
ÅRSMELDING 

 

2017 

 

 
FOR 

SNÅSA BONDELAG 



ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. 

 
Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. 
 Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet 
 
Sted:  Snåsa Hotell. 
 
 
 Sakliste: 
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
2. Valg av møteleder og referent. 
3. Behandling av styrets årsmelding. 
4. Behandling av regnskap og revisor sin melding. 
5. Rapport fra Snåsa Frørenseri. 
6. Valg. 

a) Valg av leder for 1år. 
b) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. 
c) Valg av 5 varamedlemmer. 
d) Valg av 3 utsendinger til årsmøte i N-T Bondelag. 
e) Valg av 3 varautsendinger til årsmøte i N-T Bondelag. 
f) Valg av 2 revisorer med varamedlemmer. 
g) Valg av valgkomite. 

                
7. Fastsetting av godtgjørelse til leder og kasserer. 
8. Arbeidsplan for 2018. 

 
Etter årsmøtet:  

Tore Rennan fra N-T Bondelag kommer med nyheter fra 
sentrale hold. 

Velkommen!  



TILLITSVERV I SNÅSA BONDELAG 
 
Styret i Snåsa Bondelag:  
Leder:                Tom Erik Saur 
Nestleder:         Lars Johan Omli 
Sekretær:          Elise Bostad 
Kasserer:           Magnar Vegset 
Studieleder:      Kåre Eggen 
Skolekontakt:    Thor Johan Skaget  
HMS-ansvarlig: Lars J. Omli 
Verveansvarlig: Thor Johan Skaget  
  
Vararepresentanter til styret: 

1. Jørn Magne Vaag 
2. Jørgen Kjenstad 
3. Marita Holte 
4. Bente Hojem Dahl 
5. Ivar Jostein Dravlan 

 
Styret for Snåsa Frørenseri: 
Leder for 1 år:Sissel Kjenstad  
Styremedlem: Ole Martin Jørstad    
Styremedlem: Ole J. Kristiansen  
 
Utsendinger til årsmøte i N-T Bondelag: 
Thor Johan Skaget 
 
 
 
Revisorer: 
Kjersti Gjestad 
Eli Lisbeth Åsvold Berg 
Vara: Harald Kavli 
 
Valgkomite: 
Leder for 1 år: Ragnar Omli  
Styremedlem: Ole B Kjenstad  
Styremedlem: Anette Brede 

 

  



Årsmelding for Snåsa Bondelag 2017 

Organisasjonsarbeid 

Snåsa Bondelag er ett aktivt lokallag som ønsker at landbruket skal være en stor del av næringslivet 
på Snåsa, også i fremtiden. Leder har hatt noen telefonmøter med lederne i lokallagene og NT 
Bondelag i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Leder samlingen ble av holdt i Åre (nabo landet), 
noen av temaene der var ny søknads form for produksjonstilskudd og utfordringer som svensk 
landbruk har som EU-land.                                                                                                                                    
Vi prøvde i år å invitere kommunestyre medlemmene til åpen gård der vi hadde plan om å holde en 
appell om landbruket og dets betydning for bygda, men dessverre var det bare to som møtte. (de to 
som møtte er to som er godt engasjerte i landbruket).                                                                                              
Vi har jobbet en del med rein på innmark i vår/sommer og kommer til å følge opp dette arbeidet.  

                                                                                                                                                                                
Snåsa Bondelag har i løpet av 2017 fått 5 nye medlemmer.                                                                             
I dag har Snåsa Bondelag 255 medlemmer. (259, 2016)        

Laget har hatt 4 styremøter med 12 bokførte saker. I tillegg har styret vært arrangementskomité for 
Åpen Gård med 2 møter.  

 

Deltakelse i øvrig organisasjoner 

Landbruket er en stor del av Snåsas næringsliv, 25% av sysselsettingen. Da er det naturlig at vi 
fortsatt er representert i styret for Snåsa Næringsforum. Representant for Bondelaget har vært Thor 
Johan Skaget. 

 

Bidrag lokalt 

Snåsa Bondelag ønsker å være aktiv bidragsyter til aktiviteter som fremmer landbruksnæringa i 
bygda. Styret har besluttet at det skal vi gjøre på ulike vis. Blant annet har vi i 2017 støttet følgende 
aktiviteter:  

 Skolehage ved Snåsa Montessoriskole og Snåsa skole 
 Såmmårkauk i Snåsa 2017 
 Gris slakting med 9.trinn v/Snåsa skole 
 Åpen gård 
 Buss tur for ungdomsskole elever fra Snåsa skole til Mære landbruksskole 

Årsmøte i Nord Trøndelag Bondelag                  

Thor Johan deltok for Snåsa Bondelag. Hovedtema var sammenslåing med Sør Trøndelg. 

 

 



 Miljøvirkemidler 

Snåsa Bondelag har drøftet SMIL virkemidlene med landbruks avd. i kommunen, og fått gjennomslag 
for ønske om at disse skal prioriteres søknader relatert til landbruks drift. Disse miljøvirkemidlene er 
framforhandlet gjennom jordbruksoppgjøret og gir faglagene rett til drøftingsmøter med den 
kommunale landbruksforvaltningen.  

Snåsa Frørenseri  

Snåsa frørenseri er i god drift og har ledig kapasitet på rensing av såkorn i år som tidl år. Rensemester 
Morten Hollås.  (egen orientering fra frørenseriet på årsmøte). 

Åpen Gård 

Åpen gård ble i år arr. Hos Erik og Cornelia på Gran. Det ble en kjempefin dag med mye aktiviteter. 
Bygdekvinnelaget ordnet med god mat, 4H gjengen gjorde en god jobb med aktiviteter for barna og 
framvisning av smådyr. All skog stilte med svartkjel kaffe. Endelig finvær og slåttonn og en del andre 
arr samme helg gjorde nok at det ble litt mindre folk enn vi hadde ventet, men vi er for nøy med at ca 
200stk tok turen og fikk mange fine opplevelser i strålende vær. Stor takk til Elise Bostad som gjorde 
en kjempe jobb med arrangementet.  

Samarbeid om utvekslingselever ved St.Olaf Collage  

Også i år bidro Snåsa Bondelag med vertsfamilie til to utvekslingselever. Det var ønskelig at de bodde 
på samme sted og Kåre Eggen tok igjen imot to ungdommer på kost og losji i ett par uker. De var med 
på en rekke kulturelle og sosiale aktiviteter i Snåsa.  

Faglig møter/kurs 

Det ble i regi av bondelaget gjennomført en fagkveld med tema grovfor i samarbeid med NLR og Tine, 
med innlegg fra bonde Geir Skjesol. Alle deltagerne på møte fikk tilbud om å bli med i 
erfaringsgrupper på grovfor. Disse gruppene med støtte fra NLR, jobber fortsatt sammen målrettet 
mot økte avlinger og utnytting av grovforet. 

I samarbeid med Nortura ble det arr tur til Gjevsjøen for å se på det nye sau fjøset som er bygg på 
gården. Utover å se på nyfjøset var noe av målet med turen sosialisering av gårdbrukerne i bygda. 
Mellem 25-30 stk var med.  

I samarbeid med NLR med Snåsa bondelag som initiativtaker har vi fått til ett maskinfører kurs på 
Snåsa, som gjennomføres uke 43. 

 

 

 

 

 

 



Oppsummert 2017 

Snåsa Bondelag kan anses som ett aktivt lokallag som bidrar til lokale aktiviteter.                                  
Arbeidsplanen for 2017 ble ikke helt nådd, korn og jord var noe vi hadde planer om å ha fagkvelder 
på, men dette ble ikke gjennomført. Men mye er gjort og styret har jobbet godt sammen. 
Samarbeidet i landbruksforumet sammen med de andre faglaga og kommunen fungerer godt.                                   

 

 

                                                                        På vegne av styret 

                                                                       Tom Erik Klevmo Saur 

                                                                      Leder i Snåsa Bondelag 


