NORDLAND BONDELAG INNKALLER TIL VERVEKUS
14. NOVEMBER 2017
SCANDIC BODØ HOTELL
Starter med lunsj kl. 12.00 og er ferdig kl. 19.00

Verveutvalget i Nordland Bondelag tenkte som så: at et vervekurs får vi til.
Dermed bli det en ny vri på vervekurset i år.
Vi innkaller både leder og verveansvarlig i lokallaget til å delta dagen før vårt
ledermøte.
Vervekurset er kostnadsfritt for deltagerne, og vi gir et reisetilskudd på kr. 1000
pr. deltager.
Her skal det settes fokus på medlemsverving, motta faglig kunnskap, bli
motivert til verving, samt prøve å dra erfaringer fra de lagene/personene som
virkelig har fått verving inn i blodet.

Og fra Norges Bondelag kommer selveste Organisasjonssjef Astrid Solberg.

Hvorfor vervekurs?
Norges Bondelags hovedmål for norsk landbruk er å øke den bærekraftige
matproduksjonen og sjølforsyninga basert på norske ressurser.
Det arbeides for å bedre vilkårene for landbruket og å synliggjøre landbrukets
betydning for samfunnet. For å bli hørt er det viktig at vi er en stor og
slagkraftig organisasjon, alle medlemmer teller.

Nordland Bondelag har sitt eget medlemsmål som er satt til 3000 medlemmer
innen 31.12.2019.
Alle lagene har fått tilsendt fremdriftsplan for dette, så det skulle ikke være
ukjent. Men nå skal vi prøve å fylle «verktøykassen» for at lokallagene skal få
det faglige påfyllet man trenger for å få verving opp og frem.
Dersom verveansvarlige ikke har mulighet til å møte, kan lokallagene sende en
annen fra styret som de vet kan være gode ambassadører for å verve nye
medlemmer i nærmiljøet. Så ta sjansen og meld dere på.

Og husk; Man vet ikke om noe er umulig før man har prøvd? Spør, og du kan
fort få et JA,………»Tørre og Spørre»
Påmelding innen 2. november 2017.
Etter denne dato kan du melde deg på kurs, men må skaffe overnatting selv.
Påmelding sendes til: nordland@bondelaget.no

