
Ordførar, årsmøte, minister. 

Me har ei utfordring når det kjem til å rekruttere tillitsvalgte. 

Den kjem i utgangspunktet ikkje av manglande engasjement.  

Det kjem for mange av mangel på tid, og kapasitet.  

Kvar gong ein er vekke frå garden, så er det noko der som ikkje vert gjort.  

Det går på samvittigheten, det går på økonomien.  

Og tek ein seg først eit par timar fri, så har ein gjerne ein familie som også ynskjer og Bør bli prioritert.  

Det går på å halde hovudet over vatnet, aller helst heile kroppen då me er skapt for å vera på land. 

Å ha tillitsverv i landbruket sine organisasjoner er nyttig på mange områder.  

Eine vegen så bidrar ein inn i organisasjon som treng Deg som tillitsvalgt.  

Andre vegen så møter ein kollegaer. Ein får eit sosialt nettverk i arbeids samanheng som ein i kvardagen 

vanligvis ikkje har i vårt yrke. Moglegheiten til å opparbeide eit kollegium andre tek for gitt.  

 Eit kollegium er sunt, me  inspirerer kvarandre til å yte enda betre.  

Me har fleire og fleire rundt oss som ikkje er bønder, og det å kunne snakke om ting og møte forståelse i 

situasjonar som at ein måtte avlive eit lam, følelsen å vakne til regnver kvar morgon når graset skulle ha 

vore slått, eller den dagen me måtte nødslakte gromkua som ikkje reiste seg frå ein mjølkefeber.  

Slik som med alt anna her i livet, det er sunt å møte bekreftelse på at dette har ikkje bare hendt deg. 

Det sosiale kollegiumet kan også verke forebyggande på tragedier av forskjellig slag på garden.  

Me treng kvarandre, naboane bur lenger vekke enn før og me har vorte færre. Me er snart for få. 

Utfordringa er at dei fleste bønder stadig spring raskare. Sjølv om teknologien har forenkla utruleg 

mykje og det kjem den heldigvis også til å fortsetje med.  

Så er det ein gong slik at dei investeringane som ein gjer, dei må takast igjen med større drift. Som ikkje 

er mogeleg alle stader. Og/eller tilleggsarbeid utanfor garden. Dagane vert lengre.  

Familielivet har også endra seg, og ført med seg forventningar om meir tid I lag ferie og fritid.fell 

Å engasjere seg i eit tillitsverv på toppen av dette kjennes då uoverkommelig og mange let det bare 

vere.  

Det er forståelig. 

Gi bonden, liten og stor, rom til å engasjere seg. Til å seie ja til vervet å vere ein del av eit fellesskap som 

styrkar alle. 


