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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
07.04.2017
10:00-15:00
Grand Hotell

Møtedato
Møtetid
Møtested

Vår dato: 21.04.2017
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 16/00951
Som medlemmer møtte:
Borgny Kjølstad Grande, Audhild Slapgård, Lorns Olav Aunsmo, Tore Rennan, Kristoffer
Moan, Line Klausen (NTBK),
Forfall: Mildrid Berg Einmo (NTBU)
Som varamedlem møtte: Svenn Ove Fosseng
Fra administrasjonen møtte: Anne Marit Igelsrud, Leif Hjulstad, Erica Hogstad Fjæran
Til behandling:
1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/17

Godkjenning av protokoller
Vedtak: Utsettes til neste styremøte

3/17

Siden sist / åpen post
a) Stormøte på Inderøy v/de som var der
b) Møte i partnerskapet v/Borgny
c) Representantskapsmøte v/Borgny
d) Innovasjonscampus v/Leif og Anne Marit
e) Rovvilt v/Borgny og Leif
- Møte med politikere om utnyttelse av beiteressurser 3. mars
- Møte i rovviltnemda 10. mars
- Fylkesmannen: Tilskudd til tiltak i beiteområder 29.mars
f) Utmarkskonferanse i Oslo v/Erica
g) Møte vedr Klimaskog v/Anne Marit
h) Landbrukets Klima og Energisenter v/Anne Marit
i) Lokallagsmøte på Grong v/Leif
j) Jordbruksmeldinga v/Borgny
k) Artikkel 19. v/Anne Marit
l) Nei til EU v/Audhild
m) Strategisamling

Vedtak: Sakene tas til orientering. Tillegg på sak d) Adm. sender ut prosjektbeskrivelse til
styret.
4/17

Medlemstall
Pr 03.04. er medlemstallet i Nord-Trøndelag Bondelag 4970.
Medlemstall pr 31.12.16 var 5039.
Styret i Norges Bondelag har vedtatt et mål om 64 000 medlemmer i 2017.
Dersom Nord-Trøndelag Bondelag skal ta sin andel av medlemsveksten så må
vi øke antallet medlemmer fra i dag og fram til nyttår med 142 medlemmer.
Vedtak: Saken tas opp på strategisamling.

5/17

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Årsmøte i 4H 6. mai
Vedtak: Ingen møter
b) Årsmøte i Studieforbundet Næring og Samfunn 12. juni kl 12. Stav.
Vedtak: Lorns Olav møter
c) Møte i OI! 10. mai kl 15. Trondheim
Vedtak: Borgny møter

6/17

Media
Erica orienterte.

7/17

Fylkeskontoret informerer
Org.sjef orienterte.
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Saker til behandling

19/17

11/00628-11 Styrets arbeidsform 2017

Vedtak
Styret diskuterte arbeidsform, og fordelte arbeidsfelt og fadderlag med endringer fremkommet
i møte.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Styret må i denne saken diskutere hvordan man i fellesskap ønsker å arbeide gjennom året.
Vedlagt i egen sak ligger styreinstruks og retningslinjer for drift av fylkeskontor.
Oppsummeringen fra gruppearbeidet på årsmøtet er lagt ved som grunnlag for diskusjonen.
Styret må blant annet ta for seg:
Hvordan holder vi dialog mellom styremedlemmene mellom styremøtene?
Hvordan aktiviserer vi lokallaga og holder en god dialog med dem?
Hvordan forholder vi oss til administrasjonen?
Hvordan arbeider vi videre med sammenslåingsprosessen for fylkene i Trøndelag?
Styret skal også oppnevne og fordele representanter i råd og utvalg, samt fordele
arbeidsoppgavene og lokallagene i mellom seg. Det er lurt å fordele arbeidsmengden på
styremedlemmene. Fylkesleder har sammen med org.sjef satt opp forslag til fordeling av
oppgaver, men dette skal diskuteres på styremøtet.
Nedenfor vises lista over de utvalg og styrer som fylkesstyret og administrasjonen er
representert i, med forslag på ansvarsområder.
Utvalg og styrer
Arbeidsutvalget i Nord-Trøndelag
Bondelag
Styret i NTBU
Styret i NTBK
Valgnemnd Norges Bondelag

Representant(er)
Borgny, Audhild, Lorns

Vararepresentant(er)
Tore

Svenn Ove
Svenn Ove
Gunnhild Overvoll, Møre
og Romsdal
Kristoffer
Audhild

Kristoffer
Tore
Oddvar Mikkelsen, Møre og
Romsdal
Tore
Adm

Nei til EU (styret)
Trøndersk kornutvalg,
Nettverksgruppe
Representant i Oi! Trøndersk Mat Administrasjonen
og drikke
Referansegruppe nasjonalt
Finn Erlend Ødegård og
prosjekt om internasjonal
Tore
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forvaltning av kortnebbgås
Landbruksforum
Landbruksgruppa (partnerskapet),
FMLA
Styringsgruppa: Foregangsfylke
økologisk melkeproduksjon
AU-tenkeloft
Kulturlandskapsgruppa i NordTrøndelag, FMLA
Aksjonsutvalget
Jordvernalliansen
Felles AU med ST

Borgny og Anne Marit
Borgny og Anne Marit
Svenn Ove

Tore

Borgny og Anne Marit
Leif

Audhild
Erica

AU
Audhild (?)

Tore
Adm

Borgny og Audhild

Lorns Olav og Tore

Styret må diskutere fordelingen fadderlag og fagområder.
Fagområder med forslag til fordeling:


























Politikerkontakt - Borgny
Samvirke - Borgny
Internasjonalt arbeid (WTO, importvern, EU/EØS, osv) - Borgny
KSL, HMS og dyrevelferd - Audhild
FoU og kompetanse - Borgny
Reiseliv og Inn på Tunet – Svenn Ove
Skatt, generelt regelverk, avgiftssystemer - Audhild
Sau og rovvilt - Kristoffer
Utmark og kulturlandskap - Kristoffer
Korn - Audhild
Gås - Tore
Grønt og bær – Lorns Olav
Velferdsordninger og utenlandsk arbeidskraft – Lorns Olav
Storfe, kjøttproduksjon - Borgny
Melk - Tore
Svin - Audhild
Fjørfe og egg - Tore
Bioenergi, klima og energi, det grønne skiftet – Lorns Olav
Ungdom, utdanning og rekruttering - Kristoffer
Næringsutvikling - Borgny
Verving - Tore
Økologisk landbruk – Svenn Ove
Sammenslåing- Borgny
Jordvern – Audhild
E6 utbygging – Lorns Olav
Andre?

Oppnevning av fadderlag:
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Regioner til fordeling:
Svenn Ove - Ytre og Midtre Namdal: Leka, Foldereid, Nærøy, Vikna, Flatanger,
Namdalseid, Namsos, Fosnes
Tore - Indre Namdal: Øvre Høylandet, Høylandet, Grong, Namsskogan og Røyrvik, Lierne,
Snåsa, Overhalla
Lorns Olav - Innherred/Inderøy: Sandvollan, Inderøy, Vuku, Verdal, Ytterøy, Frol, Nesset,
Ekne, Skogn, Åsen
Audhild - Steinkjer/Verran/Leksvik: Verran, Sparbu, Ogndal, Egge og Kvam, Beitstad,
Stod, Leksvik
Kristoffer - Stjørdal/Meråker/Frosta: Skjelstadmark, Hegra, Skatval, Lånke, Stjørdal,
Meråker, Frosta
Nord-Trøndelag Bondelags egne utvalg:
Det må oppnevnes og forespørres medlemmer til utvalgene.
Arbeidsutvalget
Ledes av Borgny
Medlemmer: Audhild, Lorns Olav.
Varamedlem: Tore
Sekretær er Anne Marit Igelsrud
Aksjonsutvalget
Ledes av Borgny
Samme som AU
Sekretær er Anne Marit Igelsrud/Leif Hjulstad
Rovdyrutvalget
Ledes av Kristoffer
Forslag på medlemmer:
Kristine Altin og Trine H. Vaag
Medlemmer:
Sekretær er Erica Hogstad Fjæran
Verveutvalget
Ledes av Tore
Forslag på medlemmer: Eskil Brenne, Anette Liseter, Anita Marø
Medlemmer:
Sekretær er Brita Buan
Grøntutvalget (Med representasjon fra Sør-Trøndelag Bondelag)
Ledes av Lorns Olav
Forslag på Medlemmer:
Representanter for produsentlagene i:

5

Norgrønt
Gartnerhallen
Hoff
Coop
Samt ett medlem fra STBL
Medlemmer:
Sekretær er Leif Hjulstad

[Lagre saksutredning]
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20/17

17/00286-1

Styreinstruks for Nord-Trøndelag Bondelag 2017

Vedtak
Styret vedtar styreinstruks for 2017.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Styret behandler styreinstruks på første styremøte etter årsmøtet.
Vedlagt ligger forslag til styreinstruks for 2017
Styreinstruks for Nord-Trøndelag Bondelag:
Som grunnlag for styrets arbeid ligger:
Norges Bondelags lover og prinsipprogram (ligger på nettsidene) Link i e-post
Næringspolitisk program 2016-2020 (ligger på nettsidene)
Instruks for drift av fylkeskontor i Norges Bondelag (vedlagt)
Arbeidsplan og strategi vedtatt på fylkesårsmøte (vedlagt)
1. Styrets oppgaver og myndighet
Styret skal styre laget i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet.
(Arbeidsplan, strategisk plan, m.m)
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som det finner formålstjenlig.
Styret forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i årsmøtet. For øvrig skal
styret ivareta lagets interesser.
2. Møteplan, arbeidsplan, innkalling, med mer
Terminlista for styrets møter og andre aktuelle tiltak i regi av Nord-Trøndelag Bondelag
behandles vanligvis på styremøte i april, august og desember, for minst et halvår framover.
I første styremøte etter årsmøtet fordeles ansvarsområder og fadderlag mellom
styremedlemmene, samt at man gjennomgår møteplan.
Det sammenkalles til ekstraordinære styremøter så ofte styreleder/organisasjonssjef finner det
formålstjenlig, eller når minst 3 styremedlemmer krever det.
Styreleder og organisasjonssjef utarbeider sammen sakliste til styremøtene.
Øvrige styremedlemmer kan fremme saker til styremøtet ved henvendelse til styreleder eller
organisasjonssjef. Innspill om saker skal sendes administrasjonen skriftlig minst 10 dager før
neste styremøte.
Sakspapirer sendes alle styremedlemmer, alle varamedlemmer på e-post. Saksdokumentene
skal som hovedsak være styremedlemmene i hende senest 5 dager før styremøtet og skal
inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Eventuell ettersending av saker må det
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opplyses om. Spesielle saker kan framlegges på styremøtet der tidsfaktor er avgjørende for
resultatet.
Styret skal orientere hverandre jevnlig om arbeidsoppgaver og møter gjennom orienteringer i
styremøtet.
Styremedlemmer som er forhindret fra delta på styremøtene skal så snart det er mulig melde
forfall til fylkeskontoret, som innkaller vararepresentanter. Styremedlemmene skal sende inn
reiseregning innen tre måneder etter møter og arrangement de deltar på.
3. Saksforberedelse og dokumentasjon
Organisasjonssjefen er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret
skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt
administrasjonens forslag til vedtak der dette er naturlig.
4. Behandling i møte og protokoll
Styreleder leder i alminnelighet styremøtene. Administrasjonen utdyper om nødvendig
styresakene.
Minst fire av styrets medlemmer må være til stede for at vedtak kan fattes.
Det forventes at styremedlemmene har lest sakspapirene, og stiller forberedt til
saksbehandling og vedtaksprosess.
Fra administrasjonen er organisasjonssjef, styresekretær og saksansvarlige til stede i møtene.
Organisasjonssjefen, eller dennes stedfortreder, har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett
i styret.
Utkast til protokoll skal sendes styret på e-post for kommentarer og godkjenning så snart som
mulig, og senest en uke etter styremøtet. Protokollen underskrives i påfølgende styremøte.
Protokollen legges på hjemmesida etter at den er godkjent.
Vedtak i styret bør, så langt det er mulig, fattes etter konsensusprinsippet. For øvrig fattes
vedtak som flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. I de tilfeller der en
eller flere ikke kan støtte vedtaket (dissens), kan det angis i protokollen hvem som har stemt
imot. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for. Fattede vedtak stiller hele
styret seg bak som kollegium.
På enkelte styremøter kan det settes av tid til emnediskusjon, disse kan gjennomføres med og
uten vedtak.
Saker av fortrolig karakter må behandles med den påkrevede aktsomhet.
5. Gjennomgang av styreinstruksen
Styreinstruksen gjennomgås etter behov, men alltid i første styremøte etter årsmøtet.

[Lagre saksutredning]
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21/17

16/00576-14 Videreutvikling av samarbeidet med Sør-Trøndelag
Bondelag

Vedtak
Styret vedtar å opprette et felles arbeidsutvalg sammen med Sør-Trøndelag Bondelag.
Representanter i utvalget er leder, nestleder og org.sjef.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Det vises til tidligere arbeid med hvilke konsekvenser sammenslåing av Nord- og SørTrøndelag fylker har for Bondelagene. I 2016 ble en felles arbeidsgruppe opprettet med
nestlederne i fylkesstyrene og org sjefene. Begge nestlederne er nå fylkesledere.
Arbeidsgruppen fungerte fram til et felles styremøte på Stjørdal 12. desember 2016 og på
grunnlag av gruppearbeidet ble det vedtatt å videreføre arbeidsgruppen. Det vises til
referatene av gruppearbeid i felles desemberstyremøte.
Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag har vedtatt at de ønsker å fortsette som selvstendige
fylkeslag og det er derfor sendt et forslag om vedtektsendringer til styret i Norges Bondelag. I
tillegg har fylkeslagene sendt en søknad om tilleggsbevilgning på kr 200.000,- hver og
kommer til å sende en søknad om økt bemanning.
På felles dag i forbindelse med årsmøtene for bondelagene i Stjørdal 15. mars ble det
gjennomført et gruppearbeid der resultatet er vedlagt i sak «Styrets arbeidsform 2017».
Det kan være utfordrende å trekke konklusjoner ut av dette gruppearbeidet men lokallagene
synes å være positive til både økt samarbeid og at fylkeslagene fortsetter som selvstendige lag
inntil videre. Videre ser en tydelig ønsket om å bygge sterke lokallag, har et godt samarbeide
med forvaltningen, ha en posisjon i Norges Bondelag, samt utvikle de fordeler et felles fylke
kan gi for bondelagene.
Det bes derfor om at fylkesstyret tar stilling til følgende:
1.
Skal det formelt opprettes et felles arbeidsutvalg (FAU) for Nord- og Sør-Trøndelag
Bondelag? (i erstatning for arbeidsgruppen)
2.
Hvem skal sitte i utvalget?
3.
Hvilket mandat skal utvalget ha?
I tillegg bør det vurderes om vi skal ha ett eller flere felles styremøter høsten 2017. Det er
foreslått et felles møte i september.
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Vi har allerede under planlegging Levende Landbruk 2017 i Molde, der dag en er satt av til
ledermøter. Vi bør vurdere om dette skal være et felles møte mellom Møre og Romsdal, Nordog Sør-Trøndelag slik som i 2015.
Det er i denne sammenhengen viktig at vi vurderer deltakelsen på arrangementet.

Nedenfor er en oppsummering av gruppearbeid ledet av fylkesleder i Sør-Trøndelag, Lars
Morten Rosmo på Ersgard i Stjørdal 12. desember 2016.
Gruppeoppgaver:
1. Bondelagene i Trøndelag
- Hvordan er vi?
- Like, ulike?
2. Felles utfordringer
3. Hva ønsker vi å oppnå med arbeidet vårt?
4. Hvordan nå målene våre?
- Kort sikt
- Lang sikt
5. Hva gjør vi?
Gruppeinndeling:
Gruppe 1

Gruppe 2

Asbjørn Helland
Kari Åker

Kristine Brattset

Berit j Sølberg

Jon Gisle Vikan

Brita Buan

Sunniva Sisselvold

Trond Hodne

Leif Hjulstad

Gruppe 3

Gruppe 4

Audhild Slapgård

Lars Olav Aunsmo

Svenn Ove Fosseng

Line Klausen

Knut Johan Singstad

Sissel Berge

Anne Kindseth Føll

Julie Gunnerød

Anne Marit Igelsrud
Lars Morten Rosmo
Oppgave 1: Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag; Like/ulike
Like;
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Ulike:
-

Både husdyr- og kornproduksjon
Rovdyrutfordringer – like utfordringer, ulike løsninger
En sterk landbruksregion
Felles landbruksmelding
Like struktur på organisasjonene
Tenkeloftet
Stort politiske engasjement (noe større i NT?)
Godt arbeid i lokallagene
Fragmentert/spredt produksjon
Samvirket står sterkt
Godt samarbeid mellom Bondelagene og off sektor (FK, FM)
Lik struktur på medlemsmassen (ca. 50/50 pers og aktive medlemmer)
Ofte felles enighet opp mot Norges Bondelag
Arbeider sammen i felles prosjekter
Tradisjon for godt samarbeid mellom NTB og STB
Gode politiske kontakter regionalt og sentralt
Stor by om dominerer
Mer gris og grønt i NT, mer sau og ku i ST
Større hjemmemarked i ST
Ulike kulturer (?)
Sterkere identitet tilknyttet jordbruket i NT næringsliv og forvaltning
Større påvirkning og gjennomslag overfor media og off myndigheter i NT
NT er bedre representert i Norges Bondelag
NT Bondelag er bedre på mediearbeidet
Større jordvernutfordringer i ST

Oppgave 2. Felles utfordringer:
-

Avstand til markedet sør og nord for oss
Avhengige av landbrukspolitikken, bl.a fraktordninger
Rovdyr
Sammenslåing av fylkene og FM
Geografisk spredt befolkning (utenom Trondheim)
Stor landbruksavhengighet i mange kommuner
Opprettholde aktiviteten og engasjementet i lokallagene
Langt til Oslo, sterke sammen mot «Oslomakta»
Det meste av husdyrproduksjonen eksporteres til Østlandet
Vær, klima og avstander
Kompetanseutfordringer
Trenger flere unge inn i landbruket
Profesjonalisering av tillitsvalgte
Rekruttering til tillitsvalgte
Regjeringens landbrukspolitikk
Hva ønsker vi å oppnå med arbeidet vårt?

-

Bedre vilkår for våer medlemmer
Økt medlemstall
Bygge kunnskap/kompetanse i organisasjonen
Sette dagsorden, være en tydelig stemme

3.
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4.

Styrke og engasjement i lokallagene
Politiske gjennomslag for vår politikk
Være en tydelig organisasjon
Være en attraktiv samarbeidspartner
Være en del av samfunnsdebatten
Være en tydelig stemme for sikker og trygg matproduksjon
Økt innflytelse i Norges Bondelag
Være en attraktiv organisasjon for bøndene/medlemmene og eksternt
Ta vare på en norske samfunns/jordbruksmodellen
Skape engasjement og stolthet blant medlemmer/bønder
Større oppslutning omkring landbruket blant folk flest
Økt sysselsetting og verdiskaping i landbruket og tilknyttede virksomheter
Hvordan nå målene våre på kort sikt og lang sikt?

Snakke med samme stemme – samordning
- Felles møteplasser
- Nye felles møteplasser, skape arenaer: Ledermøte, regionemøter, årsmøte
- Felles budskap fra aktive og flinke lokallag
- Økte økonomiske ressurser til samordning
- Gode organisasjonsprosesser – felles forankring
- Felles høringsuttalelser/felles strategier
- Felles faglige utvalg
- Tenke helhet – politisk
- Omdømmebygging
- Samarbeide med andre aktører i fylket – samvirket
- Felles medietreningskurs for tillitsvalgte
- Trykke til før valg 2017
- Skape folkelig engasjement omkring landbruket, få folket med oss.
- Engasjere lokallagene
- Fjerne Goggen
- Støtte opp om forbrukertrender
- Bedre økonomi i lokallagene
- Felles innspill til Fylkeskommunen og FM
- Felles møteplasser med FK og FM
- Ikke sementere noe – fleksibilitet
Media/profilering
- Felles organisasjon på sikt
6. Hva gjør vi? Konkret, hva skal vi gjøre framover:
Kort sikt – samarbeidsform mellom lagene
- Felles innspill regionalt (eksternt) og til Norges Bondelag
- Må ha et felles utvalg utvalg for å sette agenda
- Være fremover lent – legg malen for andre fylker
- Felles møteplasser
o Ledermøte, regionmøter, årsmøte
- Skal vi slå oss sammen?
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-

o Sette ned ei gruppe som kan utrede – den har startet
o Enkel struktur – felles aarbeidsorgan?
o Samlokalisert årsmøte 2017?
Involvere lokallagene
o Ulike tilbakemeldinger fra lokallagene ang sammenslåing
o Felles plan for involvering
Administrativt
o Ikke aktuelt å skrive doble saksframlegg

[Lagre saksutredning]

13

22/17

11/00630-30 Møteplan 2017

Vedtak
Møteplanen ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Vedlagt ligger møteplan for 2017 med forslag til styremøter i kursiv, samt de møtene som er
relevante for styret i Nord-Trøndelag Bondelag.
Styret må avgjøre om det ønsker regionmøter i desember, eller i januar/februar.
Dato
29.-30.mars

Møte
Representantskapsmøte

Sted
Oslo

Deltagere
Fylkesleder og
org.sjef

April
7. april
7. april
Ca 12. april
19.-20. april

Kampanje
Styremøte
BFJ-legger fram tallene
Trøndersk tenkeloft

Jæktvolden

Fylkesleder og
org.sjef.
Styret/
Lokallagslederne
og adm.
Styret og adm.

20. april

Telefonmøte med
Telefon
lokallaga vedr. aksjoner

24.-25. april
25. april

Styresamling
Behandling av
jordbruksmeldinga i
stortinget
Krav
Møte i arbeidsgruppa
for sammenslåing

26. april
27. april
26.-27. april
Mai
5. mai
6. mai og utover
15. mai
Ca. 16. mai
23. mai

Grong Gård
Oslo
Telefonmøte
Steinkjer

Styret
Ledere og
org.sjefer ST og
NT

Telefonmøte
Telefonmøter
ved behov
Fylkeskontoret
Telefonmøte

Styret
Styret og
lokallagsledere
Styret

Fylkesting
NT/Trøndelag
Tilbud
Forhandlinger

Styremøte
Avslutning
forhandlinger ??
Aksjon i Oslo ved brudd Oslo
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Styret, lokallag,
adm.,
medlemmer.

Kommentar

Juni
1. juni
7. juni
13. juni
14.-15. juni
14.-15. juni
Juli
1.-31. Juli
August
3.-5.august
14. august
21. august
27. august
25.-27. aug.
September
11. september
13.-14. september
18. september
20.-21. sept

Møte med
årsmøteutsendingene
Styreseminar om
prosjekter m.m.
Representantskapsmøte

Fylkeskontoret

Årsmøte i NB
Fylkesting
NT/Trøndelag

Sarpsborg

Steinkjer
Sarpsborg

Årsmøteutsendinger
Styret, adm
Fylkesleder,
org.sjef
Utsendinger

Ferietid, kontoret har
redusert bemanning og
stengt
Trøndersk matfestival
Styremøte
Fellesstyremøte med
Sør-Trøndelag
Bondelag
Åpen Gård
Agrisjå
Stortingsvalg
Ansattkonferanse
Styremøte
Lederkonferanse

Trondheim
Fylkeskontoret

Styret
Styret og adm

Stjørdal

Oslo
Fylkeskontoret
Oslo

Administrasjonen
Styret
Fylkesleder og
org.sjef

Oktober
18.-19. oktober

Fylkesting
NT/Trøndelag
30. oktober
Styremøte
Oktober/november Årsmøter i lokallaga
November
6.-7. november
Ledermøte i NTBL (?)
Levende Landbruk
27.-29. november
Desember
4.desember
13.-14. desember

Skattekurs

Fylkeskontoret

Molde
Grand Hotell,
Steinkjer

Styremøte og julebord
Fylkesting
NT/Trøndelag

Lokallagsledere,
styret,
administrasjonen
Samarbeidende
regnskapsførere
Styret

Sør-Trøndelag har, til orientering, styremøter:
7. april
9. mai
22. august
26. september
31. oktober
5. desember
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[Lagre saksutredning]
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23/17

15/00478-4

Beredskapsplan for Nord-Trøndelag Bondelag 2017

Vedtak
Beredskapsplanen for 2017 vedtas og sendes ut til lokallaga.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Vedlagt ligger oppdatert beredskapsplan for 2017.
Denne skal benyttes ved eventuelle kriser og det er viktig at det nye styret gjennomgår planen
og ser på om det er behov for endringer.
Det er også viktig at hele fylkesorganisasjonen er godt kjent med innholdet i
beredskapsplanen, og at retningslinjene blir fulgt i oppståtte situasjoner. Det foreslås derfor at
planen sendes ut til lokallaga til orientering.

[Lagre saksutredning]
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24/17

16/00701-69 Soneforvaltning. Drøftingsdokument

Vedtak
Styret viderefører gjeldende rovviltpolitikk for Nord-Trøndelag Bondelag

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Nord-Trøndelag Bondelag, sammen med flere interessenter i fylket, har sett soneforvaltning
som en utfordrende forvaltningsform i et byrdefordelingsperspektiv og ment at skadebasert
forvaltning ville vært bedre. Dette fordi en slik forvaltning gir mulighet til å ta ut skadegjørere
innenfor hele forvaltningsområde med samme kriteriegrunnlag, og som gir en rimelig
rettferdig byrdefordeling mellom beitebrukerne i en større region.
Vi registrer nå flere grunner til at styret bør ta en drøfting av dette prinsippet, og eventuelt
gjøre endringer i fylkeslagets holdning.
Samtidig mener saksbehandler at ulvesaken i Hedmark denne vinteren kompliserer
vurderingen om hvilke forvaltningsregimer som fungerer best. Når rovdyra har fortrengt
beitedyra i yngleområder, er ikke uttak av rovdyr hverken innenfor eller utenfor rovdyrsonen
akseptert fordi det hevdes ikke lengre å være et skadepotensiale.
1) Vår holdning til spørsmålet er blant annet knyttet til en solidarisk tanke om at uansett
hvor i fylket beitingen foregår skal bonden ha samme retningslinjer og forutsetninger
for at myndigheten akseptere uttak av skadegjørere. Vi ser imidlertid at for bjørn har
vi et yngleområde i indre Namdalen hvor forvaltningsregimet setter strengere grenser
for uttak av skadegjørere enn resten av fylket, men det reelle uttaket ikke er vesentlig
høyere i områder som ikke er innenfor yngleområdet. Dette skyldes i stor grad at vi
ikke har tilgang til effektive uttaksmetoder på bjørn, og får derfor ikke tatt ut
skadegjørere. Skulle det bli tillat med løs på drevet halsende hund og/eller dronebruk
vil nok soneforvaltning kunne bedre aksepteres fra oss. Likeså vil det kunne være et
poeng hvis bestandsmålet på bjørn blir nådd.
2) Når det gjelder jerv har vi en forvaltningssone langs hele riksgrensen her i fylket, og
bestandsmålet er nådd. Det er tildelt 6 dyr til lisensfelling her i fylket, men vi
registrerer at det er utfordringer med å fylle kvoten.
I følge sekretariatet for region 6 er det nok lettere å få skadefellingstillatelse innenfor
yngleområde i Nord-Trøndelag som har et stort sammenhengende yngleområde for
jerv, enn i Sør-Trøndelag og Møre & Romsdal hvor yngleområdene er mindre i
geografisk omfang. Det må nok derfor påregnes litt strengere kriterier for uttak
innenfor yngleområde hvis det velges å opprette beiteprioriterte områder. Når det
gjelder lisensfelling av jerv kan dette skje like godt innenfor som utenfor
yngleområde.
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3) For gaupe har vi en jaktkompetanse som gjør at felling av tildelt kvote skjer rimelig
raskt. Vi kan ikke se at en ytterligere oppdeling av soner vil redusere rovdyrtrykket på
beitenæringen i vesentlig grad.
4) Gjennom vår møtevirksomhet med Sør-Trøndelag Bondelag har vi registrert at de er
veldig tydelig på soneforvaltning og oppretting av beiteprioriterte områder.
Saksbehandler mener ikke at styret skal endre standpunkt fordi Bondelaget i sørfylket
mener dette er riktig forvaltningsregime, men det ligger en forventning om at
Bondelaga enes om holdninger når fylket blir slått sammen til ett fylke.
Saksbehandlers inngangsverdi i spørsmålet er om vår slagkraft i rovviltspørsmål
styrkes gjennom fellesholdninger i en grad som oppveier eventuelle ulemper med
soneforvaltning.

[Lagre saksutredning]
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25/17

16/00839-23 Kampanje og aksjoner 2017

Vedtak
Styret vedtok å gjennomføre foreslåtte aksjonsplan ved brudd i forhandlingene.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Det foreslås å benytte aksjonsplanen som ble utarbeidet i fjor.
Det inviteres til telefonmøte med lokallagslederne umiddelbart etter påske for å avklare
lokallagas oppgaver.
Aksjonsplanene:
Dag 1: Geriljagrupper
Tidspunkt: Umiddelbart ved brudd.
Hensikten er å få oppmerksomhet i mediene og blant folk flest
Geriljagrupper i Steinkjer, Stjørdal, utenfor NA sine lokaler i Namsos og Levanger. Aktivitet
der media er.
Steinkjer – ansvarlig/kontaktperson Sven Kleppa
Stjørdal – ansvarlig/kontaktperson
Namsos – ansvarlig/kontaktperson
Levanger – ansvarlig/kontaktperson
Dag 2: Lokale aksjoner
Nasjonal aksjon: Butikkaksjon (tidspunkt: ved åpningstid)
Målet med aksjonen er å få oppmerksomhet om vårt rimelige krav, og synliggjøre at dette har
forbruker råd til.
Slik gjør vi: Lokallaga oppsøker sine lokale matvarebutikker og setter klistremerker med budskap
på melkekartonger .Melkekartongene er bra objekter fordi de står på alle landets frokostbord – i
emballasjene. Det er et mål å dekke så mange butikker som mulig
Klistremerketeksten lages også på plakater som lokallaga kan sette på rundballer eller andre ting
utenfor butikkene, eventuelt samtidig som de har stand der. Det er viktig at det tas bilder av
aksjonen som kan publiseres på sosiale medier.
Lokallaga har fått tilsendt plakater og klistremerker i fjor. Dette kan suppleres ved behov.
NB: God og positiv kontakt med butikkene. Avtale med butikken.
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Norges Bygdeungdomslag
Egne aksjoner. Planlagt noe i Nord-Trøndelag?
Fylkesvise aksjoner:
Fylkesvise aksjoner på ettermiddagen dag 2.
Forslag fra Norges bondelag:
– Traktoraksjoner
– Kunstverk
– Synliggjøring av arbeidsplasser «Vi er mange»
– Statueaksjon
– Slå ring rundt landbruket
– Stille protester (16. mai)
Vi valgte disse i 2016:
Kunstverk
Bønder lager kunstverk i åkeren ved flyplasser, på bergskrenter eller på andre områder som er
synlig fra lufta eller fra vei. Dette må planlegges i god tid hvis man skal kunne gjennomføre de.
Målet er å bli synlige på flere måter, både fra vei, vann og luft. Lage filmer og spre på sosiale
medier.
Vi er mange!
Målet er å synliggjøre antall arbeidsplasser i landbruket i fylket/kommunen gjennom en utstilling
på sentrale plasser. Gjerne foran Statens Hus, rådhuset, kjøpesenteret, på stasjonen el.l. Det
plasseres ut en caps/høygaffel/kornnek/annet pr arbeidsplass. Støvler? Vi velger ut en sentral
plass i fylket. Steinkjer? Oppdatere talla på baksida av brosjyren vår?

Vi planlegger aksjoner i Kolvereid/Namsos, Grong, Steinkjer, Verdal/Levanger og Stjørdal.
Det er opp til lokallagene å komme med ideer. Vi ønsker konsentrert aktivitet i disse byene,
for å få plass i media og vises best mulig.
Vi tar i bruk materiell utsendt i 2015. Både store og små melkekartonger, samt bannere og
plakater. Brukes til stands og markeringer.
Materiell ble i 2015 sendt til Sigmund Johansen, Borgny Kjølstad Grande, kontoret, Kristin
Kjølen, Lars Fløan. Det som ligger hos Sigmund og Kristin må flyttes til nye kontaktpersoner.
(Vet ikke om det ble gjort i fjor)
Dag 3 : Lokale aksjoner
Fritt fram for lokallagene. Men vi satser på fullt trykk dag 1 og 2. Gjør våronn med
plakater/bannere på traktor og utstyr, eller plassere det ved vei.
Markering i Oslo
23. mai reiser vi til Oslo. 100 stk. Med fly.
Tidsløype for forhandlingene:
26. april - Kravet legges fram
5. mai – Tilbudet fra staten
6.mai og utover - Forhandlinger
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Dersom det blir brudd 16 mai, vil alle større aksjoner utsettes til etter nasjonaldagen.
Spontanaksjoner kan gjennomføres på dag/kveld 16.mai.
23.mai – Bønder i byen!
Intern kommunikasjon
Det legges opp til telefonmøter med styret og lokallagslederne:
Ved kravet, ved tilbudet og ved evt. avtale eller brudd.
Vi legger opp til et telefonmøte med lokallagene umiddelbart etter påske for å diskutere
aksjonsberedskap.
Informasjon på www.bondelaget.no og www.bondelaget.no/nord-trondelag og Facebook.
Løpende SMS’er til lokallagslederne og styret kommer fra Norges Bondelag.

[Lagre saksutredning]
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26/17

17/00281-1

Medlemsundersøkelsen 2017

Vedtak
Saken tas til etterretning. Erica lager nettsak om resultatene fra Nord-Trøndelag.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
I anledning den årlige medlemsundersøkelsen gjennomført av Norges Bondelag kommer
følgende oppsummering for Nord-Trøndelag (tall i parantes er %):
Det er overveiende mange (52) som melder seg inn/er medlem fordi de mener det er viktig å
støtte opp om organisasjonen som deltar i jordbruksforhandlingene. Medlemmene mener også
det er viktig å være del av en fagorganisasjon (16), det gir medlemsfordeler (15), og de støtter
norsk matproduksjon (12). Ikke uventet er det derfor også 92 % som svarer at Norges
Bondelags viktigste oppgave er å jobbe for rammebetingelser/jordbruksforhandlinger.
Om lag halvparten av medlemmene deltar på arrangement i regi av lokallag.
Nord-Trøndelags medlemmer benytter seg av medlemsfordeler i varierende grad, som Agrolavtalen (49), Gjensidige forsikring (78), Landkreditt bank (19) og Tun Media (29). Når det
gjelder forsikring har nordtrøndere et over gjennomsnittlig høyt ønske om å kommunisere
med forsikringen via personlig møte med rådgiver (35, mot 26 nasjonalt). Nordtrønderne er
også over gjennomsnittlig gode på å forsikre seg, særlig mot ulykke (77), livsforsikring (72)
og uføreforsikring (55). I tillegg svarer 32 % av nordtrøndere at det er svært viktig at
forsikringsfordeler også gjelder familiemedlemmer.
54 % benytter seg av Landbrukskalenderen, og her kunne noen tenke seg å heller bruke en
app (40), samtidig som andre vil fortsette med papirutgaven (33).
Kun 3,1 % av medlemmene i Nord-Trøndelag Bondelag har vervet ett eller flere medlemmer i
2016.
De fleste medlemmene i fylket er over gjennomsnittlig fornøyd med Bondelagets synlighet i
media. Fra «i svært liten grad» til «i svært stor grad» (1 til 7), scorer 67 % av de spurte
mellom 5 til 7 i fornøydhet. Tilsvarende scorer 64 % mellom 5 til 7 i spørsmål om Bondelaget
får fram sitt budskap om norsk matproduksjon. I spørsmål om hvorvidt Bondelaget gjorde rett
i å inngå avtale med staten fordeler scorene seg som følgende: 1 (4), 2 (5), 3 (10), 4 (19), 5
(23), 6 (21) og 7 (9).
Bondebladet er den viktigste kilden til informasjon om Bondelaget for nordtrønderske
medlemmer (71), mot Bondelaget.no (10) og sosiale media (8). 66 % melder også om at de
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ikke følger NB på sosiale medier, mens 32 % følger NB på Facebook. Av disse melder 80 %
om at de følger NB på Facebook for å få oppdatert informasjon om norsk landbruk.
I spørsmål om mottakelse i organisasjonen er det er mange medlemmer i Nord-Trøndelag som
melder at de ikke har hatt kontakt med lokallaget (63), fylkeslaget (70) eller hovedkontoret
(74). De fleste medlemmene er likevel tilfreds eller svært tilfreds med sitt medlemskap (73),
mot de som melder å være nøytral (24).
72 % sier at de fortsatt er medlemmer om 5 år. Av de som melder at de ikke er medlemmer
om 5 år er hovedsakelig utmeldingsårsak avviklet drift/solgt (58).

[Lagre saksutredning]
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27/17

17/00016-17 Evaluering av årsmøtet 2017

Vedtak
Styret evaluerte årsmøtet. Innspillene tas med i planleggingen for neste år.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Årsmøtet ble avholdt på Scandic Hell 15.-16. mars.
Dag 1. var felles med Sør-Trøndelag Bondelag.
Betraktninger fra administrasjonen:
- Dag en ble oppfattet som nyttig for de som ikke kjente prosessen så godt fra før, og
resultatene fra gruppearbeidet blir viktig i det videre arbeidet.
- Middagen holdt på veldig lenge, noe som innebar at de uformelle diskusjonene fikk
mindre plass på kvelden.
- Det var dessverre dårlig oppmøte fra lokallagene nord i fylket.
- Antall delegater var på samme nivå som i fjor.
- Beklagelig at det kun var Krf som benyttet anledningen til å hilse til årsmøtet, selv om
Ap stilte med to deltakere.
- Generaldebatten ble dominert av Per Olaf Lundteigen
- Det var beklagelig at hotellet «rotet» med lunsjen dag 2, og at vi brukte lang tid for å
få organisert gjennomføringen av den. Dette vil bli meldt tilbake til hotellet.
- Det var også beklagelig at den planlagte streamingen ikke fungerte. Årsaken var at
hotellet ikke hadde ledig linje ut. Dette må følges opp ved senere bestillinger, slik at
man forsikrer seg om at slik tilgang er tilgjengelig.
- Det hadde vært ønskelig med en mer «talefør» forsamling. Få tilbakemeldinger og
innlegg. Kan det hende at vi må trene lokallagene mer i framføring?
- Det har kommet tilbakemeldinger om at lokallagene ønsker møtegodtgjørelse for
deltakelse. Dette brevet blir egen sak på neste styremøte.
Styret må diskutere sin oppfatning av møtet, og hvilke endringer vi må gjøre for neste år.

[Lagre saksutredning]
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