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Vang Bondelag – stiftet 1891 

Styret og øvrige tillitsvalgte 
 
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: Pål Helge Dobloug (leder), Gulbrand Aalstad, og Eivind Imislund 
 
 
Organisering: Styret har hatt et relativt normalt arbeidsår og har i perioden gjennomført 6 
styremøter. I tillegg har deler av styret deltatt i jubileumskomiteen. 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. 
 
Olve Sælie er lagets representant i Arealforvaltningsutvalget. 
 
Lokallaget hadde per 01.10.2016 336 medlemmer, mot 323 for ett år siden.  
 
 
Fra årets arbeid 
 
Informasjon: Lokallaget har i året som har gått publisert noe 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 og rimeligst mulig. 
 
Vang Bondelag sin Facebook side har nå passert 300 likes. Her publiseres info fra eget lag og 
aktuelt landbruksstoff. Vi oppfordrer alle medlemmer med FB konto å like lagets side og dermed 
bli varslet når noe skjer. Herunder få meldinger om arrangement. Vær aktiv og skap 
oppmerksomhet rundt laget ditt. 
 
PR: Norges Bondelag har kjørt kampanje rundt ”Norge trenger bonden”, rettet mot barn. Vang 
Bondelag inviterte oss selv til basaren på Skramstad barnehage og her fikk vi fortalt både små og 
store om matproduksjonen i Vang, hvor plante- og dyreproduksjonen ble behørig fokusert 
sammen med aksjonsmateriellet. Lokalt synes vi kampanjeideen fra Norges Bondelag er meget 
bra, men vi 
sliter med å få innpass i en trang læreplan. 
 
 
Medlemsmøter:  
- Regionalt møte rundt forberedelser til jordbruksforhandlingene avholdt på Kilde. 



   

 

 
Vang Bondelag – stiftet 1891 

Totalt ca 35 frammøtte.  
 
- Fjøskaffe ble arrangert 06.03. på Nedre Bjørtomten hvor vi fikk se det nye sauefjøset hos 
Ingeborg og Atle Hellem. 25 frammøtte koste seg med ferske vafler og nytraktet kaffe. 
 
- TTIPP møte på Herredsvang 21.04 samlet ca 70 frammøtte og ble planlagt og gjennomført i 
god regional dugnadsånd. Leder i Romedal/Vallset 
ønsket velkommen til innlederne Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag, Erling Aas-Eng fra 
Hedmark Bondelag, Gunnar A. Gundersen fra Høyre og Trygve Slagsvold Vedum fra 
Senterpartiet. Debatten ble ledet av Gaute Nøkleholm, mens leder i Vang delte ut en 
oppmerksomhet til deltakerne og takket av møtet.  
 

 
 
Kurs: 
Vang Bondelag inviterte til kurs i førstehjelp 16.02, men få påmeldte gjorde at vi måtte avlyse. 
Tross farlige arbeidsforhold, mange ulykker og høy dødelighet i landbruket så svært få bønder 
behovet for å kurse seg for å kunne hjelpe andre eller bli hjulpet selv. Vi forventer at nye 
kurs/fagkvelder kjøres som regionalt samarbeide framover. 
 
 
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 på Kilde i forkant av jordbruksforhandlingene med felles uttalelse til fylkeslaget. 
- Samordning vedr. aksjonsplan/gjennomføring av aksjoner. 
- Arrangert TTIPP møte på Herredsvang 21.04 
- Åpen gård på Jønsberg den 28.8  
 
Samarbeid Vang BU: Vang Bondelag inviterte Vang BU til felles styremøte 14.03. Godt oppmøte 
og åpenhet i begge styrer gav en god meningsutveksling og vi inviterte ungdommen i Vang til å 
organisere leketraktorkjøringa under Åpen gård i år. En god start på et felles utviklende 
samarbeide. Neste gang BU skal ha fest blir nok vi vokse spurt om å være vakter. 
 
Tilsvarende har vi snakket om å invitere styret i Vang Bygdekvinnelag til et felles møte rundt 
samarbeide og felles aktivitet i 2017. 
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Familearrangementet ”Åpen gård 2016” ble avholdt på Jønsberg vgs søndag 
28. august og ble en stor suksess med rundt 1250 frammøtte i alle aldre. 
Tross overskyet vær gav et rikholdig program fornøyde besøkende. Markedsføringa av årets 
arrangement ble kun gjort via sosiale medier og presseoppslag. Det er forventet at Åpen gård 
2016 går i balanse. 
      

    
”Midt i Matfatet” i Vikingskipet arrangeres vanligvis i slutten på september. I år først i oktober. 
Men vi har for årets arrangement rekruttert medlemmer utenfor styret til også å stå på standen til 
Hedmark Bondelag. Takk til dere som stiller opp. Og vi håper at flere medlemmer kan bidra til å 
gjennomføre det praktiske rundt egne og felles arrangement i framtida. Sammen er vi sterke! 
 
Jordvern: Styret har invitert nestleder i fylkeslaget Lars Opsahl jr. på styremøte i vår, sammen 
med Olve Sælid. Vi har deltatt i møter rundt ny jernbanetrasè gjennom Hamar og har avgitt 
innstilling til Jernbaneverket, med fokus på vern av noe av mest verdifulle dyrkede mark og dens 
betydning i matproduksjonen.  
 
Vang Bondelag 125 år: Det er nedsatt en egen jubileumskomitè som ledes av Guro Alderslyst. 
Markeringen av jubilèet skjer på Høyvang lørdag 12. November 2016 fra kl.18:00. I forkant 
gjennomførte Guro og Ingeborg promovering av arrangementet på Wiik lørdag 15. oktober. Alle 
medlemmer har mottatt skriftlig invitasjon i posten. Vi håper på god oppslutning, minst 80 
deltakere og en minnerik fest.  
 
Jordbruksoppgjøret: Leder deltok på div. telefonmøter i forbindelse med årets 
Jordbruksforhandlinger. Norges Bondelag forhandlet flere dager på overtid med Staten og 
unngikk brudd også i år. Vårt lokallag har i år kritisert Norges Bondelag for å være for seine med 
å planlegge aksjon, slippe for lite informasjon, informere for seint og foreslå aksjonsformer med 
for liten publikumsappell. 
 
Vang Bondelag representasjon: Hans Fredrik Bøhmer deltok på ledermøte i Hedmark/Oppland 
Bondelag på Øyer 17.-18. november 2015. Hele styret deltok på Regionmøter (Stange og 
Elverum)  i regi av Hedmark Bondelag. Hans Fredrik Bøhmer deltok på møte med faglaga i regi 
av Hedmarken Landbrukskontor 16.03. På fylkesårsmøtet på Scandic Elverum møtte Bjørn 
Bekkevold, Ole Anders Kjøs, Ingeborg H. Hellem og Hans Fredrik Bøhmer. Leder deltok på 
feiringa av Vang Bygdekvinnelag 80 år den 30.09.  
 
 
Årsmøtet for arbeidsåret 2015/2016 holdes på Nashoug gård torsdag 20.10.2015. 
2. generalsekretær i Norges Bondelag Brita Skallerud er foredragsholder. 
 
 
17.10.2016 
Styret i Vang Bondelag 


