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Innkalling til årsmøte 2017 i Østfold Bondelag  
 

Det vises til varsling av dato for årsmøtet via e-post datert 6. februar 2017, samt flere 

ganger via månedsorienteringen til lokale tillitsvalgte tidligere i vinter.  

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Østfold Bondelag, lokalisert til Fjellheim i 

Spydeberg torsdag 23. mars 2017. Adresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg. OBS: 

parkering på grusbanen på baksiden av bygget. Inngang fra kjeller, ta trapp opp en etasje 

for innsjekk! 

 

Det serveres kaffe og noe å bite i fra kl. 09.00 og møtet settes kl 0930. Møtet forventes å 

vare til kl 17.00. Vedlagt følger saksliste og sakspapirer. Årsmøtets sammensetning går 

fram av paragraf 19a i Norges Bondelags lover. 

 

Årsmøtet får besøk av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Bartnes driver med 

mjølk-, kjøtt- og slaktekyllingproduksjon i Nord-Trøndelag. I tillegg får årsmøtet besøk av 

Agri Analyses Christian Anton Smedshaug.  

 

Et vellykket årsmøte er avhengig av aktive og godt forberedte årsmøterepresentanter.  

Styret i Østfold Bondelag anbefaler at alle lokallag avholder styremøte for å drøfte årsmøte 

sakene, og diskuterer hvilke temaer lokallaget vil løfte i generaldebatten, i god tid før 

Østfold Bondelags årsmøte. Det legges opp til en bred generaldebatt hvor framtidens 

utfordringer står i fokus, og vi ber dere i utgangspunktet prøve å forberede innlegg på maks 

3 minutter. Men vi gjør oppmerksom på at ordstyrer kan innføre begrenset taletid utover 

dette, om det er nødvendig. Det er svært viktig at alle sørger for å være tilstede helt til 

møtets avslutning kl 17.00.  

 

I egenskap av å få disse papirene tilsendt per e-post, er du påmeldt til vårt årsmøte. Ved 

forfall, meld fra til fylkeskontoret, lokallagene må selv sørge for å innkalle vara-

representant ved forfall. Der hvor vi ikke har mottatt navn på utsendingene, må lokallags-

leder sørger for å videreformidle informasjon. Endringer i henhold til tidligere påmeldinger 

meldes til: ostfold@bondelaget.no snarest. 

 

Vi ønsker vel møt til et konstruktivt årsmøte! 

 

Med hilsen 

Østfold Bondelag 

 

Martha Mjølnerød/s/ Anne Guro Syversen /s/ 
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