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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 15/00568-11 

Saksbehandler: Astrid Solberg  

 

Endring av Norges Bondelags lover §14 om antall styremedlemmer i lokallag - forslag 

fra Møre og Romsdal Bondelag 

 

 

Forsalg til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet) 

Det kan være krevende å fylle antall styreplasser i små lokallag. Det foreslås derfor en 

justering av Norges Bondelags lover, gjennom et tillegg i lovene som åpner for at små 

lokallag kan velge færre styremedlemmer enn dagens lover tilsier.  

 

Norges Bondelags §14 a) pkt7 omhandler årsmøtet i lokallagas oppgaver: Velge leder og 

minst 4 styremedlemmer. Lederen velges for ett år og styremedlemmene for to år om gangen. 

Velge 3-5 varamedlemmer i nummerorden for ett år om gangen. 

 

Det foreslås følgende tillegg i §14a) pkt 7: 

I lokallag med færre enn 50 medlemmer kan hovedregelen fravikes, men ingen lokallag kan 

velge færre styremedlemmer enn leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.   

 

Saksutredning 

Eidsdal og Norddal Bondelag fremmet i 2015 et forslag om lovendring overfor årsmøtet i 

Møre og Romsdal Bondelag. Årsmøtet oversendte saken til styret i Møre og Romsdal 

Bondelag. Følgende forslag fremmes overfor årsmøtet i Norges Bondelag:  

 

Møre og Romsdal Bondelag vil overfor årsmøtet i Norges Bondelag foreslå tillegg til §14 

bokstav a punkt 7 i vedtektene: 

Lokallag med under 50 medlemmer kan ha meir fleksibilitet med omsyn til tal 

styremedlemmer. 

 

Forslaget er oversendt innen fristen for lovendringer som er 1. februar.  

 

Bakgrunnen for forslaget er at små lokallag kan ha utfordringer med å fylle alle vervene som 

er påkrevet ihht Norges Bondelags lover (§14 a) pkt7). Der står følgende om årsmøtets 

oppgaver: Velge leder og minst 4 styremedlemmer. Lederen velges for ett år og 

styremedlemmene for to år om gangen. Velge 3-5 varamedlemmer i nummerorden for ett år 

om gangen. Altså trengs minimum åtte personer for å fylle opp alle plassene i et 

lokallagsstyre. 

 

Norges Bondelag har mange små lokallag. Av våre 526 lokallag har 124 under 50 medlemmer 

(24%). Størrelsen på lokallaga varierer mellom fylkene. Mens Akershus og Buskerud kun har 

et lokallag med under 50 medlemmer, har Troms og Sogn og Fjordane 17, Nordland 16, og 

Møre og Romsdal 14 lokallag med mindre enn 50 medlemmer. Det slås årlig sammen lokallag 

i Norges Bondelag, men i mange fylker med store avstander er dette verken praktisk mulig 

eller ønskelig.  

 

Utfordringer med å fylle plassene i lokallagsstyrene er ikke et spesielt problem i små lokallag. 

Ofte kan det være vel så krevende å få noen til å påta seg verv i de største lokallagene med 
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500 medlemmer. Samtidig er det opplagt at færre personer å dele vervene på gjør det 

krevende å få fylt alle plassene i lokallagsstyrene. 

 

I praksis er det mange lokallag som i dag ikke følger Norges Bondelags lover og velger færre 

antall styremedlemmer enn det lovene tilsier. Dette har ingen praktiske konsekvenser for 

lokallaget så lenge årsmøtet i lokallaget har godkjent valget. 

 

Vurdering 

I praksis er det ikke behov for lovendring, siden det ikke har konsekvenser for lokallag som 

ikke følger Norges Bondelags lover. Samtidig bør lovene og praksis være i samsvar. 

 

Arbeidet i lokallaga er helt vesentlig for Norges Bondelags styrke som organisasjon. Å ha 

velfungerende lokallag med styrer som gjør en god innsats, er av avgjørende betydning. 

Gjennom å senke kravene til antall medlemmer i lokallagsstyrene, kan det oppfattes som vi 

senker ambisjonsnivået for lokallagsarbeidet.  

 

Det vurderes likevel slik at konsekvensene for organisasjonen vil være liten om vi endrer 

lovene på dette punktet. Det må likevel sikres at det velges så mange styremedlemmer og 

varamedlemmer at styret fungerer. Det foreslås derfor å støtte Møre og Romsdals forslag om 

følgende tillegg i Norges Bondelags lover §14 bokstav a punkt 7, med et tillegg om 

minimumsantall: 

I lokallag med færre enn 50 medlemmer kan hovedregelen fravikes, men ingen lokallag kan 

velge færre styremedlemmer enn leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.  

  
Lovendringsforslaget skal behandles av Norges Bondelags representantskap, før det 

oversendes årsmøtet i Norges Bondelag for endelig beslutning.  

 

 


