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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
Møtedato
Møtetid
Møtested

22.11.2017
10:00-15:00
Mære Landbruksskole

Vår dato: 28.11.2017
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 16/00951
Som medlemmer møtte: Borgny Kjølstad Grande, Lorns Olav Aunsmo, Kristoffer
Moan, Tore Rennan

Forfall: Audhild Slapgård
Som varamedlem møtte: Svenn Ove Fosseng, Anette Liseter
Første del av møte var en orientering om Mære Landbruksskole og satsinga på klima ved
Tove Hatling Jystad. Rektor Rolf Wensbakk stakk også innom og informert om framtidige
byggeprosjekt på skolen.
Til behandling:
Faste saker:
1/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/2017

Godkjenning av protokoll
a) Protokoll fra styremøte 2. oktober
b) Protokoll fra styremøte 23. oktober
Vedtak: Godkjent

3/2017

Siden sist / åpen post
a) Innovasjonsstrategimøte på Nord Universitet v/Borgny
b) Fellesadm.møte i Trondheim v/Leif
c) Landbruksforum v/Borgny
d) Høstmøte hos Fylkesmannen v/ Borgny
e) Møte med IN v/Borgny
f) Felles arbeidsutvalg v/ Borgny
g) Dialogmøte før jordbruksforhandlingene hos FK v/ Borgny
h) Møte i landbruksklynge (Innovasjonscampus) v/ Leif
i) Stjørdal kommunes kjøp av Kvithamar v/ Borgny
j) Møte i rovviltnemnda v/Kristoffer
k) Regionmøter v/Leif

l) Ledersamling, kort evaluering v/Alle
m) Tilvekst-prosjektet v/ Borgny
n) Møte med Terje Sørvik v/ Borgny
Vedtak: a)-n) Til orientering

4/2017

Medlemsoversikt

31.12.2016: 5039
15.11.2017: 5041

5/2017

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Jordvernkonferanse 5. desember, Stjørdal
b) Kornkonferansen 1. februar, Oslo
c) NIBIO-konferanse 13.-14. februar, Oslo
Vedtak: a) Disse deltar; Leif, Lorns Olav, Erica, Audhild
b) Audhild deltar
c) Program sendes Borgny

6/2017

Media
a) Kristoffer har avtale om sak på ørn i TA.

7/2017

Fylkeskontoret informerer
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Saker til behandling

60/17

17/00702-6

Evaluering av lokallagsårsmøter 2017

Vedtak
Styret evaluerte lokallagsårsmøtene. Styremedlemmene refererte fra årsmøter som det er
deltatt på. Styret og administrasjonen følger opp spesielle saker.

Saksutredning
Når styremøte 22.november avholdes, har de aller fleste lokallag gjennomført årsmøte.
Styremedlemmene har vært rundt på årsmøter, og tar i denne saken en gjennomgang og
evaluering av årsmøtene.
Det er ressurskrevende å reise langt for et og et årsmøte. Administrasjonen foreslår at lokallag
oppfordres til å samordne side møter, slik at et styremedlem kan besøke flere årsmøter på
samme dag.
Det er bestemt at Leka skal følges opp spesielt med et møte der fylkesleder, org.sjef og
kanskje et styremedlem drar på besøk. Ingen hadde anledning til å dra på deres årsmøte. Er
det flere lokallag som trenger en slik oppfølging?
Administrasjonen opplever at det har vært krevende å få inn datoer for årsmøter. Det har også
kommet en del henvendelser på at lokallag sliter med å finne nye ledere. Ingen ønsker å ta på
seg vervet. Samtidig så har det ordnet seg i flere lokallag, der bekymringen var meldt inn på
forhånd av årsmøte.
Lokallagene er oppfordret til å logge inn på Min side for å oppdatere nytt styre.
Administrasjonen har fanget opp en del nye ledere:
Verdal – Leif Johan Berg
Sandvollan – Tove Kristin Sølvberg
Grong – Erlend Fiskum
Vikna – Sigurd Søraunet
Hegra – Arve Egil Okkenhaug
Leksvik – Morten Stefan Berg
Snåsa – Lars Johan Omli
Overhalla – Jan Olav Tømmerås
Ogndal – Tor Skogseth
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61/17

11/00630-34 Møteplan vinter 2018

Vedtak
Styret tok en gjennomgang av møteplan. Endringer settes inn i saksframlegget. Styret ønsker
å ha et telefonmøte med lokallagslederne før jul med tema jordbruksforhandlingene.

Saksutredning
Styret tar en gjennomgang av møteplanen.

Dato
Møte
November
16. november Ledermøte i NTBL

Sted

Deltagere

Namsos

17. november Presentasjon av
Bondelaget for elever.
Verving.
22. november Styremøte

Mære
Landbruksskole

Lokallagsledere, styret,
administrasjonen
Verveutvalget

27.-29
november

Grand Hotell,
Steinkjer

Samarbeidende
regnskapsførere

Bakkalandet
hotell, Nærøy
Hegramo kafe
Oslo

Se egen sak

Skattekurs

27. november Regionmøte
28. november
30.
november-1.
desember
Desember
4.desember

Regionmøte
Beiteseminar med
rovviltfokus

5. desember
5. desember

Regionmøte
Regionmøte

7. desember

Regionmøte

13.desember
14. desember
13.-14.
desember

Kornmøte
Kornmøte
Fylkesting
NT/Trøndelag

Mære
Styret
Landbruksskole

Styremøte og julebord

2018
Januar
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Valgnemnda
intervjuer
styremedlemmer
Alle i
administasjonen
er involvert

Se egen sak
Kristoffer

Styret
Øyna, Inderøy
Grong
Gårdsmat
Scandic Rock,
Namsos
Namdalen
Verdal

Kommentar

Felles med SørTrøndelag

Se egen sak
Se egen sak
Se egen sak
Borgny
Audhild

Kveld
Dagtid

10.-11.
januar
9. januar
11.-12.
januar
15. januar

Orgsjefsamling

Oslo

Felles arbeidsutvalg
Trøndelagsmøte

Trondheim
Stjørdal
Oslo

22. januar

Felles møte org.sjefer
og fylkesledere
Mat og landbruk
Møte midt-norsk
samarbeidsråd
Styremøte

Februar
1. februar
5.februar

Kornkonferanse 2018
Oslo
Styremøte/innspillsmøte Steinkjer

13.-14.
februar
19. februar

NIBIO-konferansen
(ny)
Styremøte

Oslo

Mars
6. mars
15. mars

Felles arbeidsutvalg
Årsmøte NTBL

Steinkjer
Stiklestad

16. januar
26. januar

21.-22. mars Rep.skap

Oslo
Stjørdal

Fylkesleder

Fylkesleder
Fylkesleder, orgsjef

Steinkjer

Audhild
Styret, gjester fra
samvirke
?

Steinkjer

Oslo

April
Mai
Juni

5. juni
6.-7. juni

Rep.skap
Årsmøte i NB

Lillehammer
Lillehammer
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Fylkesleder
Årsmøteutsendingene.
Fylkesleder. Org.sjef.

62/17

17/00765-7

Regionalt næringsprogram 2018

Vedtak
Styret slutter seg til de innspill som er gitt fra lederne i fylkesbondelaga under møte i
landbruksforum 27. oktober og ser ikke grunn til å utdype våre prioriteringer ytterligere.

Saksutredning
Det utformes nå en rekke planer både strategisk, planarbeid og konkrete tiltak som omhandler
landbruksnæringa. Dette er planer som utarbeides av fylkeskommunen, fylkesmannen og i
partnerskapet mellom offentlig forvaltning og næringa.
Dette har vært utfordrende for planeiere, og for samarbeidende organ som også i denne
sammenhengen ofte er høringsinstans. For bondelaget har dette medført mange møter hvor vi
har bidratt med innspill under diskusjoner om Strategisk Næringsplan for 2018, Regionalt
Bygdeutviklingsprogram og Innovasjonsstrategi Trøndelag.
For mange av disse planer vil det bli flere anledninger til å diskutere og komme med innspill
også senere. Viser her til plansjer vedlagt saksdokumentene.
Når det gjelder konkret på Strategisk Næringsplan har bondelaget i Landbruksform den 27.10.
gitt innspill på prioritering om bruk av investeringsvirkemidler gjennom Innovasjon Norge.
Her er signalet at vi ønsker å prioritere melkeproduksjon på små og mellomstore bruk hvor
det nødvendigvis ikke blir økt dyretall. Vi har bedt om at investeringsvirkemidler blir brukt
for å styrke grøntsektorens markedsmuligheter. Vi har også gitt tilslutning til at en i framtiden
vurderer å ta inn kriterier om å prioritere områder hvor landbruket har stor betydning. Likeså
har vi signalisert betenkninger om å bruke offentlig investeringsvirkemidler for etablering av
nye sauefjøs på bruk som ikke har denne produksjonen allerede.
I telefonsamtale med fylkesmannens landbruksavdeling den 14.11. ble det gitt signaler om at
det ikke blir gjennomført en ny høringsrunde før Strategisk Næringsplan 2018 blir vedtatt i
midten av desember. De lokale bondelaga er imidlertid invitert til regionale møter hvor det
blir gitt anledning til å komme med innspill.
Onsdag 22.november på Høylandet skysstasjon
Onsdag 29.november på Mære landbruksskole
Program:
0930 Kaffen settes fram

1000 Velkommen til regiongruppemøte
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1010 IBU-midlene 2017

Innovasjon
Norge

Praksis med individuell utmåling

Regionalt næringsprogram 2018 for Trøndelag

FMLA

Ny elektronisk søknadsløsning for IBU-midlene

Innovasjon
Norge

Saksbehandlingspraksis

1100 Pause

1115 Hva må til for å få i gang jordbytte/vekstskifte for bedre
avlinger?

FMLA
Jon Olav Veie

Presentasjon av Landbruk21Trøndelags prosjektplaner og
diskusjon
1200 Lunsj

1245 Nytt regionalt miljøprogram i 2018, samordning med SørTrøndelag.
Nasjonal forskrift
Hvilke tiltak bør prioriteres videreført?
Diskusjon

1430 Avslutning
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FMLA

63/17

17/00855-1

Årsmelding 2017

Vedtak
Administrasjonen utarbeider årsmelding for 2017

Saksutredning
Ved årsmelding for Nord-Trøndelag Bondelag de fire foregående årene har det blitt brukt film
for å presentere hendelser og aktiviteter i året som har vært. Videoene ligger på NTBLs
YouTube-kanal, og har varierende seertall fra 3500 første år, til 680 siste år. Dette skyldes
antakelig at Trønder-Avisa dekket den første videoårsmeldingen med link fra artikkelen.
2017 har vært et år med stor landbrukspolitisk aktivitet, særlig med tanke på ny
landbruksmelding, brudd i jordbruksforhandlingene og Stortingsvalg. Vi har derimot ikke
mye videopptak, da utstyret kvalitetsmessig har begrenset seg til direktevideo på
Facebooksiden vår. Disse får bra oppmerksomhet, og «hjemmesnekrede» lavterskel-innslag
på Facebook synes å appellere til følgere. Disse filmklippene er nok derimot ikke av bra nok
kvalitet til å produsere film for årsmelding, og administrasjonen har per d.d. ikke ressurser til
å produsere en film til årsmeldingen.
Nord-Trøndelag Bondelag har likevel et pågående filmprosjekt (RAVN Media) om
landbruket i Nord-Trøndelag. Dette vil være aktuelt for framvisning under årsmøtet. Her må
strategi knyttet til lansering av filmen korrespondere med visning under årsmøtet.
Styret oppfordres til å diskutere på hvilken måte årsmeldingen for 2017 skal legges fram, med
vekt på landbruksfilmen fra RAVN og aktuelle hendelser og arbeid gjennom året.
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64/17

17/00708-5

Budsjett 2018

Vedtak
Styret tar førsteutkast til budsjett til orientering og ber administrasjonen utarbeide endelig
budsjett med de innspill som kom i styremøtet.
• Kostnadsbærer for FAU
• Det opprettes kostnadsbærere for aktivitetsutvalga
Kostnadsbærer for Inn på Tunet tas ut

Saksutredning
Administrasjonen legger fram med dette førsteutkast til budsjett for 2018. Budsjettforslaget
bygger på inntektsoppsett fra Norges Bondelag. Kostnadsfordelingen bygger på tidligere
budsjett, styrets signaler om aktivitetsretning og regnskapsrapport pr. 01.11.2017
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65/17

17/00841-1

Strategi- og arbeidsplan 2018

Vedtak
Styret utsetter realitetsbehandlingen av strategi og arbeidsplan 2018 til 1. møte i 2018.
Styret ber i det videre arbeidet om at administrasjonen ta utgangspunkt i styrets 5 prioriterte
oppgaver, samt lokal aktivitet, som disposisjon for strategi og arbeidsprogram 2018.
Styret ønsker at mediestrategi skal inngå i dokumentet

Saksutredning
Org.sjef har ikke iverksatt noe omfattende saksbehandling på denne saken enda.
Administrasjonen ønsker å involvere ny org.sjef i dette arbeidet, og spesielt etter at Erica
slutter ved årsskiftet og det synes noe utfordrende å ansette ny person i denne rollen.
Vedlagt saken ligger et arbeidsnotat som er en enkel redigering av Strategi- og arbeidsplan
2017. Det er satt inn noen spørsmål, kommentarer og forslag til endringer.
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66/17

17/00850-1

Organisasjonskurs lokale tillitsvalgte

Vedtak
Styret slutter seg til administrasjonens målsetting om å gjennomføre organisasjonskurs for
alle lokale tillitsvalgte i Nord-Trøndelag.
Styret ønsker å drøfte gjennomføringstidspunkt og organisering med lokallaga på
regionmøtene før endelig gjennomføringsplan fastlegges.
Administrasjonen bes innhente med konkret informasjon om kursets innhold, kjøreplan og
eventuelle muligheter til lokal tilpassing.

Saksutredning

Uten at administrasjonen kjenner innholdet i kurset ut over vedlagte invitasjon, mener vi at
det nye organisasjonskurset for lokale tillitsvalgte kan bli et positivt løft. Med god innsats fra
lokallaga, fylkesstyret og administrasjonen skal dette kunne være et godt bidrag til å styrke
vårt tillitsvalgtapparat lokalt.
Styret inviteres med dette til å drøfte organisering, deltakelse fra styret og omfang av kurset.
Administrasjonens forslag må derfor ses på som et rent utkast og plattform for diskusjon.
Sted

Deltakerlag

Tid

Kolvereid

Leka, Vikna,
Nærøy, Foldereid,
Ø-Høylandet,
Høylandet,
Namsskogan,
Lierne, Grong,
Overhalla, Snåsa
Flatanger,
Namdalseid,
Fosnes, Namsos
Verran, Steinkjer,
Inderøy, Leksvik,
Verdal, Vuku
Levanger, Frosta,
Stjørdal, Meråker

15. 01
16.01

Grong

Namsos

Inderøy

Frosta

Antall
delt
12

17.01
18.01

10

22.01
23.01

10

24.01
25.01

16

29.01
30.01

20

Deltakelse fylke

Når det gjelder motivasjon og organisatorisk arbeid for å få flest mulig deltakere kan følgende
forsalg være aktuelT:
• Vi må plante ideen og løfte inn kursopplegget allerede på ledersamlingen
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•
•
•
•
•
•
•

Likeså må dette være tema på regionsamlingen
Signalisere bruk av aktiv lokallagsmidler i tillegg til økonomien fra NB
Premiering av lokallag som stiller med flest styremedlemmer
Bruk av lokala utfordringer som interesseskaper
Informasjon til alle lokale tillitsvalgte gjennom medlemsregisteret
Questback med utsjekk om tid, sted, en eller to dager, lunsj til lunsj-samling? Etc.
Styrets mulighet til å delta gir positive signal til lokallaga
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67/17

17/00866-1

Organisering Midt - Norsk Samarbeidsråd

Vedtak
Styret slutter seg til forslaget til retningslinjer for regionale landbruksråd slik det foreligger.
Styret ønsker imidlertid at det tas en gjennomgang av grunnlaget for sekretariatsoppgavene og
om disse kan organiseres på en ny måte.

Saksutredning
Saksbehandler har ikke foretatt en dyptgripende vurdering om samarbeidsrådets oppgaver og
virksomhetsområder. Det faktum at samarbeidsrådet er tilført betydelige mer midler som gir
handlingsrom for en betydelig aktivitetsøkning tilsier imidlertid at vi må drøfte hvordan MNS
bør jobbe for å optimalisere dette samarbeidsorganet.
Det har vært et telefonmøte mellom org.sjefene i bondelaga i regionen den 14.11. hvor dette
var tema, og det ble konkludert med at vi ville drøfte situasjonen med styrene før det
berammet arbeidsutvalgsmøte i MNS i midten av desember.
Når det gjelder sekretariatet er dette i dag lagt til bondelagskontoret i Sør-Trøndelag med Jon
Gisle Vikan som saksbehandler. For alle tre bondelagskontora i regionen er stillingshjemlene
ved kontora 3 årsverk. Jon Gisle har sjekket ut med Norges Bondelag hvorfor Sør-Trøndelag
bondelag ikke er tildelt 20% stilling ekstra for å jobbe for samarbeidsrådet uten å få et klart
svar på dette spørsmålet.
For oss i Nord-Trøndelag er situasjonen slik at fra nyttår har vi s personer ansatt med til
sammen 2,7 stillingshjemmel. Fra Norges Bondelag sin side er det gitt signal om at det er
uaktuelt å øke den totale stillingsstørrelsen på kontoret. Det betyr at vi fra nyttår har en
utfordring med å fylle opp til 3 årsverk fordi det vil være vanskelig å utlyse 30% stilling.
Saksbehandler ser er mulighet i å løse dette gjennom overtakelse av sekretariatet for
samarbeidsrådet, men dette forutsetter nok at Sør-Trøndelag får tilført 20% til sitt kontor. Det
er også en risiko med å starte denne debatten med Norges Bondelag fordi vi har fått et pålegg
om administrativ effektivisering etter fylkessammenslåingen, og dette kan bli brukt som
argumentasjon om at vi skal ta denne sekretariatsfunksjonen innenfor tildelte rammer.
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68/17

17/00867-1

Oppløsning Stjørdal Bondelag og Skjelstadmark
Landbrukslag- oppretting av Skjelstamark og
Stjørdal Bondelag

Vedtak
Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag godkjenner oppløsning av Stjørdal Bondelag og
Skjelstadmark Bondelag.
Fylkesstyret godkjenner opprettelsen av Skjelstadmark og Stjørdal Bondelag

Saksutredning
Skriv inn saksutredning
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