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Norges Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 15.04.2015  14/00970-15 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til Kopi til 
                  
 

Representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag 9.-11. juni 2015 

 

Møter 
Representantskapsmøte:  Tirsdag 9. juni   

    Møtestart: kl. 13.00 

 

Årsmøte:   Onsdag 10. juni og torsdag 11. juni 

    Møtestart: Onsdag 10. juni kl. 08.30 

    Møtet avsluttes torsdag 11. juni kl. 16.30. 
 

Påmelding 
Deltagerne på representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag vil motta en e-post for 

påmelding. Følg instruksjonene i e-posten angående påmelding og innkvartering.  

 

Påmeldingsfrist: mandag 11. mai 2015 

 

Eventuelle forfall fra medlemmer av representantskapet meldes til Norges Bondelag v/Gunn 

Mari Galleberg, tlf. 99 59 45 02, e-post: gunn.mari.galleberg@bondelaget.no 

 

Forfall fra fylkesvise årsmøteutsendinger meldes til fylkeskontoret så snart som mulig. 

 

Reisebestilling: 
Delegater og fylkesledere 

Vi oppfordrer delegatene og fylkeslederne til å bestille reisen selv eller gjennom sitt 

fylkeskontor. For å holde kostnadene nede, er det viktig at alle bestiller så tidlig som mulig. 

 

Det oppfordres til fellestransport der dette er mulig – ta kontakt med fylkeskontoret. 

 

Gjester  

Inviterte gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene må organisere og betale reisen selv. 

 

Organisasjonssjefer og andre ansatte 

Alle ansatte bestiller reisen selv. 

 

Innkvartering 

Det er reservert overnatting for alle på Radisson Blu Lillehammer Hotel. All møtevirksomhet 

og middag på onsdagen vil foregå her. 
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Det er lagt opp til at årsmøtedeltagerne kommer tirsdag kveld. Restauranten på hotellet er 

åpen fra kl 19.00 – 21.30, hvor det vil være mulig å bli servert en 2-retters meny. Ved senere 

ankomst enn kl 21.30 er det mulig å forhåndsbestille smørbrød på hotellet. 

 

Betaling 

Norges Bondelag dekker utgifter i forbindelse med årsmøtet for representanter, 

æresmedlemmer og ansatte. Fly- og togbilletter for representanter og ansatte vil bli dekket av 

Norges Bondelag/Bondelagets Servicekontor etter innsendt reiseregning. 

 

Vi ber representantene betale hotellet for overnatting og dagpakke, beløpet dekkes etter 

innsendt reiseregningen. Gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene er selv ansvarlig 

for å betale alle kostnader knyttet til reise og opphold. 

 
 

 

 

Vel møtt til representantskap og årsmøte på Lillehammer 2015! 
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