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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
01.06.2017
10:00
Steinkjer

Møtedato
Møtetid
Møtested

Vår dato: 07.06.2017
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 16/00951
Som medlemmer møtte: Borgny K. Grande, Audhild Slapgård, Lorns Olav Aunsmo,
Tore Rennan, Kristoffer Moan, Stig Hofstad (NTBU)
Fra administrasjonen møtte: Erica H. Fjæran, Leif Hjulstad og Anne Marit Igelsrud
Forfall: Line Klausen (NTBK)
Som varamedlem møtte: Anette Liseter
Til behandling:
1/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

2/2017

Godkjenning av protokoll
a) Protokoll fra styremøte 27. februar 2017
b) Protokoll fra styremøte 16. mars 2017
c) Protokoll fra styremøte 7. april 2017

Vedtak: Godkjent
3/2017

Siden sist / åpen post
a) Rovviltarbeidet v/Kristoffer og Leif
b) Møte i arbeidsgruppa for landbrukets klima og energisenter v/Anne
Marit
c) Arbeidet med Landbruksdirektoratet v/Borgny
d) Møte med Sp v/Borgny
e) Møte med Ap v/Borgny
f) Ung bonde samling under Agrisjå v/Brita
g) Samarbeid med Sør-Trøndelag v/Borgny
h) Utbygging av E6, planlagt møte 19. juni v/ Leif
i) Møte med fylkesledere og org.sjefer i Oslo v/Borgny
j) NTE – grunneiers rettigheter ved linjetraseer og andre inngrep.
k) Trøndersk tenkeloft
Vedtak: a)-e),g)-i) Tas til orientering, f) Lokallagene sender ut personlig invitasjon til
nye /unge bønder, h) Tas til orientering - Informasjon om møtene sendes ut på epost,
j) Leif og Brita følger opp saken og kommer med egen sak i et senere styremøte. k)
Tas til orientering. Oppsummering sendes ut på e-post.

4/2017

Medlemstall per 26.05.17: 4984. Første gang under 5000 på lenge!
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

5/2017

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Prosjektdag 7. juni
b) Årsmøte i SNS

Vedtak: a) Saken tas til orientering. b) Administrasjonen møter på årsmøtet i
SNS i stedet for Lorns Olav.
6/2017

Media
a) Plan for sommerens saker v/Erica

Vedtak: Saken tas til orientering. Erica sender ut en oppsummering og
styremedlemmene følger opp egne saksfelt.
7/2017

Fylkeskontoret informerer
a) Ansattesituasjonen

Borgny orienterte om prosessen for ansettelse av org. sjef. Stillingen er utlyst
med søknadsfrist 21. juni. Intervjuer 8. august.
Ansettelsesutvalg er Borgny, Astrid Solberg og Catharina Andersen.
Fylkesstyret innstiller til styret i Norges Bondelag. Styret i NB ansetter.
Vedtak: Saken tas til orientering
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Saker til behandling

28/17

16/00839-25 Evaluering jordbruksforhandlinger/aksjoner 2017

Vedtak
Styret tar framlagte evalueringa med punkter framkommet i møte til etterretning.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Administrasjonen har forsøkt, etter beste evne, å gjøre evaluering av årets
jordbruksforhandlinger på en mest mulig objektiv måte. Administrasjonens oppgave er å
beskrives hva som skjedde, hvilke konsekvenser hendelser hadde for vårt arbeid og hvilke
reaksjoner vi har registrert. Evalueringen omhandler forberedelser, forhandlingsperioden og
handlinger etter at brudd var en realitet. Saksbehandler har tillatt seg å avslutte evalueringen
med noen spørsmål som kan være relevant å drøfte i styret med mål om enda større effekt ved
senere anledninger.
Forberedelser
Fylkesstyret og administrasjonen har gjennom vinteren flere ganger drøftet
jordbruksforhandlingene, både innholdet i kravet, den politiske situasjonen og mulige
reaksjoner ved et brudd i forhandlingene.
I denne prosessen mener administrasjonen at lokallaga er invitert til aktivt å delta, både
gjennom direktemøter og med skriftlige innspill. Før vi sendt inn vårt innspill til styret i NB
hadde 16 lokallag kommet med sine synspunkter. I spørsmålet om aksjonsplaner ble dette
drøftet i fylkesårsmøtet uten at det har kommet mange innspill fra lokallaga. Aksjonsplanen
fra 2016 ble lagt til grunn for årets planlegging justert for nødvendig situasjonsbetinget
endringer. Aksjonsplanene ble drøftet i styret, og lagt fram i telefonmøte med
lokallagslederne 20. april. Med bakgrunn i vedtatt aksjonsplan og diskusjon i møte med
lokallagslederne ble konkrete planer utformet i de enkelte lokallag.
Onsdag 26. april – Kravet fra jordbruket legges frem:
Kravet fra Norges Bondelag ble oversendt fylkeslaga med sperrefrist som gjorde det mulig å
lage egne pressesaker i fylket. Pressemelding ble sendt ut, og media kontaktet pr. telefon.
I våre lokale medier hadde T-A en nettsak hvor de brukte NTB sin melding med en
tilleggskommentar fra Borgny om betydningen i Nord-Trøndelag, i papirversjonen var det
kun en liten sak fra NTB.
Telefonmøte med sentralleddet både for sekretariat og fylkesledere.
Det ble gjennomført telefonmøte med lokallaga og fylkesstyret for en felles gjennomgang av
kravet. Fulltallig styre og 19 lokallagsledere.
Fredag 5. mai – Tilbud fra Staten
Det ble bebudet pressekonferanse kl 11.00 og fylkeskontorene ble orientert om at
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fylkesleddene vil få tilsendt tilbudet og pressemeldingsmaler 10.15. Denne fristen ble utsatt til
10.45 men kl 10.26 var statens tilbud presentert i T-A sin nettutgave. Situasjonen hvor vi
jobbet med å utarbeide reaksjoner på statens tilbud som skulle presenteres kl. 11.00 ble meget
krevende, og hindret oss i å være tidlig nok ute til å få stor medieoppmerksomhet. Fylkesleder
kommenterte tilbudet i T-A samt av avisa laget en reportasje fra gården til Audhild Slapgård.
Telefonmøte med sentralleddet for både fylkesleder og fylkeskontora.
Telefonmøte med lokallagsleder og fylkesstyret på kvelden. 25 lokallagsledere og et fulltallig
fylkesstyre deltok. Fylkeslederen fikk et klart mandat til å meddele forhandlingsutvalget i
Norges Bondelag om at Nord-Trøndelag Bondelag anså dette som et bruddtilbud, og at
kampviljen i distriktet var stor.
Tirsdag 9. mai – Går til forhandlingsbordet
9. mai – 15. mai Forhandlingene fortsetter. Forhandlingene avsluttes sent mandag kveld.
Tirsdag 16. mai kl. 15.00

Telefonkonferanse mellom fylkeskontora og sentralleddet. Blir avbrutt fordi Staten har kalt
inn til telefonkonferanse kl. 16.00. Utydelig beskjed om brudd.
Tirsdag 16. mai 15.30 – 18.30
Fylkeslaget har fått aksept på å iverksette spontanaksjoner på bruddet. Lokallag varsles og
media kontaktes, både redaksjonene og enkeltjournalister. Beitstad Bondelag har på vegne av
samstyret i Steinkjer fått i oppgave å gjennomføre spontanaksjon i kommunen.
Dessverre har ingen media anledning til å sende egne folk, men vil om mulig ta inn stoff som
vi lager selv. Dårlig tidspunkt for media både pga 17. mai dagen etter, og pga. brann i Nærøy.
T-A tar inn bilde og intervju med lokallagsleder, video spres på sosiale media. Likeså
gjennomføres flere aksjoner rundt i fylket.
Telefonmøte kl. 20.00 med lokallagsleder og fylkesstyret. Planlegging av aksjoner over hele
fylket 18. mai. Klistremerkeaksjoner og synliggjøring av landbrukets betydning for NordTrøndelag.
Torsdag 18. mai
Aksjoner over hele fylket. De fleste lokallag er i butikkene med merking av matvarer, det
henges opp banner/plakater på bruer, på traktorer etc langs med hovedveier. Markering på
Magneten Levanger og ved Amfi Steinkjer. Fylkesleder og kommunikasjonsrådgiver tilstede
både på Levanger og Steinkjer. Mediadekning både i aviser og på Midt-Nytt.
SMS til alle medlemmer i Steinkjer, Snåsa, Verran, Namdalseid og Inderøy om markeringen
på Steinkjer. Bare rundt 50 deltakere. Det burde vært flere, da det var god plass, og vi hadde
tilrettelagt for mediedekning. Vi viser ikke «vrede» ved å ikke stille opp mannsterke på
aksjoner. Kanskje burde aksjonen vært lagt senere på dagen så den ikke kom i «konflikt» med
lokallagsaksjonene?
Tirsdag 23. mai – Opptog for Norsk Landbruk
48 bønder fra Nord-Trøndelag reiste med fly til Oslo på morgenen, retur på kvelden.
Fylkesstyret var fulltallig, likeså fra administrasjonen. 10 lokallagsledere. Totalt 23 lokallag
representert. Turen fungerte helt etter planen uten avvik og problemer.
Evaluering

4

Det må erkjennes at denne perioden har vært utfordrende for fylkeslaget. Det gjelder både for
de tillitsvalgte og for administrasjonen. Det er slik at en ikke kan planlegge for alle
eventualiteter, men det kan oppleves som om en del situasjoner kunne vært unngått.
Blant annet ser vi at følgende punkter må tas tak i for planlegging neste gang:






Internkommunikasjonen i organisasjonen fungerte ikke godt nok når avvik fra planene oppsto
– fylkesorganisasjonen ble ikke premissgiver for regionale media
Lite informasjon gir grobunn for irritasjon, frustrasjon og uro i medlemsstokken –
”informasjon om at ingen ny informasjon foreligger” er bedre enn ingen informasjon.
Ble litt mye armer og bein når ting først skjedde – kan nok bruke mer tid på tidligplanlegging
senere år.
Aksjonsvilje blant medlemmene? Ser vi igjen de samme hvert år?
Hvordan får vi økt oppmøtet /engasjementet på fylkesaksjonen?

[Lagre saksutredning]
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29/17

16/00921-5

Revidering av budsjett 2017

Vedtak
Det framlagte budsjettet ble vedtatt. Budsjettet tas opp til revidering etter avklaring om det
blir Levende Landbruk høsten 2017. Dette avklares på møte i Midt-Norsk samarbeidsråd
fredag 2.juni.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Det er tidligere informert om at søknad om ekstrabevilgning i forbindelse med
fylkessammenslåing er avslått fra Norges Bondelag. Det er derfor behov for å revidere
budsjettet.
Endringer
Det har også kommet spørsmål om tildeling av midler til Landbruk 21 Trøndelag og
Jordvernalliansen:
LA 21:
25 000 kr
Jordvernalliansen:
10 000 kr
Det innstilles fra administrasjonen om at det bevilges det omsøkte beløp. Beløpet føres på
konto: 8340 - Støtte til andre.
Det er ikke lagt inn kostnad til film, da vi foreløpig ikke har fått noe kostnadsoverslag.
Samarbeid med Sør-Trøndelag Bondelag er satt opp som egen konto for å synliggjøre
kostnadene.
Det flyttes midler fra fylkesleder- og styrekonto til den nye kontoen.
Øvrige innsparelser dreier seg i hovedsak om justeringer i forhold til reelle kostnader. Se for
øvrig noter i dokumentet.
Det nye budsjettet har et underskudd på 395 100 kr.
Når man legger til overskuddet fra 2016 på 132 843,13 som egentlig skulle gått til
ledersamling så er reelt budsjettunderskudd 262 257 kr.

[Lagre saksutredning]
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30/17

11/00630-30 Møteplan 2017

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

[Lagre vedtak]
[Lagre saksutredning]
Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud
Saksutredning
Vedlagt ligger møteplan for 2017.
Styret tar en gjennomgang av møteplanen. Har her satt inn datoer for Åpen Gård slik at styret
kan fordele besøk på de arrangementene.
Dato
Mai
5. mai
6. mai og utover

Møte

Sted

Deltagere

Tilbud
Forhandlinger

Styret
Styret og
lokallagsledere

Ca. 16. mai

Avslutning
forhandlinger ??
Aksjon i Oslo ved
brudd

Telefonmøte
Telefonmøter ved
behov
Telefonmøte
Oslo

Styret, lokallag,
adm.,
medlemmer.

23. mai
Juni
1. juni
7. juni
13. juni
14.-15. juni
14.-15. juni
Juli
1.-31. Juli

Styremøte og møte med Fylkeskontoret
årsmøteutsendingene
Styreseminar om
Steinkjer
prosjekter m.m.
Representantskapsmøte Sarpsborg
Årsmøte i NB
Fylkesting
NT/Trøndelag

Sarpsborg

Årsmøteutsendinger
Styret, adm
Fylkesleder,
org.sjef
Utsendinger

Ferietid, kontoret har
redusert bemanning og
stengt

August
3.-5.august
6. august
12. august
14. august

Trøndersk matfestival
Åpen Gård
Åpen Gård
Styremøte

20. august

Åpen Gård

Trondheim
Meråker
Kristoffer
Lierne
Tore
Bondelagskontoret Styret og
administrasjonen
Hegra
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Kommentar

27. august

Åpen Gård

25.-27. aug.
September
2. september
11. september
13.-14. september
18. september
20.-21. sept

Agrisjå
Åpen Gård
Stortingsvalg
Ansattkonferanse
Styremøte
Lederkonferanse

Nesset
Snåsa (mulig ny
dato?)
Ytterøy(mulig ny
dato?)
Stjørdal

Styret

Overhalla
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
15.-16. november

Ledermøte i NTBL
Levende Landbruk

27.-29 november Skattekurs
Desember
Desember
4.desember
13.-14. desember

Fylkeskontoret

Molde

Lokallagsledere, Blir det?
styret,
administrasjonen

Grand Hotell,
Steinkjer

Samarbeidende
regnskapsførere

Regionmøter
Styremøte og julebord
Fylkesting
NT/Trøndelag

Styret

Fylkesstyret bør i hovedsak prioritere årsmøter framfor åpen gård, men enkelte lokallag må
likevel følges spesielt opp og man deltar på disses arrangement.
Styret ønsker å gjennomføre regionmøtene i desember. Det kommer egen sak på neste
styremøte.
Det legges opp til et telefonmøte for lokallagene før sommeren, etter årsmøtet.
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31/17

17/00154-5

Valg 2017

Vedtak
Styret ber administrasjonen med utgangspunkt i saksframlegg og innspill framkommet i møte,
arbeide videre med planlegging av aktiviteter knyttet til valget 2017.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Det har kommet et saksframlegg fra Norges Bondelag som ligger vedlagt. I dette framgår
hovedmålsettingene for valget 2017:
Partienes landbruks- og matpolitikk skal ha betydning for hvordan folk stemmer. Det
arbeides etter følgende strategier:
- Aktualisere og løfte mat og landbruk som sak i valgkampen gjennom tiltak,
arrangementer og utspill
- Synliggjøre og klargjøre politiske skillelinjer
- Mobilisere til valgdeltakelse
I saksframlegget kommer det fram tiltak som skal gjennomføres, og for fylkeslagene står
dette:
Arrangement i fylkeslagene. Ulike opplegg, i regi av fylkeslagene sjøl. Dette spenner over
gårds- og bedriftsbesøk, debattmøter, rundturer, stands, valgtema på messer, osv. Enkelte
lokallag har også kapasitet til egne valgarrangement, enten på egen kjøl eller i samarbeid med
fylkeslagene. Lokallaga gir førstekandidatene i eget nærområde en hilsen. Forslag til
aktiviteter og tipslister øker aktiviteten.
I tillegg gjelder de generelle tiltakene:
Bondelaget synlig på andres arrangement. Stands, valgmøter og
bedriftsbesøk.
Mediearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Løfte egne og aktuelle
saker nasjonalt, regionalt og lokalt. Få omtale av arrangementer og
skrive innlegg.
Åpen Gård 27. august. Det fortsetter som familiearrangement, men
det er aktuelt å legge inn noe mer budskap og verdisyn i
informasjonsmateriell. Vurderes ny brosjyre «Verdien av norsk
landbruk» som kan deles ut til alle besøkende, ny quiz med mer
utfyllende svar/fasit.
Aktiviteter i Nord-Trøndelag
Politiske debatter
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I Nord-Trøndelag Bondelag har vi tradisjon for å gjennomføre flere debatter i forkant av valg.
I 2015 hadde vi rovviltdebatt med fylkespolitikere på Snåsa, og storpolitisk debatt med
sentrale politikere på Stiklestad.
Det er viktig å få belyst partienes holdninger til rovviltproblematikken, samt de øvrige
landbrukspolitiske standpunktene. Ved å gjennomføre to debatter vil vi oppnå fokus på
rovviltpolitikken spesielt, og den øvrige landbrukspolitikken generelt. Det ene kan fort drukne
i det andre derom vi bare kjører en debatt.
Det kan muligens bli krevende å få ett av de 10 stormøtene i regi av Norges Bondelag, siden
vi i flere omganger har blitt prioritert foran for eksempel Sør-Trøndelag, men vi må vel
uansett melde oss interessert, og forsøke å få et møte i vårt fylke?
Styret ønsker å gjennomføre en generell landbrukspolitisk debatt med alle 1.kandidatene den
nest siste eller siste uka før valget på Steinkjer.
Styret ønsker å gjennomføre en rovviltpolitisk debatt på Stiklestad den 28., 29. eller 30.
august.
Media
Kronikker
Det er viktig at vi synes i mediebildet fram mot valget. Vi bør ha målsetting om å få til minst
to kronikker. En på rovvilt og en på landbrukspolitikken generelt. Gjerne rett i forkant av
debattmøtene.
Det legges en plan for kronikker og innlegg av Erica sammen med de ansvarlige for de ulike
saksfeltene i styret. Det er ønskelig å trekke inn lokallagsledere som kan være medforfattere
på kronikkene.
Bondelaget.no
Nettsiden vår bør vi benytte til å dele informasjon. Alt vi sender ut av pressemeldinger og
kronikker skal legges ut her. Vi linker fra facebook til nettsiden.
Sosiale media
Vi er allerede ganske gode på facebook, men det er fortsatt en del å gå på. Det var veldig stor
aktivitet i forbindelse med aksjonene etter bruddet nå. Alle oppslag i avisene bør linkes på
facebooksiden. Oppdateringer om aktiviteter, gjerne fra styremedlemmene i tillegg til det
administrasjonen legger ut. Det er også opprettet en instagramkonto.
Redaksjonelt stoff
Vi har landbruksvennlige aviser og øvrig media i Nord-Trøndelag. Det er derfor viktig at vi
har god kontakt med journalister hele tiden, og at vi tipser dem om mulige saker. De skriver
gjerne om oss! Dersom fylkesstyret får tips fra sine kontaktlag om ting som skjer, så tips
media. Erica kan også bidra til å få saker på dagsorden.
Åpen Gård
Åpen Gård gjennomføres som det pleier, men det blir trykket opp materiell fra Norges
Bondelag som er litt mer politisk enn tidligere. Dette sendes ut fra Oslo.
Møter med politikere
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Det er viktig å ha en tett og god dialog med de politiske partiene. Det ble gjennomført en
møterunde i forbindelse med jordbruksmeldinga, og det tas initiativ til en ny runde i
forbindelse med valget/behandling av oppgjøret. Første møte er 1. juni. Møtene gjennomføres
av fylkesleder og administrasjonen.
Lokallaga
Lokallaga oppfordres til å ta kontakt med lokale representanter på topplassering på listene. De
kan gjerne invitere disse til gårdsbesøk eller deltakelse på Åpen Gård.

[Lagre saksutredning]
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32/17

17/00426-1

Film for Nord-Trøndelag Bondelag

Vedtak
Administrasjonen holder styret oppdatert og informerer når tilbud foreligger fra RAVN
Media. Økonomisk ramme for prosjektet er på inntil 100 000 kr.
Det legges fram sak på neste styremøte.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
I anledning styresamling i Grong 24.-25. april, ble det utarbeidet 5 fokusområder for NordTrøndelag Bondelag:
-

Utnytting av utmarksressursene
Trygg mat
Jordvern
Økt matproduksjon i Nord-Trøndelag
Framtidsbonden

Styret vedtok at vi i tiden framover skal spisse vårt budskap til
forbrukere/politikere/beslutningstakere med utgangspunkt i disse fem satsingsområdene.
I den sammenheng har administrasjonen vært i kontakt med RAVN media for å diskutere en
potensiell film laget med utgangspunkt i nevnte punkt. Vi hadde møte med Berit Fikse
(skribent/daglig leder) 11. mai, hvor vi hadde brainstorming rundt hvert fokusområde.
I utgangspunktet foreslår Berit en video på 1,5-2,0 min. Et alternativ er å tilvie noenlunde lik
tid til alle fokusområdene, et annet er å velge ut tre av områdene, og deretter sy filmen
sammen ved bruk av de to siste. Et godt eksempel på en film som vektlegger matproduksjon
og distriktspolitikk, samtidig som den er indremedisinsk av karakter, er Nord-Trøndelag
Senterparti sin video på YouTube (søk Nord-Trøndelag Senterparti – Vi gjør det… kvar
dag!), publisert 2. mars 2017.
I tillegg har Telemark Bondelag laget en musikkvideo om landbruket i Telemark («Ta heile
Norge i bruk»), med midler fra blant andre Innovasjon Norge. Her fins det derfor en mulighet
for Nord-Trøndelag Bondelag til å søke om lignende støtte.
Blant flere mål med en slik video så bør den være gjenbrukbar, noen lunde saksnøytral, den
må røre ved det nære blant befolkningen i Nord-Trøndelag, og viktigst: den må vise folk
hvorfor matproduksjon i Nord-Trøndelag er viktig. I tillegg bør den vise ny kunnskap, og
melkeroboten er ikke ny lengre. Her kan droner, appbruk, og annen nyteknologi/utvikling
vises fram. Unge bønder bør få fokus, jf. Framtidsbonden.
Muligheten for å bruke Borgnys stemme i filmen ble også diskutert  godt virkemiddel.
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Per 26. mai har Berit begynt på skisse og utkast til tekst, men det er laging av filmen som
først og fremst er utgiftsposten til dette prosjektet. Denne delen gjennomføres av Fredrik.

[Lagre saksutredning]
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33/17

17/00036-4

Årsmøte i Norges Bondelag

Vedtak
Styret og årsmøteutsendingene diskuterte generaldebatten og de andre sakene som skal opp på
årsmøtet. Det utarbeides eget referat frå møtet som vedlegges protokollen.

[Lagre vedtak]
Saksutredning
Årsmøte i Norges Bondelag gjennomføres onsdag 14. og torsdag 15. juni 2017 på Quality
Hotel & Resort i Sarpsborg. Representantskapet møtes tirsdag 13. juni.
Program for hele årsmøteuka
•Mandag 12. juni kl 16-18
•Tirsdag 13. juni kl 9-11
•Tirsdag 13. juni kl 13-17
•Onsdag 14. juni kl 8.30-17.15
•Torsdag 15. juni kl 8.30-16.30

Møte i arbeidsutvalget
Styremøte
Representantskapsmøte
Årsmøte
Årsmøte

Generaldebatt
Forslag til forretningsorden på årsmøte i Norges Bondelag
1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke vedtar noe annet.
2. Taletid er begrenset til 3 minutter (med unntak av innledningsforedrag). Det gis adgang til
replikk, 2 à 1 minutt og én svarreplikk à 1 minutt, for hvert hovedinnlegg.
Ordføreren har rett til å foreslå temainndelinger i debatten og begrensning på antall innlegg fra
hvert fylke på hvert tema. Ordføreren har rett til å foreslå andre begrensninger i taletid og
replikkadgang, og sette strek for inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn
én gang og høyst 1 minutt til hver sak. Talere skal tale fra talerstolen. Replikker skal skje fra
mikrofon i salen.
3. Forslag må leveres skriftlig til ordføreren, undertegnet med forslagstillerens navn og fylke.
Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan ikke noe nytt forslag tas opp.
4. I protokollen innføres forslag, talere, avstemninger og vedtak.
5. Henstillinger/oppfordringer m.m. fra enkeltutsendinger / grupper / fylkeslag til styret, leveres
dirigentbordet skriftlig, i undertegnet stand.
6. Ingen utsending kan forlate årsmøtet uten ordførerens godkjennelse.
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7. Debatten er åpen for alle utsendinger og gjester. Ordfører vil avvise replikker, som ikke er til
sist talers innlegg.

Styret hadde styresamling i slutten av april, og der ble det valgt 5 fokusområder:
Trygg mat, økt matproduksjon i NT, jordvern, utnytting utmarksressurser, framtidsbonden.
Viser også til vedtatt strategi- og arbeidsplan 2017, vedtatt på årsmøte i Nord-Trøndelag
Bondelag.
Styret må ta en diskusjon på hvilke tema Nord-Trøndelag Bondelag skal trekke fram under
årsmøte, og hvem som skal holde innlegg og replikker.
Sak i fra Fosnes Bondelag
Viser til vedlegg i saksframlegget. Brev fra Fosnes Bondelag/Trine Skjærvik
Reise
Delegatene og fylkesleder bestiller reise selv. For å holde kostnadene nede, er det viktig at alle
bestiller så tidlig som mulig.
Det oppfordres til fellestransport der dette er mulig.
Anbefalt fly 13. juni: SAS kl 14:00 fra Værnes, men da med kun håndbagasje. Evt. ta det flyet
som går ca to timer før, da med ventetid på Gardermoen, eller at dere velger annen transport enn
den oppsatte bussen.
Hvis tidspunkt ikke passer, må dere prøve å finne billigste alternativ.
Når det gjelder retur, så skal bussen fra Sarpsborg gå kl 16:45. Med busstid på 2 timer, får dere
vurdere flytid selv. Har dere kun håndbagasje, går det jo kjappere.
Antrekk:
Det skal ikke brukes bunad, men penklær.
Buss fra Gardermoen:
Det vil bli satt opp buss fra Gardermoen på følgende tidspunkt (2 timers busstur):
13.06.2017:
Buss fra Gardermoen kl. 1000
Buss fra Oslo kl. 1030
Buss fra Gardermoen kl. 1500 (Holdes igjen i ca et kvarter, men da må dere kun ha håndbagasje)
Buss fra Oslo kl. 1530
15.06.2017:
Buss til Gardermoen kl. 1645
Buss til Oslo kl. 1645
Reiseutgifter fra Gardermoen vil kun bli refundert ved at det benyttes tog/buss til Sarpsborg.
Innkvartering
Årsmøtehotellet har ikke enkeltromskapasitet til alle. Vi har derfor reservert rom også på Scandic
Hotel i Sarpsborg, som ligger 10 minutters kjøring fra årsmøtehotellet. Vi håper derfor noen kan
dele rom. Gjennom å si ja til dobbeltrom, er du sikret å bo på årsmøtehotellet.
All møtevirksomhet, Østfoldbuffè på tirsdagskvelden og årsmøtemiddag på onsdagen vil foregå
på årsmøtehotellet.
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Østfoldbuffet for alle tirsdagskvelden
Alle årsmøtedelegater og gjester til årsmøtet inviteres til Insperia Science Senter kl 18.00, som
ligger 10 min gangavstand fra årsmøtehotellet. Med påfølgende Østfoldbuffet på årsmøtehotellet.
Rundstykker vil bli servert på hotellet fra kl 17.00 på tirsdagen.
Betaling
Norges Bondelag dekker utgifter i forbindelse med årsmøtet for representanter, æresmedlemmer
og ansatte. Fly- og togbilletter for representanter og ansatte vil bli dekket av Norges
Bondelag/Bondelagets Servicekontor etter innsendt reiseregning.
Vi ber alle representantene betale hotellet for overnatting og dagpakke, beløpet dekkes etter
innsendt reiseregningen. Gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene er selv ansvarlig for å
betale alle kostnader knyttet til reise og opphold.

Forslag til sakliste for årsmøte i 2017
Sak 1

Navneopprop

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3

Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4

Åpent eller lukket møte

Sak 5

Leders tale
Generaldebatt

Sak 6

Norges Bondelags årsmelding 2016

Sak 7
fra revisor.

Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2015. Melding

Sak 8
Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets
Servicekontor AS for 2018
Sak 9

Lovendringer



Sak 10

Innkommet sak fra Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag
Forslag til endring i Norges Bondelags lover §4
Instruks for valgnemnda
Vedlegg: Regler og instruks for valgnemda i Norges Bondelag

Sak 11

Aktuell debatt

Sak 12

Innkomne saker
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Fra Hedmark Bondelag:
CRISPR teknologien – Norges Bondelag må starte debatten

Sak 13

Valg av revisor for 2017 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 14

Valg av styret i Norges Bondelag
Valgkomiteens innstilling
På valg 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Sak 14

Leder
1. nestleder
2. nestleder
4 styremedlemmer
3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Valg av ordfører i Norges Bondelag:
1. Ordfører
2. Varaordfører
3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 15

Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2018

Sak 16

Fastsetting av godtgjøring for 2017/2018
A. GODTGJØRING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leder
1. nestleder
2. nestleder
Øvrige styremedlemmer
Ordfører
Fylkesledere
Godtgjørelse for teletjenester
B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2017/2018

1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2018.
2. Fylkesledere
(All informasjon ligger på hjemmesiden til Norges Bondelag under kalender)

[Lagre saksutredning]
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