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Ledermøtet i Bondelaget og ”Levende Landbruk – Midtnorsk 

landbrukskonferanse” 

torsdag 12. og fredag 13. november 2015 på Scandic Hell i Stjørdal. 
 

Minner om tidligere innkalling og melding om ledermøtet i Stjørdal, som ble sendt i 

lokallagsbrev 10. september. Nå er litt mer avklart både m.h.t. program og reisemåte. 
 

 Torsdag 12. november (dag 1) blir felles for alle organisasjonene (temakonferanse).  

 Fredag 13. november (dag 2) separate møter (ledermøter) i organisasjonene. M&R 

Bondelag har sitt ledermøte 2015 sammen med Bondelagene i Sør- og Nord-Trøndelag. 

 

Det ventes opp mot 500 tillitsvalgte og bønder disse to dagene. Organisasjoner som står bak 

arrangementet er Nortura, Felleskjøpet, TINE, Bondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal, Landbruksrådgivninga, SNS Nordenfjeldske. 

 
 

Vedlagt på eget ark program for temakonferansen torsdag 12. november 

(temakonferanse inngår som en del av ledermøtet i Bondelaget. Fagkursene fredag 13. november 

er åpen for alle interesserte med egen elektronisk påmeldingslink – se side 2 på eget ark) 

 

Program for det felles ledermøtet fredag 13. november i Bondelagene i Møre og 

Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, er ikke helt ferdig. Men skisse pr 2. okt. ser slik ut: 

 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: Dette skal vi jobbe med i vinter – de viktigste 

sakene politisk og organisatorisk. SPØRSMÅL OG DEBATT 

 Påvirkning av lokale politikere etter valget. Innledning ved en ordfører og en lokallagsleder om 

slik jobber vi med politisk påvirkning i min kommune. DEBATT 

 Hvordan gjøre Bondelaget attraktivt for unge bønder? 

Landbruksdirektør Tore Bjørkli erfaring med nettverket for ungdom i Sør-Tr.lag, og NBU eller en 

annen om hvordan engasjere de unge bøndene i Bondelaget?  DEBATT/SPØRSMÅL 

 ”Drivende isfjell er ingen spøk” – om HMS i landbruket v/ Per Kotte 

 Åpen post fra lokallagene  

 

Merk at vi også i år inviterer hele styret i lokallaget – alle styremedlemmer kan delta. 

Tillitsvalgte i lokale Bondelag i Møre og Romsdal som blir invitert til temakonferanse torsdag 

12. nov og ledermøtet fredag 13. nov kl. 09.00-15.00, får dekket kostnader av M&R Bondelag. 

NB – vi dekker ikke kostnader dersom deltaker fra M&R deltar på et av fagkursene. 
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Vi ber om at lokallaget innen 20. oktober melder tilbake til fylkeskontoret: 
 Møre og Romsdal Bondelag, Boks 2047, 6402 MOLDE  

 eller e-post: more.romsdal@bondelaget.no     

 eller telefon 71 20 28 90 

om deltakelsen fra lokalt Bondelag, og helst også navn på deltakere (alle tre fylkesbondelagene 

har lokallagsårsmøter i oktober. Det viktigste nå er å få ca. antall deltakere, navn på deltaker kan 

ettersendes etter årsmøtet i oktober). 

Navneliste blir utsendt direkte til lokallagsleder og påmeldte deltakere ca. ei uke før møtet. 

 

Kostnader: Fylkeslaget dekker overnatting og reise for lokallagsutsendinger og fylkeslagets 

representanter som deltar på ledermøtet i Bondelaget.  

Fylkeslaget yter ikke møtegodtgjørsle, det må være etter vedtak i hvert lokallagsårsmøte.  

For bruk av egen bil gir vi kr 2,00 /km + 50 øre/passasjerkm.  

Reiseregningsskjema blir delt ut. Utsendingene får så girert reiseutgiftene etter regning.  

 

Reisemåter: 
 TINE-buss fra Molde fergekai kl. 06.15 via Gjemnes, Halsa, Vinjeøra. (Se rute under) 

(Ferge fra Vestnes kl. 05.40) 

 Bil fra Romsdal og Nordmøre (de som ikke kan ta Tine-bussen) – fyll opp bilene! 

 Alle fra Sunnmøre får dekket flybillett T/R. (Alle må bestille flybilletten selv). 

Fly fra Vigra torsdag 12. november kl. 08.55. Retur fredag 13. november kl. 19.05.  

Alternativ:  Fly Vigra-Oslo-Trondheim T/R med SAS eller Norwegian. 

Fly fra Ørsta/Volda via Oslo eller Bergen (sjekk alternativene selv) 

 Fylkeslaget dekker hotellovernatting fra onsdag til torsdag for deltakere fra Sunnmøre 

dersom du tar buss, tog eller annen billig reisemåte onsdag ettermiddag/kveld, f.eks: 

Buss:  Onsdag 11. nov Fra Moa kl. 14.25, fra Molde kl. 16.20, til Trondheim kl. 21.25. 

Fredag 13. nov: TINE-buss til Molde, og Timeekspressen videre til Sunnmøre. 

Tog: onsdag 11. nov: Fra Åndalsnes kl 15.31 eller 17.05 

Hurtigruta onsdag 11. nov: Fra Ålesund kl. 15.00, Molde kl. 18.30, Kristiansund kl 23.00 

 

TINE setter opp buss fra Molde. Vi oppfordrer så mange som mulig til å ta bussen. Den er 

knapt halvfull med produsentlagsledere fra Tine, så Bondelaget har mellom 20-30 seter til 

disposisjon. Gi beskjed ved påmelding om påstigning til følgende avgangstider 12. nov: 

Sted  Stoppested  Tidspunkt for avgang 

Molde Fergekaia (ferge fra Vestnes 05.40 – til Molde 06.15) 06:15 

Molde   Busstopp v/Brunvoll (Langtidsparkering på Årø)  06:25 

Oppdølskrysset  Vekta  06:40 

Batnfjorden  Busstopp v/Posthuset  06:50 

Høgset  Parkering før broen  07:00 

Øygarden  Krysset E39/70  07:15 

Kanestrøm Fergeavgang 07:30 

Halsa  Fergekaia 07:55 

Vinjeøra  Busstopp v/Stormyra (etter Vinjeøra) 08:45 

Orkanger  Skysstasjonen  09:30 

Børsa Busstopp E 39 09:45 

Stjørdal  Scandic Hell Hotell 11:00 

Fredag 13. november kl 15.00: Retur fra Stjørdal i samme rute mot Molde 
umiddelbart etter avslutning. Ankomst Molde ca kl. 19.30. 
 

Vel møtt til interessante og trivelige dager i Stjørdal !  

Med hilsen    

Inge Martin Karlsvik (fylkesleder)  Arnar Lyche (org.-sjef) Arild Erlien (rådgiver) 


