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• Organisasjonskurs for 
lokallagstillitsvalgte

• Innføring i følgende temaer: 
• Bondelagets historie og 

oppbygging
• Din jobb som tillitsvalgt
• Landbrukspolitikk
• Politisk arbeid i lokallaget
• Praktisk arbeidet i lokallaget

• Bevertning kl. 12.00

• Ferdig til 18.30

Om kurset



• Næringspolitisk organisasjon

• Partipolitisk uavhengig

• Kontingentfinansiert

• Arbeider for å sikre landbrukets 
rammebetingelser og for å 
synliggjøre betydningen av 
landbruket i det norske samfunnet.

Bondelaget som 
slagkraftig organisasjon
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Tilstede over hele landet: 

• 63.500 medlemmer og 3.000 
tillitsvalgte

• 60% av alle bønder i Norge er
medlemmer

• Over 500 lokallag og 18 fylkeslag

• Sekretariat Oslo og alle fylker

 En av de best organiserte
næringene i Norge

Bondelaget som
slagkraftig organisasjon
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«Det er viktig å erkjenne at 
Bondelaget er en av Norges 
sterkeste og flinkeste lobby-
organisasjoner, sier Venstres 
Sveinung Rotevatn. – De har 
folk overalt, og med én gang 

noe står på spill, setter de 
seg på partienes fylkesledere 
og stortingsrepresentanter.  
Det bygger et enormt press 

innad i partiet, (…)»
Fra «Kors på Halsen – Sannheten om Sylvi Listhaug»  

- Mathias Fischer, 2017

Bondelaget som
slagkraftig organisasjon



• Færre yrkesutøvere  hva 
landbruket leverer til samfunnet 
er viktigere enn antall sysselsatte

• Felles organisering er den beste 
måten å sikre næringas 
rammebetingelser

• Eksempler:
• WTO-marsjen 2005

• Eksempel: Bålaksjon 2017

• Lokallagene en forutsetning for   
å ha en demokratisk 
organisasjon.

Bondelaget som
slagkraftig organisasjon



Medlemsnytte –
Bondelaget tilbyr

• Næringspolitiske 
rammebetingelser for den 
enkelte og hele næringa

• Veiledning til den enkelte

• Medlemspris på tjenester, 
service og varer

• Lokal interesseorganisasjon

• Yrkessosialt fellesskap



Organisasjonens oppbygging

63.500 medlemmer

520 lokallag
Årsmøte

Styre (5+)

18 fylkeslag
Årsmøte

Styre (5+)
Administrasjon (3-5)

Bondelaget sentralt
Årsmøte

Representantskap
Sentralstyre (12)

Generalsekretær – 60 ansatte



Jordbruks-
forhandlinger

Arbeidsgrupper/ 
utredninger

Budsjettnemnda

Omsetningsrådet

Oppfølging av ulike 
produksjoner 

/faglig kunnskap

Samarbeid med 
samvikene

Internasjonalt

WTO

EØS

Internasjonale 
samarbeids-

organisasjoner

Andre 
internasjonale 
forhandlinger

Nærings-
politikk

Klima og miljø

Trygg mat

Økologisk 
produksjon

Lokalmat

Næringsutvikling

Skatt og avgift

Samarbeidende 
regnskapskontor

Samarbeidende 
advokater

Dyrevelferd

Ressursforvaltning: 
jordvern, rovvilt, 

jakt og fiske

HMS og beredskap

Velferdsordninger 
og sosiale 

rettigheter

Forskning og FoU

Utdanning og 
rekruttering

Juridiske 
spørsmål

Sikre eierskap til 
ressursene

Lovverk som 
berører landbruks-
virksomheten og 

gården

Eiendomspolitikk: 
konsesjonslov, 

jordlov etc. 

Erstatnings-
spørsmål

Juridisk bistand til 
medlemmer

Oppfølging av 
forsikringsavtaler

Kommunikasjon
og 

organisasjon

Næringas 
omdømme

Nettside og 
mediearbeid

Kampanjer med 
mer.

Åpen Gård

Planer for 
organisasjonen

Medlemsfordeler

Administrasjon og 
drift

Aksjonsberedskap

Profilering

Bondelaget arbeider bredt



Merkesteiner i Bondelagshistoria

1896 Norsk Landmannsforbund blir 
stiftet. Likebehandling med 
annet næringsliv. Toll (spesielt 
korntoll)

1913 Norsk Bonde- og småbrukar-
lag stiftes

1920 Bondepartiet skilt ut

1921 Skifter navn til 

Norges Bondelag

1928 Kornloven

1930 Omsetningsloven



Merkesteiner i Bondelagshistoria

1938 Bondelaget fremmer krav om 
«inntektsmessig jamnstilling».

1940 Krig. Bondelagslederne la ned 
sine verv. Matforsyning og 
råvaremangel. 

1946 NBU og NBK etableres

1950 Hovedavtalen for jordbruket 
etablerer forhandlings-
instituttet og «forpliktende
samarbeid mellom 
organisasjoner og stat»



Merkesteiner i Bondelagshistoria

1975 St. meld. Nr. 14 
Opptrappingsvedtaket

1995 Tollbasert importregime

2012 «Økt norsk matproduksjon på 
norske ressurser», 
Meld. St. 9 (2011 - 2012)

2013 Landbrukspolitiske skillelinjer



Oppsummering

• Norske bønders muligheter 
ligger i å opptre i felleskap

• Medlemmer og lokallag 
bunnplanken i 
organisasjonen

• Våre samfunnsbidrag 
hovedargumentet for 
satsing på norsk landbruk

• Lokallaga forutsetning for 
levende organisasjons-
demokrati



Tillitsvalgt 
i lokallaget
Organisasjonsarbeid i praksis



Hva er en tillitsvalgt? 



Hvorfor sa du
ja til vervet?



Du er tillitsvalgt!

• Laget ditt har tillit til at du kan 
vurdere saker på vegne av 
medlemmene!

• Sett deg inn i saker og ikke vær 
redd for å mene noe om dem!

• Hvordan kan du som tillitsvalgt 
finne ut hva medlemmene 
mener i en spesiell sak?



Forskjellige 
folk, 

forskjellig 
motivasjon

Utvikling
• Lære nye ting
• Personlige utfordringer
• Faglige utfordringer

Nettverk
• Andre medlemmer
• Tillitsvalgte/ansatte i NB
• Politikere/forvaltning
• Andre organisasjoner

Plikt/Ansvar
• Del av arbeidet 

som bonde
• Tradisjon
• «min tur»

Påvirke
• Organisasjonen
• Lokallaget
• Lokalsamfunnet



Du er tillitsvalgt!

• Det skal være moro å være 
tillitsvalgt

• Hva folk legger i «moro» kan 
variere. Vær bevisst på det i 
styret. 



Hva er lojalitet?

Egen mening

Lokallagets
mening

Fylkeslagets 
mening

Norges 
Bondelags 

mening

Egen mening
vs 

lokallagets 
mening



Du er tillitsvalgt!
• Du er valg til å tale og vurdere 

saker på vegne av 
medlemmene

• Ikke uinnskrenket makt

• …men ikke vær redd for å mene 
noe!

• Det er en styreoppgave å sette 
seg inn i saker. 

• Hvordan kan du som tillitsvalgt 
finne ut hva medlemmene 
mener i en spesiell sak?



Styrearbeid
Praktisk organisasjonsarbeid for       

tillitsvalgte i lokale bondelag



• Medlemsaktivitet

• Medlemsdemokratiet

• Økonomisk ansvarlig

• Medlemskontakt

• Medlemspleie/-verving

• Kontakt med fylkeslaget

• Utadretta aktivitet lokalt
• Politisk kontakt

• Kontakt med kommune

• Kontakt med andre  
organisasjoner

Styrets ansvar og oppgaver



• Formelle roller: 
• Leder, kasserer, 

verveansvarlig etc. 

• Uformelle roller

• Forskjellige roller, men felles 
ansvar

Ulike roller i styret



Ledelse:

• sette mål

• strategier

• formulere 
budskap

• motivere

Administrasjon:

• organisere

• igangsette

• informere

• ”kontor-
arbeid”

Lokallagslederrollen



Lokallagets rolle



Over 500 lokallag 
– grunnfjellet i 
organisasjonen!

Hvorfor er det viktig at lokallaga 
fungerer?



• Forutsetning for å være en demokratisk 
organisasjon

• En lyttepost for organisasjonen
• Aksjonsberedskap
• Politikerpåvirkning
• Opinionspåvirkning
• Sosialt og faglig nettverk
• Bondelagets oppslutning
• Rekruttering av tillitsvalgte

Lokallagas rolle





Aktivitet i lokallaget
• Hva er riktig 

aktivitetsnivå?

• Velfungerende er ikke 
nødvendigvis det samme 
som mest mulig aktivitet. 

• Forskjell i medlemsmasse 
og grunnlag for aktivitet

• Lokallaget er en viktig 
brikke i organisasjonen.



Snakk om hva dere vil med drifta
av lokallaget. 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, osv…

Mål for lokallaget



MÅ – BØR – KAN i lokallagshåndboka

MÅ BØR KAN

Gjennomføre årsmøte Medlemsmøter, faglig 
og/eller sosialt

Kurs/studiering

Ha minst en 
medlemsaktivitet

En utadrettet aktivitet Åpen Gård

Ha aksjonsberedskap 
og stille opp på 
aksjoner

Delta på kampanjer og 
aksjoner initiert av 
Norges Bondelag

Åpne møter

Skolekontakt

Politikerkontakt



Alle lokallag MÅ
Aktiviteter
• Årsmøte
• Minst en medlemsaktivitet
• Ved brudd i jordbruksforhandlingene – følge 

opp NB sine aksjonsplaner. 

Medlemskontakt
• Informasjon i posten til alle medlemmer minst 

en gang i året. Husk nye medlemmer!

Dokumenter
• Årsmelding og regnskap
• Arbeidsplan

Kommunikasjon
• Ha kontakt med fylkeslaget
• Delta på fylkesårsmøtet, ledermøter             og 

eventuelt andre møter i fylket



Lokallaga BØR
Aktiviteter
• Medlemsmøter, faglig og/eller sosialt 
• Én utadretta aktivitet
• Delta på kampanjer og aksjoner initiert av 

NB 

Medlemskontakt
• Medlemsverving og følge opp nye 

medlemmer
• Kontakte utmeldte medlemmer

Dokumenter
• Innspill til jordbruksforhandlingene
• Svare på andre høringer fra bondelaget 

eller kommunen 

Kommunikasjon
• Stille opp ved henvendelser fra media
• Sende bilder og informasjon om lokale 

aktiviteter til fylkeslagets nettside



Lokallaga KAN
Aktiviteter
• Kurs/studiering
• Åpen Gård
• Åpne møter
• Skolekontakt
• Politikerkontakt

Medlemskontakt
• Informasjon til medlemmer, post, e-post 

eller sms.

Dokumenter
• Info om landbruket i kommunen,         

fakta-ark, brosjyrer, plakater etc.

Kommunikasjon
• Være aktiv ovenfor lokale media



Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

September
• Oppstart lokallagsarbeidet

• Forberede årsmøtet som skal 
avholdes innen 1. november:

• Sette i gang 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



Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

Oktober – desember
• Årsmøte i lokallaget og oppstart av 

nytt styre
• Diskutere aktivitetsnivå og vedta 

en arbeidsplan, helst med datoer. 
• Avtal tid og sted for første 

styremøte på årsmøtet
• Konstituering av styret og send inn 

«Melding etter årsmøte i 
lokallaget»

• Opplæring av nye 
styremedlemmer (lokalt/fylke)

• Ledermøte i fylkeslaget
• Medlemsverving /- oppfølging



Årshjulet i Bondelaget
- en sjekkliste for lokallaget

Januar – mars
• Lokale aktiviteter

• Regionmøter, 
jordbruksforhandlingene

• Uttale før forhandlingene sendes 
fylkeskontoret til fastsatt frist i fylket

• Utadrettede aktiviteter før 
jordbruks-forhandlingene: 
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 i 
august



Landbrukspolitikk
Veien fra studiearbeid til jordbruksavtale



Fra studiearbeid til 
jordbruksavtale
• Leder og nestledere i NB er  

forhandlingsutvalg
Høst og vinter:
• Grunnlagsmaterialet utarbeides 

av budsjettnemnda for 
jordbruket
• Totalkalkylen - totalregnskap og 

budsjett
• Referansebrukene – faktiske bruk
• Resultatkontrollen -

måloppnåelsen

• Tilsvarer TBU – teknisk 
beregningsutvalg for 
lønnsoppgjørene



Veien fra studiearbeid 
til jordbruksavtale
Studieheftet 

• Aktuelle tema med tilhørende spørsmål

• Innspill: via QuestBack og/eller som 
eget høringsinnspill via fylkene. 

Hensikten

1. Få frem medlemmenes syn og krav

2. Forankre bondelagets krav i 
medlemsmassen

3. Forberede organisasjonen på 
forhandlingene

4. Opplæring i landbrukspolitikk



Forhandlinger

• NB sentralt har 
høringsrunder med andre 
organisasjoner i 
landbruket.

• Rep.skap gir råd

• Lokallagskampanje:
• Positive holdninger hos forbrukere    

og politikere

• Aksjonsforberedelse for lokallaga

• NB og NBS sammenstiller 
og overleverer felles krav 
– Jordbrukets krav



Brudd eller avtale?

• Tilbud fra staten
• Prosedyrer
• Sonderinger
• Forhandlinger

• Organisasjonen i ryggen er 
viktig – skaper moment

• Fredsplikt
• Statens kan forhandle          

videre med en av partene
• Ved brudd fastsetter Stortinget 

oppgjøret



Ved brudd

• Sjølstendig næringsdrivende 
- ingen streikerett

• Få fram at maten ikke er 
noen selvfølge

• Å koble bonden til maten er 
effektfullt

• Hva vil vi satse på: landbruk 
over hele landet, små og 
store bruk etc. 



Veien fra studiearbeid til 
jordbruksavtale

Hvilken rolle har lokallaget under 
forhandlingene?

• Lokallagas innsats er avgjørende 
for at vi skal kunne gjennomføre 
kraftfulle aksjoner

• Å ha organisasjonen i ryggen gir 
styrke til forhandlingsutvalget

• Bondelaget har en enestående 
evne til å koordinere aksjoner i 
hele landet



Lokallagets oppgaver under 
forhandlingene?

• Vise lokale effekten av 
foreslått politikk –
eksempler i lokalavisa

• Tillit til forhandlingsutvalget

• Lytt til fylkeslaget

• Være klar for mobilisering



Jordbruksforhandlingene 
i Nordland

Spørsmål?



Mer kunnskap?

Apple sin podcast-app
Android: SoundCloud

Eller på 
landbruk.no/podcast



Politisk arbeid i lokallaget
Planprosesser i kommunen og andre enkeltsaker

Omdømmebygging og lokallaget som ambassadør
Alliansebygging



Politikk i lokallaget

Politikk, fag eller fest?



Politisk arbeid i lokallaget

• Kommunepolitiske saker 
og planarbeid i 
kommunen

• Grunneierrettigheter

• Omdømmebygging

• Alliansebygging

• MÅ-BØR-KAN

• Samarbeid med andre 
lokallag?



Lokallagets rolle

• Politisk arbeid i lokallaget – hva er 
det?

• Prioritering av SMIL-midler

• Er jordvern landbrukspolitikk?

• Er behandling av konsesjonssaker 
politikk, eller er det forvaltning av 
nasjonal lov?

• Er kommunens beredskapsplan 
politikk, eller er det kommune-
administrasjonens oppgave?

Hva er aktuelt hos dere?



Hva er en 
kommuneplan?
• Består av en samfunnsdel 

(tekst) og en arealdel (kart)

• Den generelle delen 
beskriver i tekst hva 
kommunen ønsker – og 
skrives ofte først

• Overordnet dokument –
kan sammenlignes med 
jordbruksmelding

• Skal rulleres hvert 4. år



Kommuneplan

Samfunnsdelen Arealdel - plankartet



Hva bør lokallaget passe på?

• Landbruk er næring ikke kultur 
og friluftliv

• Ikke plassert sammen med frivillige 
organisasjoner, men med 
næringsforening, NHO og LO

• Ha kunnskap om landbruk i egen 
kommune

• Vær klar over omfanget dette kan 
få – prioriter hardt

• Kom tidlig inn i prosessen: 
samfunnsdelen er viktig 



Eksempler i samfunnsdel

• Hvordan beskrives landbruk som 
næring?

• Her beskrives behovet for bolig- og 
næringsareal, sørg for at matjord 
beskrives om bondens 
næringsarealer – de er ikke ledige

• Hva med annen næring/kontor/ 
småindustri på gårdsbruk?

• Hva med boligbygging nær dyrka 
mark – føringer for buffersone?

• Tursti, kyststi, grunneier-
rettigheter



Andre planer i kommunen

Kommunestyret bestemmer, 
og valg beskrives i 
«kommunens planstrategi»:

• Beredskapsplan

• Klima- og miljøplan

• Næringsplan (inkl landbruk 
eller egen for landbruk)

Landbruk er vesentlig i flere 
av disse sakene



Enkeltsaker - eksempler

• Konsesjonssaker

• Delingssaker

• Reguleringsplaner

• Budsjett

• Sammenslåinger og 
nedleggelser av skoler/ 
bibliotek/ 
landbrukskontor med 
mer

• Beredskap

• Flere eksempler?



Grunneierrettigheter

• Bondelags medlemmer har 
omfattende 
grunneierinteresser

• Ved aktuelle saker: organisere 
grunneiere og lag egne grupper

• Lokallaget trenger ikke bære 
ansvaret, men bør være 
igangsetter

• Kontakt fylkeslaget eller Norges 
Bondelags ekspertise



3. Omdømmebygging

• En forutsetning for å 
kunne påvirke

• Politisk vilje er 
avhengig av vår støtte i 
befolkningen



Kommunikasjon: 

Vise fram bonden 



Viser 
konsekvensene 
av foreslått 
politikk 





Formidle kunnskap



Bondelaget i mediene

•Vi er ekspertene
•Vi har de gode 

historiene
•Det handler om 

presentasjon
• Sammen gjør vi bonden, 

landbruket og Norges 
Bondelag synlig



Facebook 
Lage gode ambassadører for landbruket



Alliansebygging

• Politikere

• Administrasjonen

• Lokalavisa

• Andre 
organisasjoner

• Lokal 
næringsforening



Prioriterte saker i 
Norges Bondelag

• Klima
• Landbrukspolitikken
• Markedsbalansering
• Eiendomsrett
• Jordvern
• Dyrevelferd
• Rovdyr
• Matmakt
• Bioøkonomi



Hvordan jobber 
vi lokallaget?
Praktisk organisasjonsarbeid for       
tillitsvalgte i lokale bondelag II



Kilder til informasjon
• Norges Bondelags hovedside

• Fylkessidene

• Knappen «For lokallag/tillitsvalgte»

• Min side/mitt lokallag

• Vis hvor «Nyhetsbrev til tillitsvalgte» 
er lagret

• RJS

• Nettbutikken

• Kontaktinfo til lokallag, 
fylkestillitsvalgte og ansatte

• Om Norges Bondelag – lover og 
næringspolitisk program

• TryggereSammen.no

• Landbruksutdanning.no

https://www.bondelaget.no/
https://www.bondelaget.no/fylkene/
http://www.tryggeresammen.no/
http://www.landbruksutdanning.no/


Informasjon til lokallagsstyret

Fra Norges Bondelag
• Nyhetsbrev til tillitsvalgte
• SMS til leder (jordbruksoppgjøret)
• Bondebladet
• Nettside og Facebook

Fra fylkeslaget
• Informasjon fra fylkeskontoret
• Møteplasser og besøk
• Nettside og Facebook
• Hvordan skille ut det som er 

viktig?
• Hvilke rutiner har fylkes-

kontoret?



Informasjon fra lokallagsstyret

• Formelle og skriftlige innspill

• Saker til fylkesstyremøte eller 
årsmøte

• I møter

• Formelle og uformelle kanaler

• Ta en telefon!

Veien til toppen er kort!



• På møter, post, epost, SMS, 
Facebook?

• Det er et styreansvar at 
medlemmene får
informasjon.

Hvordan informerer dere?

Fra lokallaget til medlemmene



Syklubb eller styremøte?



Hva er forskjellen på
et symøte og et 
styremøte?



Hvorfor er det viktig 
at det er balanse 
mellom det sosiale 
og det formelle?



• Planlegging:

• Avtal tid og sted for første
møte på årsmøtet!

• Planlegg neste styremøte på
møtet

• Gå på omgang, eller på et fast 
egnet lokale?

• Send ut saksliste på forhånd

• Informer vararepresentanter, 
bør 1. vara møte fast?

• Hvor mange styremøter
trenger vi?

Gjennomføring av styremøter



Saksliste
• Kan gjøres enkel, men bør 

sendes på forhånd
• Faste saker: 
• Godkjenning av referater
• Medlemstall og 

medlemsarbeid
• Økonomi
• Info fra fylket/sentralt
• Åpen post?
• Eventuelt

• Meldes når møtet 
begynner

Styremøter, dokumenter



Referat
• Kan gjøres enkelt
• Oppsett og innhold: bør

følge sakslista
• Oppfølging, hvem gjør

hva
• Bør sendes ut

umiddelbart og arkiveres

Styremøter, dokumenter



• Trenger et styremøte
møteledelse?

• JA!

• Lederens opptreden er
avgjørende for stemningen

• Sitt på enden av bordet

• Balansen sosialt/effektivitet

• Sørge for at alle sier det de 
mener

• Respekt for andres tid – ta 
saker først, kaffe etterpå. Bli
ferdig til tida.

Styremøter, møteledelse



• Ulike saker: referatsaker, 
orienteringssaker, vedtakssaker

• Saksgang:

• Orientering fra leder eller
annen som legger fram saken

• Diskusjon

• Oppsummering

• Vedtak eller ”tas til
orientering”

• Avstemming er sjelden på
styremøter i lokallag, men lederen
har dobbeltstemme ved
stemmelikhet

Styremøter, saksbehandling



Sosial arena:

• 98% av de lokale tillitsvalgte i 
Norges Bondelag sier seg enig i 
påstanden: «Vi har det hyggelig
på styremøtene»

Faglige diskusjoner:

• «Vi liker gode diskusjoner på
styremøtene. Vi har det moro og 
liker å provosere litt»

• «….samhald, diskusjonar, løyse
problem i lag..»

• Utfører praktiske oppgaver
Kilde: «Fag eller fest?», E. Røed (2012)

Hva betyr styremøtet?



Hvorfor har vi så mange møter?

• Å møtes ansikt til ansikt har
verdi

• Dialog – der det beste
argumentet når fram, ikke det
matematiske flertallet

• Medlemsdemokratiet

• Medlemsmøter: Mulighet for 
medlemmene å delta 



Når er et møte 
vellykka?



Møte – før, under, etter

• Hva er målet med møte?

• Målgruppe – hvem skal 
inviteres?

• Kun medlemmer eller åpent 
for alle?

• Må noe ordnes på forhånd?

• Faglig eller sosialt?

• Hvem gjør hva, når? Delegering. 

• Under møtet: ethvert møte 
krever møteledelse

• Etterarbeid: oppsummer og 
evaluer



Bondelagets arrangements-
forsikring
• En generell arrangements-

forsikring og en egen for 
Åpen Gård

• For ikke-kommersielle 
arrangementer

• Åpen Gård: dekker 
«vertsbondens rettslige 
erstatningsansvar ovenfor de 
besøkende, og besøkendes 
erstatningsansvar for skade 
på vertsbondens eiendom 
eller person.»

• Ta kontakt med fylket/NB 
sentralt



Årsmøtet
• Årsmøtet skal avholdes innen 

den 1. november hvert år.

• De fleste har årsmøtet på 
samme tid hvert år: ingen 
grunn til ikke å sette dato tidlig

• Styrets ansvar – se NBs lover

• Innkalle ihht. frist. 

• Ferdigstille papirer: 
årsmelding og regnskap

• Varsle valgkomiteen om 
dato for årsmøte

• Arrangering og 
gjennomføring

• Hva er verdien av årsmøtet?



Årsmøtet – valgkomiteen

• Lovene til NB gir 
valgkomiteens oppgaver

• Valgkomiteens ansvar:

• Innstille på kandidater der 
folk er på valg. 

• «Saksforberedende organ» for 
årsmøtet

• Årsmøteordfører leder valget, 
ikke valgkomiteen

• Hva gjør man dersom et    
styre ikke fungerer?



God organisasjonskultur

• Det er et poeng at alle skal føle seg 
velkomne som medlemmer, og 
som medlemmer av styret.

• Viktig å se folk og hilse på folk.

• Har noen av dere opplevd «klikk-
tendenser» i sitt lokallag?

• Hva gjør man dersom det oppstår 
en situasjon i lokallaget? Som 
styreleder? Som styremedlem?

• God folkeskikk er en god ting.



Pause



Møteledelse

Må alle møter ha en 
møteleder?

Har dere eksempler der dere 
har opplevd god (eller dårlig) 
møteledelse?

Er det noen som har vært 
møteleder? Når er det 
vanskelig å være møteleder?



Økonomi i 
lokallaget



Kasserer/regnskap

• «Informasjon til 
kassereren»  og maler på 
nettsida

• Økonomirutiner: 
• Bank og kasse
• Honorar
• Regnskap – en 

heksekunst?
• Regnskapet må være 

etterprøvbart
• Statusoppdatering på 

økonomi – på 
årsmøtet og gjennom 
året



Økonomi

Inntekter
• Tilbakeføring av 

kontingent
• Aktive lokallagsmidler 
• Salg på arrangement
• Annet?

Utgifter
• Møte- og 

arrangementskostnader
• Støtte/gaver
• Godtgjørelse til 

tillitsvalgte
• Annet?



Litt om godtgjørelser

• Kun årsmøtet som kan innvilge

• Stor forskjell på lokallag – bør 
også være forskjell på 
godtgjørelser

• Noen lag har ingenting

• Vær varsom med store, faste 
godtgjørelser: irreversibelt?

• Må tilpasser aktiviteten

• Utgiftsdekning



Rutiner for utbetaling

• Skjema ligger på nettsidene

• Fylles ut og underskrives (husk 
person- og kontonummer)

• Original sendes Norges 
Bondelag

• Lokallaget får faktura på: 

godtgjørelser 

+ arbeidsgiveravgift 

+ feriepenger



Et forsøk på oppsummering

• Norges Bondelag er en slagkraftig 
organisasjon – og du er en del av det

• Lokallaga er grunnfjellet i 
organisasjonen

• Aktive lokallag og velfungerende 
lokallag

• Lokallagsarbeid kan og skal være både 
faglig og sosialt. 

• Et styre er et kollegium: alle har en     
rolle, og alle har et felles ansvar

• Fylkeskontoret er bare en telefon 
unna



Lokallaget er ikke aleine, 
men del av en stor organisasjon. Bruk den!

www.bondelaget.no | #norgetrengerbonden
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