
Velkommen til dager med faglig påfyll og sosialt samvær!  

Elektronisk påmelding 

INNEN 15. OKTOBER 

https://no.surveymonkey.com/r/8WV835W  

Merk! For de som er innkalt til ledermøte skal           

påmeldingen gå direkte til organisasjonen. 

Kontaktperson: Tove Berre, tove.berre@naeringogsamfunn.no / tlf. 90 84 63 53. 

DELTAKERPRIS 
Full pakke; temakonferansen torsdag, fagkurs på  fredag,  

2 dagpakker, middag og overnatting. Se priser under hvert 

enkelt kurs på side 2. 

Kun Temakonferanse 12. november kr. 600,- 

Kun Fagkurs 13. november - se priser under hvert enkelt 

kurs på side 2. 

Arrangør: Midtnorsk samarbeidsråd i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. 

Med støtte fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

TEMAKONFERANSE - 12. november. 

Konferansier: Åsmund Nordstoga. 

Kl. 10.30. Registrering m/kaffe og en matbit. 

Kl. 11.30. Åpning v/landbruksdirektør Kirsten I Værdal. 

Kl. 11.45 Landbrukspolitikk fra en sofa 

I sofaen:  

 Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag. 

 Knut Storberget, landb.politisk talsmann i AP. 

 Ingunn Foss, landbr.ploitiskkvinne i Høyre. 

Kl. 13.15. Lunsj. 

Kl. 14.15. Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv. 

 Yngve Ekern, journalist og matkommentator i  

Aftenposten. 

 Margareth Øverland, leder Foods of Norway. 

 Harald Volden, Tine. 

Kl. 16.15. Kaffepause. 

Kl. 17.00. Ungt pågangsmot  

v/Årets unge bonde, Tor Jakob Solberg. 

Kl. 17.45. Slutt for dagen. 

Kl. 19.30. Middag og dans. 

  

FAGKURS. LEDERMØTER. 13. november. 

Kl. 08.30. Registrering for nye deltakere. 

Kl. 09.00. Ledermøte i Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og  

Bondelagene i Midt-Norge. 

Kl. 09.00. Fagkurs (se omtale side 2). 

Kl. 13.00. Lunsj. 

Kl. 15.00. Vel heim! 

Det tas forbehold om endring i programmet. 

FAGKURS  
FREDAG 13. NOVEMBER 

1. Eierskifte i landbruket. 

2. Bonden som byggherre. 

3. Kurs for lokalt tillitsvalgte. 

4. Inn på tunet - introduksjonskurs. 

Utfyllende omtaler finner du på side 2. 

TEMAKONFERANSE          FAGKURS          LEDERMØTER 
12. og 13. november 2015 - Scandic Hell, Stjørdal 

LEDERMØTER 

FREDAG 13. NOVEMBER 
Bondelagene, Tine, Nortura og Felleskjøpet i 

Midt-Norge avholder sine ledermøter under   

Levende Landbruk. Organisasjonene innkaller 

sine tillitsvalgte i egne skriv.  

Spørsmål vedrørende ledermøtene rettes til den     

aktuelle organisasjonen. 

https://no.surveymonkey.com/r/8WV835W
mailto:tove.berre@bsfstudie.no


Velkommen til dager med faglig påfyll og sosialt samvær! Velkommen til dager med faglig påfyll og sosialt samvær!  

KURS FOR  
LOKALT TILLITSVALGT 

Plutselig fikk du et verv i styret til det lokale bondelaget, 

men hva kan du bruke det til? Hva skal du gjøre? Skal du 

gjøre det samme som sist du satt i det lokale bondelagssty-

ret, eller har det skjedd noe i bondelaget?  

Ny eller resirkulert – her får du idéer til morsomt og given-

de bondelagsarbeid! Bli aktivt med på bondelaget. 

For bondelagstillitsvalgte i Sør-Trøndelag er det egen på-

melding til sor.trondelag@bondelaget.no 

Pris 1: Deltakelse både 12. og 13. november. Kr. 2.700,- 

Pris 2: Deltakelse kun 13. november. Kr. kr. 800,- 

FAGKURS          FAGKURS          FAGKURS 

BONDEN SOM BYGGHERRE 
(introduksjonskurs) 

Kurset gir et innblikk i områder som bonden må jobbe med 

i prosessen med å gjennomføre et byggeprosjekt.  

Det legges vekt på forberedelsene til en utbygging, roller 

og ansvar man har som byggherre, og til hva og hvor man 

kan få bistand.  

Kurset passer for bønder som har planer om byggeprosjekt, 

snart eller noen år fram i tid.  

Forelesere er bygg-, økonomi- og HMS-rådgivere i Norsk 

Landbruksrådgiving. 

Pris 1: Deltakelse både 12. og 13. november Kr. 3.600,- 

Pris 2: Deltakelse kun 13. november. Kr. 1.700,- 

EIERSKIFTE I LANDBRUKET 
Kurset tar for seg mange emner knyttet opp mot orga-

nisering av eiendomsoverdragelse; 

Arv, skifte, odel. Ektefelle/samboers rettsforhold. Skatt, 

dokumentavgift, arveavgift. Trygd og pensjon.  

I tillegg berøres de sosiale utfordringene som ligger i det å 

overta både en arbeidsplass og et bosted.  

Foreleser: Sivilagronom Jon Rannem. 

Pris 1: Deltakelse både 12. og 13. november. Kr. 3.300,- 

Pris 2: Deltakelse kun 13. november. Kr. 1.350,- 

INN PÅ TUNET 
(introduksjonskurs) 

Har du en gründer i magen, liker å jobbe med  

mennesker, eier og driver gård?  

Da kan Inn på tunet være noe for deg! 

Hva er Inn på tunet? Hvilke muligheter ligger i Inn på 

tunet? Hva kreves for å være Inn på tunet-gård?  

Kurset gir deg svara. 

Pris 1: Deltakelse både 12. og 13. november. Kr. 2.600,- 

Pris 2: Deltakelse kun 13. november. Kr. 650,- 

Elektronisk påmelding 

INNEN 15. OKTOBER. 
https://no.surveymonkey.com/r/8WV835W  

Merk! For de som er innkalt til ledermøte skal påmeldingen 

gå direkte til organisasjonen. 

Kontaktperson: Tove Berre,  

tove.berre@naeringogsamfunn.no / tlf. 90 84 63 53 

FACEBOOK 
Les mer om Levende Landbruk -  

Midtnorsk landbrukskonferanse på Facebook. 

DELTAKERPRIS 
Full pakke; temakonferansen torsdag, fagkurs på    

fredag, 2 dagpakker, middag og overnatting.  

Se priser under hvert kurs. 

Kun Temakonferanse 12. november kr. 600,- 

Kun Fagkurs 13. november - se priser under hvert kurs. 

mailto:sor.trondelag@bondelaget.no
https://no.surveymonkey.com/r/8WV835W
mailto:tove.berre@bsfstudie.no

