
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 

 

Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale 

Saksliste 

1. Åpning ved leder. 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen. 

Møteleder overtar. 

2. Årsmelding ved sekretær. 

3. Regnskap ved kasserer. 

4. Arbeidsplan for kommende arbeidsår. 

5. Innkomne saker. 

6. Valg: 

- Leder 

- 2 Styremedlemmer 

- 3 Varamedlemmer 

- 2 Revisorer med varamedlemmer 

- 2 Utsendinger til Østfold Bondelagsmøte med varamedlemmer 

- 1 medlem til valgkomiteen 

- Møteleder til neste årsmøte 

- Godtgjørelse til de tillitsvalgte for inneværende år 

 

Saker som ønskes behandlet under sak 5 på sakslisten må sendes skriftlig til styret ved leder senest 8 

dager før årsmøtet. 

Ole-Kristian Bergerud fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker. 

Bevertning. 

Ta med sakspapirene på møtet. 

 

VELKOMMEN! 

Mvh styret i Berg Bondelag  

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSBERETNING FOR ARBEIDSÅRET 2016-2017 

Årsmøtet ble holdt på Berg ungdomslokale fredag 28.oktober. Styret har bestått av: 

 

Leder:    Hans-Trygve Torp 

Nestleder:   Odd Gunnar Mosen 

Kasserer:   Simen Mo 

Sekretær:   Heidi Sønstegård 

Studieleder:   Magnus Wik 

Verveansvarlig:  Jon Olav Hauge 

1. varamann:  Lene Harboe Mjølnerød 

2. varamann:  Hanne Fosby 

3. varamann:   Karianne Fuglerud Ingerø 

Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte er leder, nestleder og sekretær 

   Varautsendinger: Kasserer og styremedlem 

Valgkomite:   Guttorm Nygaard 

   Solveig Torp 

   Knut Erik Snopestad 

Revisorer:  Bjørn Sørlie og Lars Petter Eriksen 

Varamenn:  Jens Fritjof Eriksen og Rita Eng 

Møteleder for årsmøtet 2017: Kjell Einar Huseby 

Aksjonsutvalg:   Styret 

Mediekontakt:   Styret 

Medlem i Halden Næringsråd:  Mette Berg fra Idd bondelag 

    Erik Håkenby er sekretær 

 

Laget har vært representert ved følgende møter og arrangementer: 

- Ledersamling i Rauland i november 

- Julemarked på Fredriksten festning 

- Leder deltok på bekkemøte med kommunen, Norsk Landbruksrådgivning Øst og vannområdet 

Haldenvassdraget 

- Bisto Norsk Landbruksrådgivning Øst med varmearbeider kurs i februar. 

- Årsmøtet i Østfold Bondelag i mars på Fjellheim i Spydeberg 

- Aksjoner i forbindelse med jordbruksforhandlingene. 

- Nattevakter og to tevlingsdommere på Østfold Bygdeungdomslags sommerstevne på Mo. 

- Nattevakter på Nordisk 4H leir på Kalnes vgs. 

- Høstfestene i Svingen, Rokke og Torpedal 4H der vi har med oss en pengegave 

- Deltatt på 3 tillitsvalgt samlinger 

 

 



Styret har sendt følgende henvendelser: 

- Innspill om rullering RMP- tilskudd. 

- Innspill til Østfold Bondelag om jordbruksforhandlingene. 

- Innspill til kommunen om sentrumsplan. 

- Svar til kommunen i høring om beverjakt. 

 

 

Andre aktiviteter i beretningsåret:  

Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av året. 

Styret sendte på nyåret ut et nyttårsbrev med presentasjon av det nye styret. Vi informerte også om 

det som ville skje den første tiden, samt at vi framover ville bruke Berg Bondelags facebook side og 

SMS/mailutsendinger mer aktivt for å informere om aktiviteter.  

Inviterte til "bondepub" på Rokke skole i februar. Bjørn Gimming kom og snakket om 

jordbruksmeldingen og jordbruksoppgjøret. 

Jordbruksoppgjøret 2017 har vært spennende, og 31. januar deltok vi på vardebrenning, en 

landsdekkende aksjon i forbindelse med jordbruksmeldingen. Når det senere ble brudd i 

jordbruksforhandlingene har vi deltatt på caps aksjon i Fredrikstad, "mer på kjøpet"-aksjon, hengt 

opp plakater og bannere og vært i Oslo å gått i tog for norsk landbruk. Samt har vi brukt facebook 

siden vår aktivt. 

I mars sendte vi ut et infobrev til medlemmene på mail.  

Inviterte til medlemsmøte i mars, på Rød skole. Vibeke Julsrud og Harald Nøding Østvik fra 

landbrukskontoret kom og snakket om tilskuddsordninger.  

Vi inviterte og hjalp til å arrangere et medlemsmøte på Berg ungdomslokalet, der Trond Henriksen 

holdt foredrag. Berg Bygdekvinnelaget var hovedarrangør.  

Vi deltok på Felleskjøpets vårdag, der vi møtte opp med trå traktorer og traktorlappen for barn.  

Sammen med Idd Bondelag ble det arrangert markvandring/sykkel dag i juni. Det var oppmøte på 

Lille Bjørnstad gård, videre til Hattefjell gård og avslutning på Orød gård. 

Et klassetrinn fra Låby skole har vært på Strupe gård, der de først fikk være med å sette poteter for så 

å komme tilbake på høsten for å være med å ta opp poteter. Disse potetene skal klassen bruke i 

skolesammenheng.  

Også i år gjør Marie og Jarle Herrebrøden en stor innsats for å fremme kunnskap om landbruket til 

barn og ungdom.  

1.oktober er medlemstallet 351, for et år siden var tallet 290. Norges Bondelag har innført et krav om 

at det skal være en verveansvarlig i hvert lokallag. I Berg Bondelag er det Jon Olav Hauge som har lagt 

ned stor innsats for å være nye medlemmer. 

Vi har hatt et godt samarbeid med Idd Bondelag om forskjellige markeringer og arrangementer 

gjennom året.  



Styret vil rette en stor takk til alle medlemmer som har stilt opp på arrangementer vi har hatt 

gjennom året. Og vi vil minne om facebook siden vår, der vi prøver å oppdatere så fort det skjer noe 

interessant.  

 

For styret i Berg Bondelag 

Hans-Trygve Torp  Odd Gunnar Mosen  Simen Mo 

leder    nestleder   kasserer 

Heidi Sønstegård  Magnus Wik   Jon Olav Hauge 

sekretær   studieleder   verveansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 



 

ARBEIDSPLAN FOR BERG BONDELAG ÅR 2017-2018 
Nedenfor følger forslag til arbeidsplan for kommende arbeidsår for Berg Bondelag. For å få til en 

konstruktiv debatt under årsmøtet velger vi også i år å vedlegge arbeidsplanen sammen med 

årsmøteinnkallingen. Vi vil oppfordre medlemmene til å tenke gjennom hvilke saker og temaer de vil 

at det kommende styret skal arbeide med.  

Forslag til arbeidsplan: 

 Jordbruksforhandlingene 2018 

 Fokus på medlemsverving 

 Medlemsmøter 

 Bondepub 

 Oppfølging av aktuelle saker med Halden kommune 

 Ved forespørsel: Positive til å delta på arrangementer med "Handel i Halden" 

 Fortsette kontakten med barnehager og skolebarn i Halden 

Markdag i vekstsesongen med Idd Bondelag, Landbrukskontoret,   

  Norsk Landbruksrådgivning Øst og Haldenvassdragets vannområde 

 Utvikle vår facebook side 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valgkomiteens innstilling til Berg Bondelags årsmøte 2017 
 

Leder:   Hans Trygve Torp   gjenvalg 

Styremedlemmer:  Magne Molteberg             ny 

    Simen Mo    gjenvalg 

    Heidi Sønstegård   ikke på valg 

    Magnus Wik    ikke på valg 

    Jon Olav Hauge   ikke på valg 

Vara til Styret:  1. Lene Harboe   gjenvalg 

    2.Hanne Fosby   gjenvalg 

    3.Karianne Fuglerud Ingerø  gjenvalg 

Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte er leder, nestleder og sekretær 

Vara:    Kasserer og styremedlem 

 

Revisor:   Bjørn Sørlie    gjenvalg 

    Lars Petter Eriksen   gjenvalg 

Vara revisor:  Jens Fritjof Eriksen   gjenvalg 

    Rita Eng    gjenvalg 

Valgkomite:   Solveig Torp               ikke på valg 

    Knut Erik Snopestad            ikke på valg  

                                             Leif Henrik Moen                        ny  

Møteleder årsmøte 2018: Kjell Einar Huseby 

Forslag til godtgjørelse/honorar:  

Valgkomiteen går inn for å holde de samme satser på godtgjørelse honorarer 

 

Guttorm Nygaard  Solveig Torp           Knut Erik Snopestad 

 


