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Styret og øvrige tillitsvalgte har vært:  
 
Leder:     Hans  Fredrik Bøhmer 
Nestleder:    Guro Alderslyst  
Studieleder:    Bjørn Bekkevold  
Dugnads-/verveansvarlig:  Ingeborg M. Hoelstad Hellem  
Kasserer:    Leder  
Sekretær:   Ole Anders Kjøs  
 
Varamedlemmer:   1. vara: Lars Erik Gundersen  

2. vara: Erik Imerslund  
3. vara: Pål Dobloug  

 
Revisorer:    Ole Anders Tomter  

Johannes Ingvoldstad  
 
Aksjonsutvalg:   Styret  
 
Valgkomitè: Gulbrand Aalstad (leder), Pål Helge Dobloug og Eivind Imislund 
 
Organisering: Styret har hatt et godt arbeidsår og har i perioden gjennomført 7 styremøter. 
Nestleder har fungert som skolekontakt, studieleder har fungert som HMS-ansvarlig og leder 
har vært kontaktperson vedr. kommunens arealplan.  Medlemsverving inngår i styrets 
arbeidsplan, der dugnads-/verveansvarlig har hatt et delegert ansvar. Lokallaget har ikke hatt 
aktiviteter som direkte har fokusert på verving, men har fulgt opp potensielle medlemmer.  
 
Vang Bygdekvinnelag og Vang Bygdeungdomslag har ikke vært representert i styret i 
arbeidsåret. 
 
Ivar Skramstad har vært lagets representant i Arealforvaltningsutvalget, men ønsker nå å 
fratre denne rollen pga sitt politiske verv. Olve Sæhlie har takket ja til å overta etter Ivar. 
 
Lokallaget hadde per 01.10.2015 323 medlemmer, mot 317 for ett år siden.  
 
Fra årets arbeid:  
Informasjon: Lokallaget har i året som har gått publisert info på egen hjemmeside, under 
paraplyen til Norges Bondelag. Vi oppfordrer alle medlemmer til å opprette ”Min side” og 
oppdatere egen informasjon slik at vi kan informere mere effektivt. 
I februar opprettet laget egen Facebook side. Denne har nå over 250 likes. Her publiseres 
info fra eget lag og aktuelt landbruksstoff. Vi oppfordrer alle medlemmer med FB konto å like 
lagets side og ikke minst publisere/deler bilder fra gården osv. 
 
PR:  Under Regionsmøtet til Hedmark Bondelag i november 2014 utnevnte Vang Bondelag 
Vigdis og Even Nashoug til Bondevenner for sin flotte innsats under TV-serien Farmen 2014. 
I forbindelse med aksjonen i vårens jordbruksforhandlinger publiserte vi et engasjerende 
bilde i serien ”Bønder i hele Norge”. Og styret rykket i juni ut med sitt ”Kriseteam mot 
vannskader”. I tillegg gjennomførte laget ”Kvadratmeter brød” aksjon rettet mot de politiske 
partiene i Hamar 29. august. Oppslag er registrert i lokalmedia, Bondebladet og Hedmark 
Bondelag. Vi takker spesielt Guro Breck på fylkeskontoret for godt samarbeide rundt 
pressearbeidet. 



   

 
 

 
Kurs: Vang Bondelag arrangerte kurs i ”Varme arbeider” på Blæstad 
27. februar. Kurset ble også tilbudt lagene i Løten, Stange, Romedal/Vallset og Furnes og ble 
fullbooket. Alle deltakerne bestod. 
  
Medlemsmøter: Medlemsmøtet i februar måtte avlyses pga liten oppslutning, mens 
bedriftsbesøk på Eidsiva Energisentral på Trehørningen med påfølgende sommeravslutning 
på Alderslyst gård 26. Juni fikk god oppslutning og folk koste seg. 
 
Regionutvalg:  Samarbeidet regionalt mellom Løten, Stange, Romedal/Vallset og Vang 
Bondelag er godt. Vang Bondelag er pådriver og gjennomførte et ledermøte i desember hvor 
vi planla arbeidsåret.  Regionalt har vi gjennomført:  
- Medlemsmøte i forkant av jordbruksforhandlingene med felles uttalelse til fylkeslaget. 
- Samordning vedr. aksjonsplan/gjennomføring av aksjoner. 
- Åpen gård på Jønsberg søndag 23.8  
- Møte vedr. Jernbanetrase m/Hedemarken Landbrukskontor 
 
Familearrangementet ”Åpen gård 2015” ble en stor suksess med rundt 1500 frammøtte i alle 
aldre. Flott vær og et rikholdig program gav fornøyde besøkende. Vi var i år en helt ny komité 
og benyttet anledningen til å vri både på servering og gjennomføring.  
 
Laget bidro sammen med de andre lokallaga på fylkeslagets stand under arrangementet 
”Midt i Matfatet” i Vikingskipet 18. -20. September. Dette er andre året messa avholdes og 
den trakk i år ca 9500 besøkende. Et flott utstillingsvindu for næringa og mange gode 
tilbakemeldinger. 
 
Vang Bondelag mottok kr. 8.000,- av avsatte midler til Aktive Lokallag 2014. Styret har i 
arbeidsåret støttet VSFs Langrennsgruppe (15-16 år) med kr. 8.175,- til matkurs. 
 
Jordbruksoppgjøret: Leder deltok på div. telefonmøter i forbindelse med årets 
Jordbruksforhandlinger. Vi unngikk brudd i år. Resultatet skapte en del diskusjoner.  
 
Eiendomsskattesaken:  Har vært behandlet i flere arbeidsår. Det har vært mange klager, 
men ingen har vunnet fram. Kun tekniske justeringer. Bondelaget kan ikke reise sak på 
generelt grunnlag. Hamar kommune er ferdig med sin behandling. Konklusjonen er at de har 
uttalt at de på et prinsipielt grunnlag ikke vil behandle verdsetting av bolig på gårdsbruk på 
annen måte enn det som allerede er praksis. Styret i Vang Bondelag har avsluttet saken.  
 
Vang Bondelag representasjon: Hans Fredrik Bøhmer deltok på ledermøte i 
Hedmark/Nordland Bondelag i Bodø høsten 2014. Hele styret deltok på Regionmøtet på 
Nashaug gård i regi av Hedmark Bondelag. Hans Fredrik Bøhmer deltok på møte med 
faglaga i regi av Hedmarken Landbrukskontor. På fylkesårsmøtet på Olrud møtte Hans 
Fredrik Bøhmer, Bjørn Bekkevold og Ingeborg H. Hellem.  
 
Årsmøtet for arbeidsåret 2014/2015 avholdes på Nashoug gård fredag 23.10.2015. 32 
medlemmer påmeldt. Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes er foredragsholder.  
 
 
23.10.2015 
Styret i Vang Bondelag 
 
 



   

 
 

 
Midt i matfatet 
 

     
Kvadratmeterbrød aksjon   Sommeravslutning 
 

 
Bedriftsbesøk Eidsiva på Trehørningen 


