ODELSCAMP 2016
11.- 12. november på Clarion Kongresshotell, Trondheim
Er du mellom 16 og 30 år? Har du odelsrett til en landbrukseiendom?
Først, sist eller midt i odelsrekken spiller ingen rolle!
Vi inviterer til odelscamp med fokus på felles
utfordringer og muligheter som ligger i odelsretten.
Her møter du likesinnede i en god blanding av faglige og sosiale elementer
Fredag 11. november
Fra kl 1700 Innkvartering og registrering
1800 Velkommen
Matproduksjon – verdens viktigste næring v/Lars Morten Rosmo, fylkesleder i SørTrøndelag Bondelag
Livet som bonde – møte med en herlig og reflektert bonde v/Nina Vangen Ranøien
Bli kjent på BU-vis
2000 Middag med påfølgende bondequiz og sosialt samvær ved bygdeungdomslaget
Lørdag 12. november
0900 Kort innføring i odelsrett v/Hilde Haugdahl Humstad
Jeg har odel – hva så? v/Anja Viken Mjønesaune
Ung bonde – mange valg å ta! v/ Knut Johan Singstad
Gruppearbeid på «Jeg har odel – hva så»
1130 Lunsj
Oppsummering gruppearbeid
Kort om eierskifte v/Hilde Haugdahl Humstad
Nettverk for nye og unge bønder, og litt om nye bygdenæringer v/Tore Bjørkli
Kompetansekrav og utdanningsmuligheter v/Stefan Preizig
1500 Avslutning

Deltakeravgift: Kr 350,(Overnatting i dobbeltrom)
Enkeltromtillegg:
Kr 450,- i tillegg til deltakeravgift
Arrangør bestiller rom!

Påmeldingsfrist 20. oktober
– først til mølla – begrenset antall
plasser!
Påmeldingslink finner dere på
www.bondelaget.no/sortrondelag
eller send en e-post til
sor.trondelag@bondelaget.no så får
du tilsendt linken
Kontakttelefon: 905 66 342

Litt om foredragsholderne!
Lars Morten Rosmo (55)
er bonde i Viggja samdrift.
På gården produserer de
mjølk og kjøtt. Lars er
fylkesleder i Sør-Trøndelag
Bondelag

Nina Vangen Ranøien
(43) er bonde i Hoston.
Hun er førskolelæreren
som tok over heimgården
og har gjort og gjør store
investeringer.

Anja Viken Mjønesaune
(24) er odelsjente fra
Hellandsjøen. Utdanner
seg til sykepleier og har
tanker om det å ta over
en gård.

Knut Johan Singstad (28)
er bonde, småbarnsfar,
kommunestyrerepresent
ant og bondelagsleder i
Hemne.

Tore Bjørkli er
landbruksdirektør hos
Fylkesmannen i SørTrøndelag og har god
oversikt over hva som
rører seg i landbruket.

Takk til våre økonomiske bidragsytere
og samarbeidspartnere:

Hilde Haugdahl Humstad
driver med regnskap og
eiendomsoverdragelse i
landbruket. Og hun er
landbrukssjef i Åfjord
kommune.

Stefan Preisig er
assisterende rektor på
Skjetlein videregående
skole og kjenner grønne
utdanningsmuligheter
godt.

