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14.06.2017 14/01158-96

Utarbeidet av

Åse Berit Valle
Til: Kopi:

Ársmøtedeltagerne 2017

Protokoll fra ordinært årsmøte 14.  -  15. juni 2017
Tid: 14.-15.juni2017

Sted: Quality Hotel & Resort, Sarpsborg

Møteledere: Ordfører Arne Magnus Aasen, varaordfører Kjerstin G. Lundgård

Onsdag 14. juni 2017
Årsmøtet ble satt kl 08.30.

Årsmøtet startet med Bondesangen, og ordfører Arne Magnus Aasen ønsket velkommen til

æresmedlem Harald Milli, utenlandske gjester, andre gjester, presse og utsendinger.

Ordføreren framførte minneord over æresmedlem Christoffer Kjørven (ansatt i Norges

Bondelag fra 1954-1993). Magnus Grimset  -  (tidligere fylkesleder Sogn og Fjordane

Bondelag og ordfører i Norges Bondelag). Fredrik Vik  -  (tidligere styremedlem i Norges

Bondelag fra Troms). Karl Johan Selmer  — (tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag).

Jan A. Gundersen  -  (tidligere fylkesleder i Aust-Agder Bondelag). Jon Olav Knotten —

(tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag). Olav Skei- (tidligere fylkesleder i Nord-

Trøndelag Bondelag) og Rolf Moen  -  (tidligere fylkesleder i Vest-Agder Bondelag).

Vara fylkesordfører, Siv Jacobsen og fylkesleder Svend Arild Uvaag ønsket årsmøte

velkommen til Østfold.

Kulturelt innslag ved Erik-Andrè Hvidsten og Kari Stokke.

SAK  1 NAVNEOPPROP
Generalsekretær Per Skorge tok oppropet.

Skorge ba om at årsmøtet godkjente stemmerett til representanter som ikke var val gt på

ordinær måte i fylkesårsmøte og Norges Birøkterlag. Godkjent. (Se vedlegg 2)

Oppropslisten er vedlagt protokollen.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Saksliste og innkalling er datert 20. april 2017.
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Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK  3 VALG  AV  TO REPRESENTANTER  TIL  Å UNDERSKRIVE

PROTOKOLLEN

Ordfører foreslo Knut Erik Ulltveit og Kristine Ek Brattset til å skrive under protokollen
sammen med ordfører Arne Magnus Aasen.

Vedtak:
Til å underskrive protokollen velges Knut Erik Ulltveit og Kristine Ek Brattset i tillegg til
ordfører Arne Magnus Aasen.

SAK 4 ÅPENT  ELLER  LUKKET MØTE
Ordføreren refererte representantskapets innstilling.

Vedtak:
Årsmøtet holdes som åpent møte med anledning til å lukke møtet for enkelte saker.

SAK  5 LEDERS TALE  -  INNLEDNING TIL GENERALDEBATT

Ordføreren orienterte om taletid og det praktiske i forbindelse med generaldebatten.

Etter forslag fra ordføreren ble disse valgt som resolusj onskomité:

0  John-Erik Skjelnes Johansen, styret, leder

Borgny Kjølstad Grande, Nord-Trøndelag

Asgeir Slåttnes, Troms

Sigurd Enger, Akershus
Marit Epletveit, Rogaland
Oddvar Mikkelsen, Møre og Romsdal

Berit Grindflek, Hedmark

Geir Heggheim, Norsvin

Marthine Dæhli Unnerud, Norges Bygdeungdomslag

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, innledet i årsmøtet om følgende tema:

-  En krevende vår har ført til et stort engasjement i vår organisasjon

-  Den blåblå regjeringen har fått lite gjennomslag for sin landbrukspolitikk i Stortinget

o Bondelagets mål er et fortsatt familielandbruk i Norge

-  Norges Bondelag advarte mot regjeringens rovdyrpolitikk som ikke fulgte opp

Stortingets rovdyrforlik  — nå går vi en blodig beitesesong i møte

-  J ordbruksmeldinga: Bondelaget sammen med øvrig landbruksorganisasjoner jobbet
godt for å endre meldinga i Stortinget

-  J ordbruksoppgj øret:

o J ordbrukets krav tok utgangspunkt i inntekstformuleringen i

j ordbruksmeldinga

o Statens tilbud ville gi inntektsnedgang og store omfordelinger mellom grupper
av bønder  -  dette kunne ikke Bondelaget godta og da ble det brudd i
forhandlingene  — og vi gjennomførte aksjoner

o Stortingets behandling av jordbmksoppgjøret 16. juni har tre ulike alternativ.

Opposisjonens forslag legger til rette for lik kronemessig utvikling som andre
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grupper. Regjeringa vil støtte Venstres forslag om å returnere oppgjøret til

partene innenfor ei ramme på 625 mill kr.

Jordbruket skaper store verdier og ringvirkninger i norsk næringsliv  -  og på kjøpet

produseres fellesgoder

o Jordbruket må gis mulighet til å ta del i den nye bioøkonomien

Klimautfordringene må møtes, men muligheten til å produsere mat må ivaretas

Stortingsvalget 2017  — resultatet er åpent

o Bondelaget må sørge for at matproduksj onen får betydning for hvordan folk

flest stemmer

o Norge trenger et Storting og regjering som bryr seg om norsk matproduksjon!

Organisasjonen må bygges  -  dette skal prioriteres framover

Regionreformen: Bondelaget følger prosessen, men er ikke i forkant

Medlemsvekst: 850 nye medlemmer 2016  -  høyeste medlemstall siden 1997!

Møtet ble hevet for pause kl. 09.55 og satt igjen kl. 10.15.

Det ble åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:

15, 29, 25, 22, 2 (replikk), 17, 26 (replikk), 24, 18, 21, 23, 28, 32, 31 (replikk), 137 (replikk),

27, 142, 147 (replikk), 106, 76, 78 (replikk), 76 (svarreplikk), 169, 176 (replikk), 7 (replikk),

11, 173, 170 (replikk), 98, 175, 172 (replikk), 60 (replikk) og 175 (svarreplikk).

Lars Petter Bartnes og Per Skorge kommenterte innleggene.

Videre hadde disse ordet:

78, 154, 72 (replikk), 104 (replikk), 154 (svarreplikk), 145, 141 (replikk), 145 (svarreplikk)
og 4.

--------------- -- ooo ----------------------

Line Henriette Hjemdal, KrF hilste til årsmøte.

OOO  -

Møtet ble hevet for lunsj kl 12.00 og satt igjen kl 13.00.

Ordfører Arne Magnus Aasen ønsket Landbruks- og matminister Jon Georg Dale,

velkommen til årsmøte.

Jon Georg Dale, tok opp følgende i sitt innlegg:

-  Beklaget at det ikke ble mulig for Bondelaget å inngå en jordbruksavtale med Staten i

ar

Ny forhandlingsprosess:

o Stortingstlertallet vil bli tatt på alvor

o Dette blir reelle forhandlinger og ikke et diktat fra staten

o Stortinget ønsker at forhandlingsinstituttet skal ivaretas, og staten vil ivareta
dette

Landbruksministeren har tenkt å fortsette i sin posisjon!

o Endring er utvikling, stillstand er tilbakegang

Landbrukssamvirkenes utvikling har vært nødvendig for å sikre bøndenes inntekter  -
og endringene må fortsette i framtida

o Markedsbalanse er avgjørende for landbrukets inntekter
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o Produktutvikling og økt markedsretting vil gi muligheter for norsk landbruk

- Kanaliseringspolitikken må intensiveres

o Utmarksressursene må utnyttes bedre

o Leiejordsandel på over 50% er et problem for norsk landbruk

o Konsesjonsregelverket må endres slik at det blir enklere å kjøpe jord

- Satsings på spesialisert matproduksjon er en mulighet for norsk landbruk og noe

forbrukerne etterspør

- Markedene må utvides. Våre nisj eprodukter har gode muligheter

- Rovdyrsituasj onen  -  ulven har et stort skadepotensiale. Dette handler om tapt

avlsarbeid, dyrevelferd og påkjenninger for bonden.

o Innsatsen for å ta ut skadeulver skal intensiveres.

o Beiteprioriterte områder må ivaretas

- Best resultat oppnås for bøndene i samarbeid med mellom staten og Bondelaget

- Takk for møtene med engasjerte bønder over hele landet i den perioden han har vært

Landbruks- og matminister!

Det ble åpnet for spørsmål og synspunkt og følgende hadde ordet:

Nr. 146, 32, 128, 38, 17  og 60.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommenterte innleggene.

Lars Petter Bartnes overrakte matgave til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Varaordfører Kjerstin G. Lundgård overtok møteledelsen.

Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:

Nr. 111, 108, 3 (replikk), 20 (replikk), 123, 159, 126 (replikk), 159 (svarreplikk), 115, 167

(replikk), 115 (svarreplikk), 59, 146 (replikk), 104 (replikk), 89, 93 (replikk), 89

(svarreplikk), 131, 2 (replikk) og 128 (replikk).

--------------- -- ooo ----------------------

Knut Storberget, AP hilste til årsmøte.

--------------- -- ooo ----------------------

Møtet ble hevet for pause kl. 14.30 og satt igjen kl. 15.00.

Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:
Nr. 72, 31 (replikk), 111 (replikk), 72 (svarreplikk), 172, 140, 146 (replikk), 103, 137

(replikk), 117 (replikk), 167 og 118.

Lars Petter Bartnes og Per Skorge kommenterte innleggene.

Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:

Nr. 147, 170 (replikk), 65 (replikk), 150, 110, 69 (replikk), 133, 61, 121, 34, 135, 30, 95, 96

(replikk), 163, 16, 2 (replikk), 39, 33, 45, 75, 141 (replikk), 85, 105, 96, 91 (replikk), 44, 122,

174, 148, 90, 64, 143, 7, 112, 87, 19, 134, 57, 153, 49, 99 og 37.

Lars Petter Bartnes kommenterte innleggene.
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Ordfører Arne Magnus Aasen overtok møteledelsen.

Ordfører Arne Magnus Aasen ønsket leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum,

velkommen til årsmøte.

Trygve Slagsvold Vedum hilste årsmøtet med følgende ord:
Matproduksj onen er til for samfunnets skyld, ikke for bonden
Dagens regjering har angrepet landbrukets pilarer på alle områder. SP vil redde og

styrke disse etter valget:

o Tollvemet

o Markedsreguleringene

o Konsesjonsloven

o Jordbruksavtaleinstituttet

Lov om god handelsskikk må vedtas  -  eventuelt med endringer

Beredskap, sikkerhet og matproduksjon henger tett sammen. SP vil ha beredskapslager

for matkorn

Vi må utnytte potensialet i lokalmatmarkedet. Men det trenger felles organisering,

f.eks. i sarnvirker

Rovdyrpolitikken: Stortingets vedtak må gjennomføres  -  men regjeringen har ikke

fulgt opp

Vi må satse mer på landbruksforskning og -rådgiving

Valget er ikke vunnet- bøndene må få matproduksjon til å være viktig for folk flest  -
og dere må bruke stemmeretten!

Det ble åpnet for spørsmål og synspunkt og følgende hadde ordet:

Nr. 15,158 og 164.

Trygve Slagsvold Vedum kommenterte innleggene og mottok matgave fra ordfører Arne

Magnus Aasen.

Ordfører gav noen praktiske opplysninger.

Møtet hevet for dagen kl. 17.15.
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Torsdag 15. juni

Varaordfører Kjerstin G. Lundgård satt årsmøtet kl 08.30.

SAK 6 NORGES BONDELAGS  ÅRSMELDING  2016
SAK  7 STYRETS BERETNING  -  KONSERN REGNSKAP  FOR  NORGES

BONDELAG 2016. MELDING  FRA  REVISOR.

Generalsekretær Per Skorge la fram årsmeldinga.

Han viste til noen av Bondelagets prioriterte saker for 2016:

0  Vårkampanjen 2016  — Norge trenger bonden

o  J ordbruksoppgj øret

0  Medlemsutvikling

Økonomisjef Leif Slåtten la fram regnskapet og revisjonsberetning for 2016. Regnskapet er

tatt inn i årsmeldinga.

Følgende fikk ordet:

Nr. 28, 126, 150 og 162.

Leif Slåtten kommenterte innleggene.

Følgende fikk replikker:

Nr.  28  og 111. Lars Petter Bartnes kommenterte replikkene.

Følgende fikk replikker:

Nr.  29  og 169. Lars Petter Bartnes kommenterte replikkene.

Nr. 158 fikk ordet til dagsorden.

Følgende fikk ordet:

Nr. 150, 146, 154, (111 (replikk), 158, 1 (replikk), 158 (svarrepikk), 26, 162  (replikk), 111

(replikk) og 26 (svarreplikk).

Varaordfører tok opp forslaget fra Kari Åker opp til prøveavstemning før endelig avstemming

ble foretatt.

Prøvevoteringen fikk  60  stemmer, mot 83 stemmer og 28  blanke.

Videre fikk følgende ordet:

Nr. 128, 28 (replikk), 170 (replikk) og 128 (svarreplikk).

Nr. 28, Kari Åker fremmet følgende tillegg til Sak 7: Konsernregnskap for Norges Bondelag

2016:
Årsmøte i Norges Bondelag øremerker 500. 000 kr av årets overskudd til disposisjon for styret

iNorges Bondelag til søknader fra  fizlkeskontorene  som omfattes  av  jj/lkesvíse

sammenslåírzgsprosesser.

Forslaget fikk 73 stemmer, mot 86 stemmer og 12 blanke.

Forslaget falt.
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Varaordfører Kjerstin G. Lundgård tok deretter opp det fremlagte forslag til vedtak opp til
avstemming.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner Norges Bondelags årsmelding for 2016.

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for 2016. Årsmøtet godkjenner det framlagte

selskapsregnskap for Norges Bondelag og konsernregnskap for 2016.

Årsoverskuddet i Norges Bondelag kr 11 048 945,39 disponeres på følgende måte:

Overført til annen egenkapital kr ll 048 945,39

Konsernets årsoverskudd etter minoritetsandeler er kr 11 216 000,-

Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet for pause kl 09.40 og satt igjen kl 10.10

Ordfører Arne Magnus Aasen overtok møteledelsen.

SAK  11 TEMA:  VALG  2017

Aslak Bonde, Politisk Analyse, ga sin vurdering av situasjonen for norsk landbruk i forkant

av Stortingsvalget 2017.

Erling Aas-Eng orienterte om hvordan arbeidet organiseres i Hedmark Bondelag.

Det ble åpnet for debatt og følgene fikk ordet:

Nr. 1,122,111,3 og 26.

Aslak Bonde oppsummerte debatten.

Bjøm Gimming la fram styrets utsendte dokument og overrakte Aslak Bonde matgave og

blomst.

Varaordfører Kj erstín Lundgård overtok møteledelsen.

SAK 5 GENERALDEBATT  -  forts.

Utkast til tre resolusjoner var lagt uti salen:

0  Stopp rovdyras herjinger!

Gjennomfør Stortingets landbrukspolitikk!

Vi kan ikke fylle matfatet med asfaltO

Leder i resolusjonskomiteen J ohn-Erik Skj elnes Johansen la fram forslag til resolusjoner.

Følgene fikk ordet:

Nr. 3, 72,168,104, 20, 23,128,150,l1,111, 28,15,95, l70,154,126,126 og 25.

Leder i resolusj onskomiteen J ohn-Erik Skjelnes Johansen orienterte kort og
resolusj onskomiteen trådte sammen for å Vurdere de foreslåtte endringene og kommentarene.
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--------------- -- ooo --------~-------------

Hilsen fra Sabima v/ generalsekretær Christian Steel og kommunikasjonsrådgiver Ragna

Kronstad.

Appell om verving v/Bodhild Fj elltveit.

Appell v/årets verver Anders Svarstad, Leirfjord Bondelag, Nordland. Han mottok matgave

og blomst.

OOO --

Møtet hevet for lunsj kl  12.10  og satt igjen kl 13.00.

SAK 9 LOVENDRIN  GER

Audhild S. Slapgård i Nord-Trøndelag Bondelag la fram saken om sammenslåing av

fylkeslag, som er foreslått som et tillegg i §4.

Brita Skallerud la fram forslag til lovendring og representantskapets innstilling til årsmøtet.

Ingen ønsket ordet.

Varaordfører Kjerstin G. Lundgård tok representantskapet forslag opp til avstemming.

Vedtak:

Regionrefonnen påvirker også Norges Bondelags organisasjon. På bakgrunn av

sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018, er det

behov for å gjøre en endring i Norges Bondelags lover.

Det gjøres et tillegg i §4, slik at §4, 4. og 5. avsnitt får følgende tekst:

De lokale bondelagene  i  et jj/lke skal sluttes sammen til et fylkeslag.

(Nytt): Dersom jfi/lker slår seg sammen, kan eksisterende  fj/lkeslag i  Norges Bondelag fortsette

som selvstendigejj/lkeslag etter søknad og godkjenning av styret í Norges Bondelag.

Enstemmig vedtatt.

SAK 10 INSTRUKS FOR VALGNEMNDA

Bodhild Fjelltveit la fram styrets innstilling til årsmøte.

Følgende fikk ordet:

Nr. 137, 88, Bjarte Naterstad, 78 (replikk), 137 (replikk), Bjarte Naterstad (svarreplikk), 23  og

144 (replikk).

Nr. 137 Nils Magne Gjengedal fremmet følgende tilleggspunkt under kapittel III:
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Når svar foreligger, skal organisasjonen gjøres kjent med hvem av de sittende i styre som

stiller seg disponibel for videre tillitsverv i organisasjonen og hvem som takker nei til videre

verv.

Forslaget fikk 95 stemmer, mot 63 stemmer og 5 blanke.

Varaordfører tok opp det foreslåtte vedtaket til avstemming med tillegget fra Nils Magne

Gjengedal.

Vedtak:

Norges Bondelag mener at valgnemndas instruks tydelig skal klargjøre hva som er

valgnemndas oppgaver. Det er derfor nødvendig med to presiseringer i valgnemndas instruks:

1) Valgnemnda skal innstille på godtgjøring til leder og nestleder i valgnemnda.

2) Valgnemnda skal fremme forslag på to varamedlemmer i nummerorden til ordførerne.

Ordlyden i valgnemndas instruks blir da:

II Valgnemndas oppgaver

Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet til:

Pkt 5: (tillegget er uthevet)

Ordfører og varaordfører, samt  2  varamedlemmer i nummerorden  -  funksjonstid 1 år

Pkt 9: (tillegget er uthevet)

Fast godtgjøring til (. ...), leder og nestleder i valgnemnda.

III  Valgnemndas arbeidsmåte

Når svar foreligger, skal organisasjonen gjøres kjent med hvem av de sittende i styre som
stiller seg disponibel for videre tillitsverv i organisasjonen og hvem som takker nei til videre

verv.

Enstemmig vedtatt.

ooo

Det ble invitert til elektronisk avstemming på aktuelle landbrukspolitiske spørsmål.

--------------- -- ooo  ----------------------

Varaordfører Kjerstin G. Lundgård overtok møteledelsen.

SAK 5 GENERALDEBATT  -  forts.

Leder i resolusjonskomiteen J ohn-Erik Skjelnes Johansen orienterte om redaksjonskomiteens

justeringer etter forrige debatt. Det ble åpnet for kommentarer fra salen til resolusj onene.

Nr 1: Stopp rovdyras herjinger!

Følgende fikk ordet:

Nr. 89

9



Nr 2: Følg opp måla i landbrukspolitikken!

Ingen ønsket ordet.

Nr 3: Vi kan ikke fylle matfatet med asfalt

Følgende fikk ordet:

Nr. 126

Ordføreren tok deretter opp hver av de tre resolusj onene, med ved de foreslåtte endringene

opp til votering.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Uttalelsene vedlegges protokollen

Lars Petter Bartnes takket resolusjonen for arbeidet.

Ordfører Arne Magnus Aasen overtok møteledelsen.

SAK 13-17  VALG
Valgnemndas innstilling var lagt ut på nett i uke 22.

Leder i valgnemnda Bjarte Naterstad orienterte om valgnemnda sitt arbeid, sittende

styremedlemmers val gperioder og valgnemndas innstilling til nytt styre, ordførere, revisor og

godtgj øringer.

SAK 13-17  VALG
Ordfører åpnet for generelle kommentarer til valgnemndas innstiling.

Følgende fikk ordet:

Nr. 17, 111, 19, 31, 26,138 og 20.

Nr. ll 1, Knut Haugland fremmet endringsforslag for godtgjøringer for tillitsvalgte fra 6 timer

til 4 timer. Ordfører orienterte at forslaget ville bli behandlet under Pkt  A.

Sak 13: VALG  AV  REVISOR  FOR  2017 OG FASTSETTING  AV  REVISORS

GODTGJØRING

Revisors honorar for 2016 fastsettes etter regning.

Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag.

Enstemmig vedtatt.

Nr 136. Bodhild Fj elltveit gikk inn med stemmerett som styremedlem, siden nr. 4 Einar

Frogner hadde forfall.

SAK  14 VALG  TIL  STYRET

a) Leder

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

For 1 år:

10



Lars Petter Bartnes 170 stemmer

Blank: l stemme

Totalt 171 stemmer

Valgt: Lars Petter Bartnes

For  I  år:

b) 1. nestleder

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Bjørn Gimming 166 stemmer
Blanke 5 stemmer

Totalt 171 stemmer

Valgt: Bjørn Gimming

For 1 år:

c) 2. nestleder

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Frøydis Haugen 148 stemmer

Blanke 23 stemmer

Totalt 171 stemmer

Valgt: Frøydis Haugen

d) 4 styremedlemmer

Det forelå fire kandidater fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Valg til styret

For to år:

Einar Frogner 165 stemmer

Blanke 6 stemmer

Totalt 171 stemmer

Valgt: Einar Frogner

Arnstein Røyneberg 164 stemmer

Blanke 7  stemmer

Totalt 171 stemmer

Valgt: Arnstein Røyneberg

Nils Asle Dolmseth (Tine) 166 stemmer

Blanke 5 stemmer

Totalt 17 1 stemmer

Valgt: Nils Asle Dolmseth

Oddveig Gikling-Bjørnå (Nortura) 166 stemmer
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Blanke 5 stemmer

Totalt ' 171 stemmer

Valgt: Oddveig Gikling-Bjørnå

e) 3  varamedlemmer i nummerorden til styret

Det forelå tre kandidater fra valgnerrmdas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Bodhild Fj elltveit 163 stemmer

Blanke 8 stemmer

Totalt 171 stemmer

Valgt: Bodhild F jelltveit

Erling Aas-Eng 169 stemmer

Blanke 2  stemmer

Totalt 1 7 1 stemmer

Valgt: Erling Aas-Eng

Bente Stensland 167 stemmer

Blanke 4  stemmer

Totalt 171 stemmer

Valgt: Bente Stensland

Varaordfører Kjerstin G. Lundgård overtok rnøteledelsen.

SAK 15 VALG  AV ORDFØRER I NORGES BONDELAG

a) Ordfører

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Arne Magnus Aasen 165 stemmer

Blanke 6 stemmer

Totalt 17l stemmer

Valgt: Arne Magnus Aasen

Ordfører Arne Magnus Aasen overtok møteledelsen

b) Varaordfører

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Kjerstin G. Lundegård 155 stemmer

Blanke 16 stemmer
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Totalt 171 stemmer

Valgt: Kjerstin G. Lundegård

c) 2  varamedlemmer i nummerorden

1. Grete Liv Olaussen

2. Asgeir Slåttnes

Valgt ved akklamasjon

SAK  16 VALG AV VALGNEMND  M/ VARAMEDLEMMER 2017/2018

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.

Leder av valgkomiteen (1 år) Svein Stubberud

Valgt ved akklamasjon

Nestleder (1 år): Sonja Herikstad Skårland

Valgt ved akklamasjon

Medlemmer for 2 år etter forslag fra fylkene:

Nordland, Troms, Finnmark: Tove Helene Mosti Berg Vara: Pål Ove Wika

Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder: Aslak Snarteland Vara: Hege Gonsholt

Østfold, Akershus, Vestfold: Einar Enger Vara: Anne Kraggerud

Nortura: Kari Redse Håskjold Vara: Håvard Ringnes

Valgt ved akklamasjon.

Møtet hevet for pause kl 14.50 og satt igjen kl 15.00

SAK 17 FASTSETTING AV GODTGJØRINGER FOR 2017/2018

Nr. 111, Knut Haugland fremmet følgende endring av reisefravær:

Telemark Bondelag vil med dette foreslå at årsmøtet vedtar å forandre halvdags

møtegodtgjørelse fra inntil 6 timer, til inntil  4  timer.

Forslaget fikk 75 stemmer, mot 73 stemmer og 5 blanke.

Ordfører tok opp det foreslåtte vedtaket til avstemming med tillegget fra Knut Haugland.

Vedtak:
A. Godtgjøringer til tillitsvalgte

Daggodtgj øring settes til kr 2.100,-

Daggodtgjøring praktiseres slik:
-  Reisefravær under eller lik 4 timer: Godtgjøring: kr 1.050,-
-  Reisefravær over 4 timer: Godtgjøring: kr 2.100,-
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1: Leder i Norges Bondelag

Styreleder i Norges Bondelag godtgjøres med et fast honorar på kr 540.000,-
(530.000) pr. år. I tillegg dekkes dokumenterte utgifter til avløser, med inntil kr

420.000 pr. kalenderår.

2/3: 1. og 2. nestleder

Godtgjøring ................................................. ..225.000,-

Daggodtgjøring .............................................. .. 2.100,-

4: Øvrige styremedlemmer
Godtgjøring 4. AU-medlem .............................. .. 135.000,-

Godtgjøring øvrige styremedlemmer ................... .. 93.000,-

Godtgjøring 1. varamedlem ................................ .. 61.000,-

Daggodtgjøring (styremedlemmer og varamedlemmer) ....2.l00,-

5: Ordfører

Godtgj øring .................................................... . .61.000,-

Daggodtgjøring 2.100,-

6: Varaordfører

Godtgjøring .................................................... ..l0.000,-

Daggodtgjøring 2.100,-

7: Fylkesledere

Godtgjøring .................................................... .  _ 130.000,-

Daggodtgjøring ................................................ .. 2.100,-

8: Godtgjørelser for kontorutstyr, tele- og datatj enester for 2017/2018:

a) Medlemmer av styret i Norges Bondelag (unntatt samvirkerep.)

inkl. ordfører og l. varamedlem) 750,- (pr. mnd)

Dessuten dekkes mobiltelefon for leder og nestledere

b) Fylkesledere .................................. ..1100,- (pr. mnd)

Kostnadene belastes Norges Bondelag slik:

l. Styrets budsjett

2. Fylkesleders rammebudsjett

9: Telefonmøte med innkalling, dagsorden og minimum 3 deltagere 500,- pr møte

Valgnemnda:

10: Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag l5.000,-
ll: Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag 6.000,-
l2 Godtgjørelse for telefontj enester for valgnemndas

medlemmer for 2017/2018 (unntatt samvirkemedlem) 1.000,-
Leder 2.000,-

13: Godtgjørelse ved deltagelse på kurs
Norges Bondelag dekker full daggodtgjørelse for kurs og skolering som er avtalt.
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14: Barnepass

Det dekkes dokumenterte utgifter til barnepass for tillitsvalgte som har ansvaret for
barn under 10 år (tidligere 7 år).

Satsene for barnepass er de samme som inntil daggodtgjørelsen.

15: Utbetaling av reiseregninger

Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest  3  måneder etter at møtet er

avholdt. Reiseregninger som mottas etter fristen, vil ikke bli utbetalt med

daggodtgjøring. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert.

16. Kostnadsdekning (benyttes i stedet for daggodtgjøring) 2  400,-

Gjelder for styret i Norges Bondelag og fylkesledere.

Dekning med dokumentasjon for utgifter til avløser.

B. Reise- og kostgodtgjøring for 2017/2018

Ved reiser for Norges Bondelag forutsettes det benyttet den reisemåte som er rimeligst for

organisasjonen, reisetid tatt i betraktning.

ø Det dekkes kost og natt-tillegg etter regning innenfor rammen av statens

regulativ.

0  Reisegodtgj øring for bruk av egen bil etter statens satser.

Årsmøte
I forbindelse med årsmøtet gis det anledning til å praktisere en armen reisegodtgjøring

avpasset etter arrangementet og praktiske forhold.

Enstemmig vedtatt.

--------------- -- ooo  ----------------------

Lars Petter Bartnes takket avtroppende 2. nestleder Brita Skallerud. Hun fikk blomster,

matgave og bildet ”Kornet mognar”.

ooo

SAK 12 INNKOMNE SAKER

Innkommet sak fra Hedmark Bondelag -  muligheter og utfordringer med CRISPR

Erling Aas-Eng la fram den innkomne saken.

Birte Usland orienterte fra bakgrunnsnotatet.

Trygve Roger Solberg fra  GENO  kom inn på muligheter, begrensninger og trusler med

CRISPR.
Aina Bartmann fra Nettverk for  GMO  fri mat og fôr orienterte om muligheter, regulering og
betenkeligheter med CRISPR.

Ordfører Arne Magnus Aasen overrakte matgave til Aina Bartmann og Trygve Roger Solberg.

SAK  8 RAMMEBUDSJETT OG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG
OG  BONDELAGETS SERVICEKONTOR  AS FOR 2018
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Bj øm Gimming la fram representantskapets innstilling til årsmøtet.

Det ble åpnet for spørsmål og følgende hadde ordet:

Nr. 158, 141, 35 (replikk), 144 og 170 (replikk).

Bjørn Gimming kommenterte innleggene.

Nr. 141 Knut Tore Nes Hj elle ønsket å opprettholde forslaget:

Tilleggsforslag personlig kontingent:

Ungdom til og med  25  år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag eller  4H  Norge

betaler redusert sats til 290 kr i personlig kontingent til Norges Bondelag.

Forslaget fikk 115 stemmer mot 30 stemmer og 2  blanke.

Varaordfører tok opp det foreslåtte vedtaket til avstemming med tillegget fra Knut Tore Nes

Hjelle.

Vedtak:

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelaggg Bondelagets Servicekontor  AS
2018

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG:

Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 67 år kr 915,-

Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 599,-

Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med  68  år kr 599,-

Redusert sats for 4H Norge og NB U-medlemmer til og med 25 år kr 290,-

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS:

Fast servicekontingent

Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom kr 545,-

Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksj on kr  1  180,-

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da

Areal som disponeres i driften av bruket kr 3,15

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da

Øvre grense pr medlem kr 640,- kr 0,78

Produksjonsavhengig kontingent

HKSJÃQHSKOH `   

 

   
 
   esrn De “like intérvall

    
illlFaktor0,00-l0,0j9lli Ol jrjaktorjizfii-:toolji

Faktor 0,10  -  0,30 0 Faktor 3,01  -  3,50 3677

Faktor 0,31  -  0,50 508 Faktor 3,51  -  4,00 3899
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Faktor 0,51 - 0,70 1003 Faktor 4,01 - 4,50 4101

V Faktor 0,71 - 0,90 1476 Faktor 4,51 - 5,00 4307

Faktor 0,91 - 1,10 1978 Faktor 5,01 - 5,50 4601

Faktor 1,11 - 1,30 2452 Faktor 5,51 - 6,00 4811

Faktor  1,31  -  1,50 2990 Faktor 6,01 - 6,50 4902

Faktor 1,51 - 2,00 3171 Faktor 6,51 - 7,00 4953

Faktor 2,01 - 2,50 3470 Faktor 7,01 - 9999 5020

Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor

AS økes til kr 8 200,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med

jordbruksproduksj on.

B. Tilbakeføring av kontiigent fra Norges BondelaLtil lokal- og fylkeslag for 2018

på bakgrunn av innbetalt kontingent i  2017.

Kontingentrefusj on til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser:

1  000 kr

1. Tilbakeføring til lokallagene

Fast grunnkontingent, kr l 000 pr lag 520

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms

og Finnmark 12

6,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2017 7 728

kr 25,- pr betalende medlem 1 512

Sum tilbakeføring til lokallagene 9 772

2. Aktivitetsavhengig tilbakeføring 3 270

Sum overføring til lokallagene 13 042

3.  Rammebevilgning til  fizlkeslagene 12 130

Sum overføring av kontingent til lokal- ogfylkeslä 25 172

Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes tilbake i sentralleddet og
overføres til aktivitetsavhengige midler i fylket. Fylkeslagene må gi melding om hvilke

lokallag som ikke har gjennomført årsmøte siste to år.

C. Rammebudsiett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2018

Det framlagte forslag til rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor

AS, finansbudsj ettet, godkjennes som grunnlag for medlemskontingent 2018 og som grunnlag

for tilbakeføring av kontingent til lokal- og fylkeslag. Ordinært resultat for 2018 er budsj ettert

med et underskudd på 3,6 millioner.

Enstemmig vedtatt.

Ordfører Arne Magnus Aasen overtok møteledelsen.
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ooo  - --------- --

Ordføreren takket ansatte i sekretariatet, Østfold Bondelag, hotellet og teknisk ansvarlig for et

godt arrangement.

Lars Petter Bartnes takket årsmøtet for samarbeidet og ønsket organisasjonen lykke til videre.

Møtet hevet kl. 16.30.

Sarpsborg, 15. juni 2017.

Åfmf /‘/oz./,»Zv: ‘5'513"-‘i \/“L
Arne Magnus Aasen Åse Berit Valle

Ordfører Sekretær

Cum E.“ /fl/6% U»Ls§<Z/u~_ Wfimklsà
Knut Erik Ulltveit Kristine Ek Brattset
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Vedlegg 1

Resolusjoner fra årsmøtet  2017

Stopp rovdyras herjinger!

Rovdyrbestanden er ute av kontroll, og gir sterkere press på beitenæringa i stadig nye

ornråder. Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa.

Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler

av landet.

Årets beitesesong har nettopp starta, men allerede er dyrelidelsene og de menneskelige

påkjenningene enorme. Friske dyr sluppet på beite, blir funnet igjen som kadavre eller må

avlives etter ulvens herjinger. Vi har bare sett starten på en blodig sommer. Sålenge

ulvebestanden ikke forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte politikk, vil dette eskalere.

Årsmøtet i Norges Bondelag krever at ulvepolitikken blir fulgt opp med handling, og at den

norske ulvebestanden blir regulert ned til det bestandsmålet som er satt.

Rovdyrforliket sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Årsmøtet krever at

rovdyrforliket følges opp. Utmarka kan kun nyttes til matproduksjon gjennom beiting.

Beitebmken er nærrnest utradert i rovdyrprioriterte områder. Rovdyra flytter seg etter

beitedyra, og inn i de beiteprioriterte områdene som nå opplever store skader. Rovdyrangrepa

skaper uro og utrygghet i lokalsamfunn, og tar fra oss muligheten til å produsere mat på

utmarksressurser.

Bestandsmålet kan ikke bare fungere som et minimumsmål, men må også være et
maksimumstall. Bare gjennom kontroll med antall rovdyr, kan vi sikre ei levedyktig

beitenæring over hele landet. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at potensielle skadedyr blir

tatt ut før beitesesongen, og at rovdyr som gjør skade på beite felles umiddelbart. Dette

gjelder alle rovdyr, ulv, bjøm, jerv, gaupe og øm. Bonden må få hente hjem friske dyr fra

beite, ikke skadde og drepte dyr.
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Følg opp måla  i  landbrukspolitikkenl

Gjennom sin behandling av jordbruksmeldinga har Stortinget nylig vedtatt framtidas

landbrukspolitikk der: Hovedmålet er økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser.
J ordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, der hele landet skal brukes. Det skal

stimuleres til et mangfoldig landbruk med gode rammevilkår også for små og mellomstore

bruk. Stortinget slår fast at inntektsnivået er gjennomgående lavt i jordbruket, og at

inntektsgapet til andre grupper skal reduseres.

Årsmøtet i Norges Bondelag vil understreke at inntektsgapet reduseres kun dersom avstanden

målt i kroner blir mindre. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å sikre flere av målene for

jordbruket, som rekruttering, investeringer og økt norsk matproduksjon.

Jordbruket la fram et krav i årets jordbruksforhandlinger der vi fulgte opp Stortingets

landbrukspolitiske føringer. Vi brøt forhandlingene med Regjeringa, og saken ligger nå i

Stortinget. Årsmøte i Norges Bondelag beklager sterkt at Stortinget ikke ser ut til å samle seg

om en løsning der man følger opp målsetningene de satte ved behandlingen av
jordbruksmeldinga. De siste ukenes turbulens og kaos i Stortingets korridorer er uholdbart for

næringa som blir gjenstand for politisk spill. Norsk matproduksjon er for viktig til å være en
politisk kasteball.

Årsmøtet i Norges Bondelag etterlyser respekt for at det trengs langsiktighet i politikken som

gir forutsigbare rammevilkår for næringa. Regjeringas tilbud innebar store omfordelinger

mellom produsenter, der enkeltutøvere taper store summer. Dette er ikke en satsing på

landbruket.

Årsmøtet støtter de prioriteringer organisasjonen har hatt i årets forhandlinger, hvor vi bl.a.

har vektlagt:

-  Forsterket lønnsomhet for små og mellomstore bruk.

-  Styrke lønnsomheten i grasbasert husdyrhold i distriktene Stimulere beitebruk både på

innmark og i utmarka

-  Opprettholde arealtilskuddet for grovfôr i sonene 1, 3  og 4

-  Styrke lønnsomheten i komproduksj on

-  Innretning av investeringsvirkemidler som gir muligheter for investeringer på alle typer

bruk, også der det ikke er ressursgrunnlag for å utvide produksjonen. Gode

investeringsvirkemidler er særlig viktig for rekruttering til næringa.

-  Beholde og videreutvikle ordningene for markeds- og produksj onsregulering, herunder

beholde målpris for svin. Svekka markedsordninger går umiddelbart utover den svake part

i matkj eden, som er råvareprodusenten.

Stortingets debatter har synliggjort skillelinj ene i landbrukspolitikken. Høstens valg blir

avgjørende for norsk matproduksjon. Det trengs et Storting og ei Regjering som satser

offensivt på norsk landbruk, ikke bare med fine ord, men gjennom konkret handling. Det må

føres en politikk som sikrer økt verdiskaping i hele landet. En god start er å iverksette den

politikken Stortinget har vedtatt ved behandlingen av jordbruksmeldinga!
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Vi  kan ikke fylle matfatet med asfalt
Bare tre prosent av landet vårt er dyrkamark. Selv om Norge har mindre matjord per
innbygger enn de fleste andre land, beslaglegges stadig mer av matfatet vårt til bygninger, vei

og jernbane.

Årlig ble 8000mål matjord bygd ned fra 2004til 2015. I 2016 gikk 6000mål matjord ut av

drift. Dette er jord der vi for all framtid kunne ha dyrka mat til en voksende befolkning. I

Stedet blir denne jorda tatt ut av drift og brukt til å bygge vei, jembane og bygninger. Det er

langt igjen før vi når målet Stortinget har satt om nedbygging av maksimalt 4000mål dyrka

jord årlig innen 2020.Framtidige generasjoner må betale prisen for nedbygginga. Årsmøte i
Norges Bondelag krever at det skal utarbeides en handlingsplan for hvordan en skal nå

Stortingets fastsatte jordvemmål.

Jord som berøres av midlertidig erverv, for eksempel brukes til rigging og midlertidig

omlegging av vei inngår ikke i nedbyggingsstatistikken. Dette er jord som blir flytta og lagra

før den legges tilbake med stor fare for at kvaliteten blir dårligere. Årsmøtet i Norges

Bondelag ber om at det utarbeides retningslinjer som sikrer en forsvarlig håndtering av disse

jordmassene.

Matj orda trenger et sterkere vem enn noen gang før. Det er viktig at landbrukseiendommene i

Norge blir eid av bonden som vil bruke jorda til å produsere mat. Stortingsflertallet har gått
inn for å svekke konsesjonsloven. Med ny lov er nesten 60prosent av norske

landbrukseiendommer unntatt priskontroll og boplikt. Dermed kan disse eiendommene

kjøpes av den som legger mest penger på bordet, uavhengig av hva jorda skal brukes til. Det

er viktig at Regjeringa under planlegging av samferdselsprosjekter så langt det er mulig

unngår nedbygging av matj ord.

Framtidige generasjoner kan ikke dyrke matj orda som ligger under asfalt. Årsmøtet i Norges

Bondelag krever at nedbygging av jord stoppes. Landbruket må også øke sin egen bevissthet

rundt jordvem. Dispensasjon for vem av matj ord skal bare gis for nasjonalt viktige

samfunnsinteresser, og kun av statlig myndighet. Jordvern må være overordna i all

Samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at

all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vem. Ved å ta vare på matj orda, tar vi vare på landets

evne til å produsere mat nå og i framtida!
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Vedlegg 2

HENSTILLINGER  TIL  STYRET

Vestfold Bondelag Henstilling
Vår dato Revisjon Vår referanse

09.06.2017 I6/00995-I7

Utarbeidet av

Elin Røed
Til: Kopi:

Styret i  Norges  Bondelag/Ledergruppen i
Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag 2017: Henstilling til Norges Bondelag om å prioritere
et helhetlig arbeid med landbruksutdanning og kompetansekrav

Vi  viser til  Anne Helene  Bruserud sitt innlegg i  genetaldebattcn på årsmøtet 2017.

Vi oppfatter at det går mange diskusjoner og vurderinger om ulike deler av
landbruksutdanninga og et eventuelt kompetansekrav. Vi vil nevne:

-  etablering av nasjonal modell for voksenagronom
-  utredning av kompetansekrav vedtatt i Næringspolitisk program
-  forsøksordninger med lærlingeløp i  videregående
-  vedtatt Stortingsmelding om fagskolene
-  nasjonal evaluering og høring om tilbudsstrukturen  i  videregående skole
-  forestående høring om læreplaner i videregående skole
-  flere nye fagskoletilbud med stor vekt på driflsledelse

Vestfold Bondelag vil be Norges Bondelag prioritere en helhetlig utredning og diskusjon i
organisasjonen om landbruksutdanning. Dette gjelder både videregående opplæring og tilbud
om voksen- og videreutdanning. Dette bør også knyttes til en avklaring om hva vi legger i et
kompetansekrav og hvem dette bør gjelde for.

Norges Bondelag må kunne bruke sitt apparat til å påvirke både innhold og struktur på
utdanningsforløpet for landbruket. Vi må se høringer og endringsprosesser  i  sammenheng, og
ha klart for oss hva slags utdanning næringa trenger og ønsker. Vi må som organisasjon være
i forkant  når myndigheter starter et arbeid med evaluering og endring av utdanningsløp og
læreplaner.

Vestfold Bondelag ønsker at det skal legges vekt på å opprettholde den videregående
utdanninga som en praktisk utdanning som sikrer nok og relevant praksis. Vi må være villige
til å gjøre endringer i utdanningssystemet. I tillegg til å ha gode utdanningsløp for ungdom
som skal ta over slektsgården, trengs det fokus på praktiske utdanninger for kandidater som
skal videre på høgskole/universitet.  I  deler av landbruket er det også et stort behov for ansatte
avløsere, gârdsarbeider og driñsledere. Det må sikres at norsk ungdom ser det som en
mulighet å kunne jobbe som ansatt i ulike landbruksforetak.

Vi ber styret og administrativ ledelse om å legge en plan for hvordan vi som organisasjon skal
jobbe med dette temaet, særlig fram mot 2020 når videregående opplæring er til revisjon.

/KM4 55;»/42¢”/’
Anne  Helene  Bruserud
l. vara fylkesstyret Vestfold Bondelag Leder Vestfold Bondelag
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Utsendinger til NBs årsmøte

Norge

Vår  saksbehandler Vår dato Vår  referanse

Anne Marit lgelsrud 02.06.20l7 17/00036-6
Deres  dato Dercs referanse

Vedrørende midler  til  aktive lokallag

Norges Bondelag er en god og veldrevet organisasjon som gjennom langsiktig og godt
arbeid oppnår resultater på  vegne  av  landbruket og våre  medlemmer.  Samspillet  mellom de
ulike  leddene  i  organisasjonen  er helt  avgjørende for  at  vi kan være synlig og den

maktfaktoren vi ønsker å være  i  samfunnet. Lokallagene er grunntjellet  i  bondelaget, og vi
er  avhengige  av  aktive og engasjerte lokallag for at organisasjonen skal ha den styrken vi

hari dag og kunne drive den politiske påvirkningen vi gjør.  Vi  forventer at lokallagene
stiller opp og bidrar. Sterke lokallag vil være nøkkelen til påvirkningskrafl også i

fremtiden. Det er derfor viktig at Norges Bondelag har en aktiv holdning til hvordan vi

støtter opp om de aktive lokallagene. I tillegg er  det lokallagene som  i  hovedsak driver

medlemspleie og medlemsverving.

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har mottatt henvendelser fra flere lokallag, og det ble

tatt opp på vårt årsmøte, en bekymring over økonomien til de aktive lokallagene og deres
muligheter til å godtgjøre deler av den innsatsen de lokale tillitsvalgte gjør. Vi opplever
store forskjeller i økonomien til lokallagene, men ser  er  tendens til at flere aktive lokallag
sliter med økonomien. Dårlig økonomi gjør at lokallag føler seg nødt til å kutte ned på

aktivitet eller honorar til de tillitsvalgte. Dette er ikke bærekrafiig på lang sikt og kan føre
til utfordringer med å rekruttere tillitsvalgte.

I  alle  organisasjoner finnes det muligheter for å bruke pengene annerledes. Styret i Nord-

Trøndelag Bondelag mener det kan være fornuftig å se på ressursbruken og fordelingen av

kontingenten mellom de ulike leddene i Norges Bondelag med tanke på å bedre økonomien
til de aktive lokallagene.  Vi  mener dette kan gjøres uten  â  heve kontingenten.  Vi  ber om at
det settes ned et utvalg som kan se på fordeling og foreslå tiltak for å bedre økonomien til
de aktive lokallagene.

Tilleggsforslag:

Styret  i  Norges Bondelag nedsetter et utvalg for å se på ressursbruken og fordelingen av

kontingenten mellom de ulike leddene  i  organisasjonen med sikte på  â  tilgodese de aktive

lokallag.

i i» ..;..~§.~1 f t»

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse:

l 'amnegata  33 Hamnegata  36 74 l  35080 nord.trondelag@hondelaget.no

7714  Steinkjer 7725 STEINKJER
Nord-Trøndelag Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8l0l .05.  l289l  Internett:
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 98506300! MVA Bankkonto: 8l0l .05.  9l392  hnp://www.bondclaget.no/nord-trondclag/

23



Innlegg Årsmøte Norges Bondelag 2017

Matjord i midlertidig erverv
Anna N Rathe, Sør-Trøndelag Bondelag

Forslag til tiltak,

oversendes til styret i Norges Bondelag til videre oppfølging
Norges Bondelag bruker sine politiske ogjuridiske krefter til å utarbeide utkast til

standardkontrakter for midlertidig erverv av dyrkajord. Det bør finnes ei smørbrødliste over

hva som må være med iforhandlinger med oppkjøper, og det må være retningslinjer for

hvordan matjordareal skal behadnles før, under og etter midlertidig erverv. Det være seg om

det gjelder veiutbygging, boligformål eller infrastruktur.

Det bør også, i  større prosjekter, settes krav om at det oppnevnes et ombud som i det

daglige har ansvar for âfølge opp att utbygger og entreprenør gjør den jobben som er avtalt.
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Vedlegg 3
Deltagere med stemmerett i  årsmøte 2017
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ll

12

F13

15

16

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

STYRET

Bartnes

Gimming

Skallerud

Frogner

Usland

Røyneberg

Johansen

Gikling-Bjømå

Dolmseth

Østerås

Krageberg

Dombu

ORDFØRERE

Aasen

Lundgård

FYLKESLEDERE

Uvaag

Enger

Aas-Eng

Ellingsbø

Hoen

Müller

Snarteland

Ulltveit

Leland

Epletveit

Haugen

F elde

Mikkelsen

Åker

Grande

Nordmo

Slâttnes

Olaussen

REPRESENTANTER
FOR
SAMARBEIDENDE
ORGANISASJONER

Skadsem

Lars Petter

Bjørn

Brita

Einar

Birte

Amstein

J ohn-Erik Skjelnes

Oddveig

Nils Asle

Arne Elias

Ellen

Tora Voll

Ame Magnus

Kjerstin G.

Svend Arild

Sigurd

Erling

Trond

Egil Chr.

Thorleif

Aslak

Knut Erik

Tor Erik

Marit

Frøydis

Anders

Oddvar

Kari

Borgny Kjølstad

Ståle Andreas

Asgeir

Grete-Liv

Unni J.

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

~<

Al

l

NBK
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34

36

37

38

39

40

42

44

45

46

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

Klev

Reierstad

Mellby

Vaag

Heggheim

Skutle

Skadsem

Skuterud

Tømte

Nordmo

Bemtsen

Kirkeby

Neven

Grundt

Mannsverk

Klev

NBK

Nymark

Grøtte

Tomter

J ødal

NBU

Unnerud

Espen

Lind gaard

Olimb

Brandsrud

ØSTFOLD

Bergerud

Solberg

Stumberg

Gudim

Hegle

Holene

Mohr

Stemmedalen

Ullestad

AKERSHUS

Berven

Aas

Torstein Bjerkan

Trond Arne

Jan Ole

Trine Hasvang

Geir

Per Olav

Bertran Trane

Anne Jødahl

Morten

Knut A.

Kjell Erik

Heidi

Marco

Lars-Otto

Bodil

Steinar

Karine Magnussen

Liv

Marit Anna Bjerke

Sølvi

Marthine Dæhli

Margrethe

Håvard Johansen

Marte Gjestvang

Inger Johanne

Ole-Kristian

Tor Jacob

Jon

Hans Oskar

Trude

Lars

Gustav Thorsø

Ida Marie Ruud

Berit

Eli

Helge Olaf

NBU

Tine SA

Geno SA

Nortura SA

Norsvin SA

Gartnerhallen SA

Norges Skogeierforbund

Norges Pelsdyralslag

Felleskjøpet

Hoff SA

Landkreditt

Norsk Sau og Geit

TYR

Norges Birøkterlag 14.06.

Norges Birøkterlag 15  .06.

Norsk F jørfelag

Norsk Landbrukstenester

Norsk Landbruksrådgiving

14.06.

15.06.

In gen

møter

Ingen

møter
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70

71

72

73

75

76

77

79

81

82

84

86

87

89

90

92

94

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Knudsen

Simonsen

Oserud

Bjerke

Kogstad

Romsaas

Kjølberg

HEDMARK

Grindflek

Opsahl

Håkenrud

Stenseth

Alderslyst

Ording

Løfsgård

Sund

Landet

Midtdal

OPPLAND

Fyksen

Kihle

Hegge

Gjeilo

Oldre

Lerhol

Blekkerud

Bleken

Høiby

Dypdalen

BUSKERUD

Unelsrød

Laa

Sørby

Green

Gran

Krekling

Ødegård

VESTFOLD

Lie

Holtung

Teien

Gran

Ann-Kristin

Petter

Lars Halvor

Stokstad

Svein

Jens Thori

Terje Gulbrand

Øyvind

Berit

Lars Jr.

Harald

Anne-Mari

Guro

Thorkildsdatter

Anne-Lise Brenna

Gunnar

Ivar

Ingvald Lyngar

Ivar

Anders Hole

Bjømhild

Kristina

Ellen Marie

Ole Kristian

Jon

Lars Egil

Kristian

Andreas

Marthe

Ole Hans

Håkon Haug

Lina Bjørk

Steffen

Bernt

Per Olav

Truls

Harald

Hans Edvard

Hans Kristian

Hans Martin
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108

109

110

111

112

113

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Sommerstad

Eckdahl

TELEMARK

Teksle

Haugland

Gonsholt

AUST-AGDER

Feltstykket

Aasheim

Tveit

Sigvaldsen

VEST-AGDER

Eikeland

Liland

Thoresen

ROGALAND

Steinsland

Heskestad

Haugen

Breiland

Eikeland

Gudmestad

Voilås

Slettebø

Finnbakk

Stokkeland

Byberg

HORDALAND

Mehl

Hauso

Bø

Nemæs

Nøttveit

Nordhus

Fjelltveit

SOGN OG
FJORDANE

Gjengedal

Lysne

Kvamme

Mjønerud

Hjelle

Brekke

Anne-Helene

Silje K

Ann Kristin

Knut

Hege

Knut Helmer 15.06.

Finn 14.06.

Marit Gunn

Frank

Kristin Skranefiell

Tor Arne

Inger Liv Røyter

Inga

Kjell Andreas

Jan Idar

Lisa

Ole Martin

Guttorm

Øyvind

Bente Gro M.

Willy

Laurits

Stein Ove

Kjetil

Knyt Byrkjenes

Lars

Peder

Asgeir

Marianne

Bodhild

Nils Magne

Kari Sigrun

Marianne Kvalvik

Øyvind

Knut Tore Nes

Inge
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143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

Hovland

MØRE  OG

ROMSDAL

Overvoll

Melchior

Bjørdal

Smenes

Halvorsen

Misfjord

SØR-TRØNDELAG

Singstad

Melâs

Røym

Brattset

Rathe

Berre

Sødal

Kimo

NORD-

TRØNDELAG

Hodne

Slapgârd

Aunsmo

Okstad

Rennan

Moan

Marø

Liseter

Vinge

NORDLAND

Sjøgård

Berg

Rakvaag

Utvik

Bjørkås

TROMS

Thomassen

Hokland

Rubach

FINNMARK

Heiberg

Søfting

Losvar

Ole Bjarne

Gunnhild Marie

Petter

Odd Bjame

Vegard Nils

Marte

Grete Skar

Knut Johan

Arild

Frank

Kristine Ek

Anna Neergaard

Norvald

Per Albert

Petter Harald

Trond

Audhild S.

Loms Olav

Karl Jacob

Tore

Kristoffer

Anita

Anette

Ingunn

Robin

Tove Helene Mosti

Wanja

Solveig Kolderup

Trond

Svein Olav

Randi

Tone

Markus

Bjøm Tore

Liv Heidi
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