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Organisasjonen gir styrke
– 15 styremedlemmer 

påvirker sentralt

– 18 fylkeslag påvirker 
stortingsbenk og 
fylkesting

– 520 lokallag påvirker 
lokalt

– 63000 medlemmer 
påvirker folk flest!



Gode og velfungerende lokallag er 
superviktig!

Fordi:

- Aktiviteten skjer der folk bor og 
jobber 

- Lokallaga skaper trivsel og samhold 

- Øker fagkompetansen hos bønder

- Jobber politisk og skaper trøkk

- Viser fram matproduksjon for folk 
flest

- Mobiliserer og aksjonerer ved behov



Mål for Bondelagets arbeid: gjennomslag 
for våre politiske saker

- Mediene:  presseoppslag, 
kronikker/leserinnlegg

- Sosiale medier: få folk flest med 
oss, skape engasjement

- Tett politisk kontakt med 
Stortinget, næringskomiteen, og 
en til en med politikere

Lokallaga er helt vesentlige for å få  
politisk gjennomslag!



Mål for lokallaga:
• Alle lokallag skal fungere! 

• Alle lokallag skal ha et 
bevisst forhold til eget 
aktivitetsnivå!

Men: 

Ikke legg lista høyere enn det 
dere klarer!

Ikke ha dårlig samvittighet for 
at andre klarer mer! 



Lokallagas må – bør - kan
MÅ BØR KAN

Gjennomføre 
årsmøte

Medlemsmøter, 
faglig og/eller sosialt

Kurs/studiering

Ha minst en 
medlemsaktivitet

En utadretta 
aktivitet

Åpen Gård

Ha 
aksjonsberedskap 
og stille opp på 
aksjoner

Delta på kampanjer 
og aksjoner initiert 
av
Norges Bondelag

Åpne møter

Skolekontakt

Politikerkontakt



Mål for lokallaget

Styret legger ambisjonsnivået:

• Eksempler på mål:
– Være en sosial møteplass

– Bringe medlemmenes meninger videre 

– Gjøre landbruket i kommunen synlig

– Følge med og tipse fylket om lokale saker (areal, jordvern)

– Øke medlemstallet

– Påvirke kommunen (politikere, landbrukskontor)

– Osv.



Alle lokallag MÅ
• Aktiviteter:

– Årsmøte
– Minst en medlemsaktivitet
– Ha aksjonsberedskap og delta på aksjoner initiert av Norges 

Bondelag

• Medlemskontakt:
– Informasjon i posten (?) til alle medlemmer minst en gang i året 

(for eksempel invitasjon til årsmøtet med årsmelding). Husk nye 
medlemmer!

• Dokumenter:
– Årsmelding
– Arbeidsplan
– Regnskap

• Kommunikasjon:
– Ha kontakt med fylkeslaget
– Delta på fylkesårsmøtet, ledermøter og eventuelt andre møter i 

fylket
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Lokallaga BØR
• Aktiviteter:

– Medlemsmøter, faglig og/eller sosialt 
– En utadretta aktivitet
– Delta på kampanjer initiert av Norges Bondelag

• Medlemskontakt:
– Medlemsverving
– Følge opp nye medlemmer
– Kontakte utmeldte medlemmer

• Dokumenter:
– Innspill til jordbruksforhandlingene
– Svare på andre høringer fra bondelaget eller kommunen (eks ved rullering av 

kommuneplanen)

• Kommunikasjon:
– Stille opp ved henvendelser fra media
– Sende bilder og informasjon om lokale aktiviteter til fylkeslagets nettside
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Lokallaga KAN
• Aktiviteter:

– Kurs/studiering
– Åpen Gård
– Åpne møter
– Skolekontakt
– Politikerkontakt

• Medlemskontakt:
– Informasjon til medlemmer, post, e-post eller sms

• Dokumenter:
– Informasjon om landbruket i kommunen, faktaark, brosjyrer, plakater 

eller plansjeserier

• Kommunikasjon:
– Være aktiv ovenfor lokale media
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Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

Oktober – desember
• Gjennomføre årsmøtet

– Vedta en arbeidsplan, helst med datoer
– Diskutere rett aktivitetsnivå for laget
– Avtal tid og sted for første styremøte på årsmøtet
– Ved lederskifte meldes dette til fylkeskontoret umiddelbart

• Oppstart av nytt styre
– Konstituering av styret
– Skjemaet ”Melding etter årsmøte i lokallaget” sendes fylkeskontoret
– Opplæring av nye styremedlemmer (enten i lokallaget eller i regi av 

fylkeslaget)

• Studiearbeid, kurs og temamøter
• Høringsarbeidet foran jordbruksforhandlingene
• Ledermøte i fylkeslaget
• Verveaktiviteter og oppfølging av nye medlemmer.
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Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

Januar – mars

• Lokale aktiviteter

• Uttale før forhandlingene sendes fylkeskontoret til 
fastsatt frist i fylket

• Utadrettede aktiviteter før jordbruksforhandlingene –
informasjon om årets aktiviteter kommer fra 
fylkeslaget og Norges Bondelag

• Avgjørelse om lokallaget skal arrangere Åpen Gård

• Årsmøte i fylkeslaget – forbered lokallagets deltakelse.



Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

April – september

• Eventuell planlegging av Åpen Gård

• Jordbruksforhandlingene – følg med på 
informasjon fra fylkeslaget og Norges Bondelag

• Aksjonsberedskap

• Årsmøte i Norges Bondelag i juni – følg med på 
nett

• Gjennomføring av Åpen Gård
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Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

September
• Oppstart lokallagsarbeider
• Forberede årsmøtet som skal 

avholdes innen 1. november:
– Igangsette valgkomiteen!
– Sette av dato og invitere innledere, fylket/andre
– Kasserer avslutter regnskapet og kontakter revisor
– Produsere årsmøtepapirer

• Invitasjon til alle medlemmer minst 14 dager før 
årsmøtet
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Regionreformen påvirker Norges 
Bondelag

Mulig tidsplan: 

• Desember 2017: Oppnevning av 
organisasjonsutvalg

• 2018: Utvalget jobber

• Februar 2019: Utvalgets forslag 
legges fram for drøfting i 
fylkesårsmøtene

• Mars 2019: Utvalgets forslag drøftes 
av representantskapet

• Juni 2019: Lovendring i Norges 
Bondelags årsmøte

• 2020: Implementering av 
organisasjonsendringene



Nytt tilbud: 
- Organisasjons-
opplæring for lokallaga

• Mål: Et varig tilbud om     
grunnleggende
organisasjonsopplæring for 
lokallagstillitsvalgte

• Oppstart i 2018

• 8-timers kurs

• Tema:

– Organisasjonsopplæring

– Landbrukspolitikk

– kommunikasjonsarbeid



Takk for meg!
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