
 

Årsmelding for Eidsberg Bondelag 2015-2016 
 
Lokallaget hadde pr. 10.10.16 en medlemsmasse på 536, hvilket innebærer en økning på 55 
medlemmer i løpet av arbeidsåret. I arbeidsåret 2015-2016 har det vært gjennomført 7 
styremøter og 4 prosjektsamlinger. Leder har deltatt som fast representant i kommunens 
møter i næringsutvalget.  
 

Leder: Erlend Skårer 

Nestleder:  Ole Jørgen Homstvedt 

Sekretær: Ida Gammelsrud, Hilde Jahren Aasgaard 

Kasserer: Tormod Kopperud  

Verveansvarlig: Øystein Koht-Norbye 

Styremedlem/Aksjonsleder:  Bjørnar Gudim 

1.Varamedlem:  Lars Kvernhusengen  
 

 Eidsberg Bondelag har vært representert i Norges Bondelag ved Kristin Ianssen som 1. 
nestleder frem til årsmøtet i 2016.  

 Eidsberg Bondelag er representert i Østfold Bondelag ved nestleder Sven Arild Uvaag 
og 3. vara Ida Marie Ruud Stemmedalen.  

 

Av årets aktivitet vil nevnes:  

Oktober 2015:  
- Styret konstitueres 
-  Møte ”Tryggere sammen” 
 
November 2015:  
- En repr. Fra styret deltar på ledersamling 
- Leder deltar på møte med Blålysetatene i Eidsberg kommune 
-  Møte ”Tryggere sammen” 
 
Desember 2015: 
- Sendte ut julehilsen til medlemmene 
- Arrangerte Julebord på Bamsrudlåven i samarbeid med Trøgstad bondelag 
 
Januar 2016:  
- Møte ”Tryggere Sammen”  
- Vi arrangerer første del avlandbruksspill for 10. klassene på Eidsberg Ungdomsskole 
- Leder, og 1 repr.  deltar på lokal tillitsvalg i Svinndal 
- Vi innsendte høring av forvaltningsplan for villsvin  
 
Februar 2016:  
- Leder og 1 repr. deltatt på kjøkkenbordsmøte hos nestleder i Østfold Bondelag, Sven Arild 
Uvaag 
- Møte ”Tryggere Sammen” 



 

- Vi leverer innspill til jordbruksforhandlingene 
- Vi arrangerer andre del av landbruksspill for 10. klassene på Eidsberg Ungdomsskole. 

Mars 2016:  
- 4 repr. fra styret deltar på fylkesårsmøtet i Marker 
 
April 2016l: 
- Årets aksjon var å besøke barnehager i Eidsberg Kommune. Barna deltok på natursti, som 
omhandlet hvor maten vår kommer ifra. Barna fikk klappe dyr som vi hadde med, og de fikk 
sitte i traktoren.  
 
Mai 2016:  
- Vi deltok i borgertoget på 17. Mai 
- En repr. deltok på vervekurs i Askim 
- Tre repr. fra valgkomiteen deltok på valgkomitekurs i Askim 
 
Juni 2016:  
- Vi var med å arrangere Sankthansfeiring på Lundebyvannet  
- Vi stilte med 8 repr. på Sommerstevne Østfold BU 
- Vi stilte med 2 repr. på 4H Landsstevne på Høytorp fort.  
 
August 2016:  
- En reps. deltok på årsmøte til Eidsberg/Hærland BU 
 
September 2016: 
- Høstmatmarked i Mysen: Bondelaget stilte opp med aktiviteter for barna, som blant annet 
tråtraktor-løp og gjenkjening av kornsorter. Bondelaget solgte også grønnsaker fra lokale 
bønder rundt om i distriktet.  

Oktober: 
- Avholder årsmøte 

 

Takk til alle som har bidratt!   

 

 


