbeid for de utvalg som er oppnevnt av 

fylkesstyret eller Norges Bondelag.   

 Fylkeskontoret er sekretariat for samarbeidsrådet i fylka etter nærmere avtale om 

regioninndeling 

 Fylkeskontoret skal skrive fylkeslagets årsmelding og sørge for at den blir lagt fram 

for styret og årsmøtet til godkjenning.   

 Kontoret er videre ansvarlig for å føre fylkeslagets regnskap og at dette blir revidert. 

Hvis økonomien i et fylkesbondelag utvikler seg betydelig i negativ retning fra 

vedtatte budsjetter, skal dette meldes inn til generalsekretæren.  

 

I fylkesstyret og i fylkenes utvalgsarbeid har ansatte talerett, men ikke stemmerett. For 

øvrig følger ansattes retter og plikter av Bondelagets lover. 

 

Fylkeskontoret skal forberede og legge opp årsmøter, styremøter, møter og kurs som går i 

fylkeslagets regi eller som Norges Bondelag innkaller til. 

 

Fylkeskontoret legger forholdene til rette for et godt samarbeid med Norges 

Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelags fylkeslag og eventuelle regionavdelinger 
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i Bygdefolkets Studieforbud og Nei til EU.  Prioritering av arbeidsoppgaver og hvilke 

funksjoner som skal utføres avgjøres i nærmere fastlagt avtale. 

 

 

f. Kontakt med lokallag 

Fylkeskontoret skal  

 bistå arbeidet og stimulere til best mulig aktivitet i lokallagene, herunder også faglig 

aktivitet.   

 Planlegge og legge til rette for å besøke lokallagene, deltakelse på møter med 

informasjon, foredrag, bistand ved utforming av arbeidsplaner etc.   

  

 

 

Oslo 10. februar 2010 

Per Gunnar Skorge 
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18/14 11/00628-5 Oppnevning og fordeling av fadderlag og oppgaver 

2014 

 
 

 

Vedtak 
Styrer, utvalg, lokallag og fagområder fordeles. Endringene ble ført inn i tabellene. 

 

Potet- , bær- og grønnsakutvalget har primært vært brukt til å komme med innspill knyttet til 

jordbruksforhandligene. Det jobbes nå med en felles grøntstrategi for Trøndelag. 

Grøntutvalget legges i ”dvale” og grøntnæringa inviteres i stede til vårt styremøte sammen 

med samvirket før jordbruksforhandlingene. Nord-Trøndelag ønsker å delta i 

styreings/referansegruppe i prosjektet Felles grøntstrategi for Trøndelag.   

 

Styret ønsker Anne Grete Rostad inni verveutvalget i stedet for Tove Hatling Jystad. 

 

Trond Hodne blir ny leder i Inn på tunet utvalget. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

I denne saken skal styret oppnevne/fordele representanter i råd og utvalg, samt fordele 

arbeidsoppgavene og lokallagene i mellom seg. 

 

Nedenfor vises lista over de utvalg og styrer som fylkesstyret og administrasjonen er 

representert i. Ut fra tidligere diskusjon om bruken av penger har vi foreslått at 

administrasjonen kan dekke en del av de utvalgene som har lite politisk innhold. Inger Hovde 

og Kåre Peder Aakre sine plasser må erstattes, og eventuelle andre bytter foretas. 

 

Utvalg og styrer Representant(er) Vararepresentant(er) 

Arbeidsutvalget i Nord-Trøndelag 

Bondelag 

Asbjørn, Borgny og 

Trond  

 

Styret i NTBU Kristin Johan Kristian 

Styret i NTBK Sigmund Borgny 

Styret i Innovasjon Norge NT Johan Kristian  

Valgnemnd Norges Bondelag Johan Kristian Borgny 

Nei til EU (styret) Kristin   

Trøndersk kornutvalg, 

Nettverksgruppe 

Johan Kristian Trond 

Representant i Oi! Trøndersk Mat 

og drikke 

Trond  Borgny 

Kompetanseløftet 

(styringsgruppe) 

Lars Morten Rosmo 

(ingen fra NTBl) 

Borgny og Pål-Krister jobber 

i prosjektet 

Referansegruppe nasjonalt 

prosjekt om internasjonal 

forvaltning av kortnebbgås 

Johan Kristian og Pål 

Krister 
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Landbruksforum Asbjørn, Marit  

Landbruksgruppa, FMLA Marit  

Styringsgruppe Arealprosjekt Marit (NB’s representant 

også) 

Borgny prosjektleder 

Styret for SNS (studieforbundet) Marit (valgt på årsmøtet)  

Styringsgruppa: Foregangsfylke 

økologisk melkeproduksjon 

Sigmund Trond 

AU-tenkeloft Marit Asbjørn 

Kulturlandskapsgruppa i Nord-

Trøndelag, FMLA 

Pål-Krister, Kristin  

Styringsgruppe radiobjeller Pål-Krister   

Aksjonsutvalget Asbjørn, Borgny og 

Trond 

 

 

 

Styret må diskutere fordelingen fadderlag og fagområder. 

 

I tabellen under har vi satt opp et utkast, uten at vi har flyttet for mye mellom 

styremedlemmene verken når det gjelder lokallag eller fagområder. Kristin er satt inn på Inger 

sin plass og Sigmund på Kåre Peder sine områder.  

Styremedlem Fadderlag   Fagområder    

Asbjørn  Ingen fadderlag Landbruksforum, generell 

landbrukspolitikk, samvirke, WTO 

Borgny Øvre Høylandet, Høylandet, 

Snåsa, Lierne, Namsskogan og 

Røyrvik, Grong og Overhalla. 

Ungdom, KSL, skatt / avgift, sau, rovdyr, 

utdanning, FoU og kompetanse 

Johan 

Kristian  

Verran, Namdalseid, Beitstad, 

Egge og Kvam, Stod, Ogndal, 

Sparbu, Leksvik, Inderøy, 

Sandvollan. 

Korn, gås, lokal forvaltning, bioenergi, 

hvitt kjøtt og egg,  

Trond Hegra, Skatval, Lånke, 

Skjelstadmark, Stjørdal, Meråker 

og Frosta  

Verving, Inn på tunet, utenlandsk 

arbeidskraft, storfe, utmark, 

Kristin Vuku, Verdal, Åsen, Frol, Skogn, 

Ekne, Nesset og Ytterøy  

Kvinnetiltak, reiseliv, gris, vanndirektiv 

næringsutvikling, HMS, Nei til EU, 

bær/grønt klima- og miljø, kulturlandskap 

Sigmund Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna, 

Foldereid, Leka og Namsos 

Melk, velferdsordninger, økologisk 

landbruk 

 

 

Å få ansvaret for et fagområde betyr at men bør ha et ekstra blikk på dette med hensyn på 

utfordringer og muligheter evt. samarbeid med andre organisasjoner om dette temaet og være 

en pådriver i forhold til å komme fram med våre synspunkter i media. Dersom det er 

usikkerhet rundt hva Nord-Trøndelag Bondelag mener innen ulike områder er det mulig å 

initiere saker for styret på temaet.   

 

Nord-Trøndelag Bondelags egne utvalg: 

 

Potet-, bær- og grønnsakutvalget 
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Utvalget har i 2013 bestått av Arnhild Lie Aarøe, Ole Martin Vekse og John Ferstad. Disse 

representerer sammenslutninger som leverer til Coop, Gartnerhallen/bama og Hoff. Selv etter 

utallige henvendelser klarte vi ikke å få representant for NorgesGrønt Trøndelag. 

Utfordringen knyttet til Norges Grønt er at de som kunne vært aktuelle ikke er medlem i 

Bondelaget. Per dags dato mangler vi også representant fra Gartnerhallen. Trond Hodne har 

vært styrets representant i grøntutvalget.  

 

I tillegg er det tatt et initiativ fra FMLA for økt samhandling og fokus på grøntnæringa, bla. 

gjennom et eget tenkeloft og en gruppe nedsatt i etterkant av dette.  

 

I det siste har vi ikke fått dette utvalget til å fungere som det hadde vært ønskelig at et 

fagutvalg skulle gjort. Utvalget har hatt ett møte i året hvor de har gitt innspill til styret i 

forkant av jordbruksforhandlingene.  

 

I og med at grøntnæringa ikke er representert rundt styrebordet er det viktig å trekke inn 

kompetanse på dette området på en annen måte.  

 

Det er avsatt kr 10.000,- i budsjettet til aktivitet i grøntutvalget.   

 

Verveutvalget 

Utvalget har i 2013 bestått av: Leder: Trond Hodne, Tove Hatling Jystad, Øyvind Skarstad og 

Vidar Meldal.  

 

Det gis 15.000 kroner i støtte fra Norges Bondelag for å ha verveutvalget i sving. 

Utvalget ble etablert i 2010, Meldal og Jystad ble valgt i 2012, Skarstad og Hodne i 2013. 

Tove Hatling Jystad er ikke lokallagsleder lengre. 

 

 

Inn på tunet utvalg. 

Utvalget ble oppnevnt første gang i 2009. Det har bestått av: Hege Ericson, Verran, Eva 

Hojem, Frosta, Leif Kvitvang, Sparbu, Karin Heia Østborg, Grong. Inger Hovde har vært 

leder siden 2010. Utvalget trenger ny leder. 

 

Utvalget har følgende mandat: 

"Høringsorgan" for styret i Nord Trøndelag Bondelag i saker som angår Inn på tunet-næringa. 

Jobbe fram viktige saker for Inn på tunet-bønder og sende disse videre til styret. Synliggjøre 

Inn på tunet tilbudene i fylket. Gi innspill til styret i forkant av jordbruksforhandlingene. 

Det er avsatt kr 10.000,- i budsjettet til arbeidet i Inn på tunet-utvalget. 

 

 

Ungdomsutvalget 

I 2013 ble det opprettet et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget består av Borgny Kjølstad 

Grande (leder), Erik Melting og Odd Magne Storflor. 

 

Det er avsatt 10.000,- kr til arbeidet i utvalget.  
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19/14 11/00630-16 Gjennomgang av møteplan 2014 - runde 2 

 
 

 

Vedtak 
Styret vedtok møteplanen. Datoer for ledersamling litt justert, til 13.-14. november. Nord-

Trøndelag Bondelag tar kontakt med Nordland Bondelag for om mulig å ha felles 

ledersamling. (Nordland Bondelag har alt besluttet å ha ledersamling sammen med Hedmark i 

2014.) 

 

Regionmøtene legger til starten av desember. 

 

 

Saksutredning 

 

Under er har vi satt opp forslag til møteplan for resten av 2014. Har blant annet plassert 

ledersamlingen for 2014. Administrasjonen vil gjerne ha innspill på hvordan denne bør legges 

opp i år. Reiser også spørsmål om regionmøtene skal gjennomføres før eller etter jul.  

 

Dato Møte/aktivitet Sted Deltagere  

31. mars Styremøte   Tema: aksjonsplan 

ved brudd 

Og fordeling av 

arbeidsoppgaver i 

styret 

 

26.-27. mars Representantskapsmøte 

Norges Bondelag 

 Asbjørn og Marit  

1.-2. april Regionmøte i TINE Trondheim, 

Thon Hotell 

Britannia 

Asbjørn og Marit  

10. april  Aksjonsdag   Se egen sak  

12. april BFJ- legger fram talla    

25. april  Kravet telefonmøte Styret og 

lokallagsledere 

 

28. april Styremøte Steinkjer   

29.-30. april Fylkestinget    

5. mai Tilbud telefonmøte Styret 

lokallagsledere 

 

5.-16.mai Beredskap for brudd/ 

avslutning forhandlinger 

telefonmøte  Styret lokallagsleder  

27. mai Møte med 

årsmøteutsendingene 

 Årsmøteutsendinger OBS! foreslår å 

flytte dette en dag 

frem i forhold til 

tideligere møteplan  

3. juni Representantskap Lillehammer Asbjørn og Marit  

4.-5. juni Årsmøte i NB Lillehammer Årsmøteutsendinger Bil 

11.-13. juni Fylkesting    

17.-20. juli Landsleir 4H  Tautra  Vi deltar på søndag 

på åpen dag.  

31. juli-3. aug Matfestival  Trondheim  Vi delta ikke Sør-
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Trøndelag BL er 

med.  

22.-24. aug Agrisjå   Se egen sak. 

24. august Åpen gård (nasjonal dag)    Vi bør kanskje 

oppfordre 

lokallagene til å 

velge en annen dag 

pga Agrisjå.  

25. august Styremøte    

3.-4. sept Sekretariatskonferansen  Administrasjonen  

22. september Styremøte  Styret  

13. oktober Styremøte  Styret Tema: lokale 

årsmøter 

12.-13. 

november 

Ledersamling  Styret, 

lokallagslederne, 

adm. 

 

17. november Styremøte   Tema: regionmøter 

 Vervekurs, 2 stk    

Uke 48 Skattekurs  Brita For regnskapsførere 

Uke 50 Regionmøter   Jeg stiller spørsmål 

ved om regionmøtene 

skal være før eller 

etter jul. Dette er 

tenkt som møter for å 

”få lokallagene i 

gang”. Glemmer de 

det til etter jul? 

8. desember Styremøte med 

julemiddag 

  Tema: evt. intervju 

med valgkomiteen 
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20/14 13/01461-3 Aksjonsplan 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen jobber ut en konkret aksjonsplan på basis av diskusjonen av i styret. 

Aksjonsplanen kommuniseres til lokallagene. 

 

 

 

Saksutredning 

 

Unntatt offentligheten 

 

 

 

21/14 14/00431-1 Agrisjå 2014 

 
 

 

Vedtak 
Nord-Trøndelag Bondelag deltar på Agrisjå 2014, fortrinnsvis sammen med Norges Bondelag 

og Kompetanseløftet.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har tidligere signalisert at vi bør være til stede på Agrisjå. 

Nå er det på tide å tenke litt mer konkret på dette. Styret oppfordres i denne saken til diskutere 

innholdet og samarbeidet om stand og bidra med kreative forslag til stand og aktiviteter.  

 

Norges Bondelag er utfordret på at de bør delta på/stille ressurser til disposisjon til messene 

andre steder i landet enn bare Lillestrøm. Dette har de sagt seg villige til, og det er 

prosjektlederen i Tørre å spørre som er tillagt ansvaret i NB. Verving og landbrukspolitikk er 

naturlige tema for standen. I tilegg er det aktuelt å ha standplass sammen med Gjensidige og 

Landkreditt er aktuelt.   

 

Kompetanseløft Trønders Landbruk har også tatt initiativet til en felles stand. Vi har 

signalisert interesse for en fellesstand. Naturbrukskolene er også invitert med. Tanken er at 

det er bedre med en stor stad men mye folk, der flere bidrar med innhold og aktiviteter enn 

flere små.  

 

Kompetanseløft Trønders landbruk har laget en messevegg til utdanningsmessa som det også 

er aktuelt å bruk på Agrisjå:  
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Konkrete om standen:  

Plassering på messen er meget viktig.  

Det er viktig at det skjer noe på standen – ideer så langt:  

o 4H sin smoothie-sykkel 

o Korte teaserbaserte innlegg fra ulike aktører – korte kompetansekafeer. Det er 

ønske om å ha ulike innlegg og tema på de ulike dagene. Innleggene/ kafeen 

kjøres på standen. Aktuelle tema: 

 Forskning 

 Husdyr 

 Utdanningsmuligheter 

 Grovfor 

 Landbruket i verden – Christian Smeshaug 

o Barneaktiviteter 

o Oljepressing 

o Hogssimulator 

o Skytesimulator 

o Biogass til drivstoff 

o Løfting av kubbe og tipp vekt 

o Matpakkepakking 

o Hadde vært morsomt å finne noen overraskelsesmomenter 

o Møt ulike kjente personer; Landbrukspolitiskkafe; Date med lederen av 

Bondelaget, Marit Arnstad, Robert Ericson, Andre N Skjelstad osv 

o Dyr på stand 

- Vi skal ikke servere mat – det er det andre som gjør 

- Man må ha med telt ol selv – leie av standplass koster er: 140 kr/m2 pluss 3000/ 4000 

kr strøm. 

 

I tillegg er vi utfordret av Agrisjå i forhold til om vi har noen tips til aktiviteter for få økt 

fokus på landbrukspolitikk på messa. De etterspurte evt. innleder, debatter, aktiviteter ra 

scenen.   
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22/14 14/00424-1 Askeladdprisen 2014 

 
 

 

Vedtak 
Styret i Nord-Trøndelag sender e-post til lokallagene, der de oppfordres til å komme med 

innspill til kandidater til Askeladdprisen. Administrasjonen følger opp saken.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Norges Bondelag og Landkreditt bank er på utkikk etter gründere som vet å bruke sine 

kreative sider og som ikke lar seg stoppe. Hvem blir årets Askeladd og vinner av 30 000 kr? 

Kriteriene for å delta er ganske enkle. Du er ikke eldre enn 35 år. Du er i ferd med, eller 

har etablert ny næringsvirksomhet på bygda. Du har utvist kreativitet og pågangsmot 

og virksomheten din har bidratt til å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

Prisen er på 30.000 kroner, og deles ut på landsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer i 

starten av juni. 

Alle kan foreslå kandidater til prisen og kandidatene kan også foreslå seg selv. 

I 2011 vant Nord-Trøndelag Bondelag sin kandidat, Stallsporten med Hilde Kyllo og Jo 

Arne Kjøglum fra Høylandet. Nå er det på tide med en god nord-trøndersk kandidat igjen! 

Søknadsfristen er 22.april. 

Har Nord-Trøndelag Bondelag forslag til kandidater? 
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23/14 14/00522-1 Retningslinjer for regionalt miljøprogram 2014 - 

høring 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen utarbeider innspill til høring med bakgrunn i diskusjonen i styremøtet. 

 

 

Saksutredning 

 

I saken skal styret diskutere retningslinjene for RMP. Forslag ligger vedlagt og e-post fra 

Fylkesmannen: 

Vedlagt er forslag til retningslinjer for RMP, miljøtilskudd i NT for 2014.  

Høyringsfrist 8. april 2014 

I hovudsak er retningslinjene som i fjor, men det er tatt inn nokre presiseringar og 
tydeleggjeringar. Endringane som er gjort frå 2013 og som ikkje kun er av rein av språkleg 
karakter, er merka med raudt. Slettingar er merka i rute i sidemarg. 

Endringar vi gjerne vil ha kommentar til: 

- Hesjetilskuddet er utvida til å gjelde alt areal, men maks 15 daa per føretak. Tilskotet er 
redusert frå 500 til 400 per daa. I 2013 var hesjetilskotet kun for utvaldenaturtypar, men her 
er det lite areal og det kom difor ingen søknad om dette i fjor. Argumentet for å støtte 
hesjing er å ta vare på ein driftsteknikk, det er ein miljøvennleg måte å tørke gras på og 
hesjar er eit landskapselement som mange vil setje pris på. Vi forventar ikkje særleg omfang 
av ordninga, kanskje totalt 50.000 

- Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørsfeltet til Hotranvassdaraget. 
Hotranvassdraget er eitt av våre vassdrag som har dårleg vasskvalitet, her er både for mykje 
fosfor og nitrogen. Mykje av dette kjem frå jordbruksareal. Det er ein del føretak i området 
som spreier husdyrgjødsel om hausten, grunnen til dette er hos mange manglande 
lagerkapasitet. Det er i dag ikkje ordningar som kan støtte bygging av gjødsellager, men det 
er mulighet i RMP å støtte spreiing i vekstsesongen, ei støtte som føretak kan bruke til å 
forrente utviding av gjødsellager. Vi hadde denne ordninga som pilotordning for nokre år 
sidan, men sidan staten ikkje vidareførte midlar til den ordning, så vart ho ikkje vidareført i 
NT.  

- Tilskudd til bruk av tilførselsslange. Dette tilskuddet for å redusere jordpakkinga og med 
det tap av næring til luft og vatn. 
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- For miljøvennleg spreiing har vi har ikkje lagt inn krav til spreiing med spesielt utstyr 
(nedfelling, nedlegging) dette på grunn av at vi ikkje vil stimulere til stort og tungt utstyr 
montert på tankvogn. 

Helsing  

Anders Mona | Fylkesagronom 

 

 

 


