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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
Møtedato
Møtetid
Møtested

04.12.2017
10:00-12:00
Stjørdal

Vår dato: 12.12.2017
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 16/00951
Som medlemmer møtte: Borgny Kjølstad Grande, Audhild Slapgård, Lorns Olav
Aunsmo, Kristoffer Moan ( ca kl 10:30), Tore Rennan

Forfall: Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget
Som varamedlem møtte: Svenn Ove Fosseng
Til behandling:

Faste saker:
1/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/2017

Godkjenning av protokoll
a) Protokoll fra styremøte 22. november
Vedtak: Godkjent

3/2017

Siden sist / åpen post
a) Regionmøter v/ alle som har deltatt
b) Beiteseminar v/Kristoffer
Vedtak: a)-b) Til orientering

4/2017

Medlemsoversikt

5/2017

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Grøntmøte i januar
Vedtak: Lorns Olav deltar

6/2017

Media
a) Norsk Kylling sin plassering av slakteri
Vedtak: Styret går ut med leserinnlegg i media

7/2017

Fylkeskontoret informerer

Saker til behandling

69/17

17/00841-3

Mandat arbeidsgrupper oppnevnt av fylkesstyret

Vedtak
Administrasjonens forslag til rammeverk for oppnevning av arbeidsgrupper vedtas med de
presisering og tillegg som kom fram i diskusjonen
Styret vedtar å oppnevne følgende faggrupper
• Kvoteordningen for melk
• Utfordringene med volumproduksjon gris
• Gjødselvareforskrift
• Utfordringer i kyllingproduksjonen
Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide mandat, tidsramme og formål for hver gruppe.
Administrasjonen oppnevner medlemmer i arbeidsgruppa i samråd med fylkesleder
Administrasjonen stiller med sekretær for hver gruppe

Saksutredning
I styremøte på Frosta, og i senere diskusjoner har temaet om oppnevning av arbeidsgrupper
vært drøftet. Administrasjonen vil nå følge opp dette med å foreslå en generell instruks /
mandat for slike grupper. Denne må kunne tilpasse de enkelte grupper ut fra formål og
arbeidsomfang, men samtidig være generell nok til at den dekker generelle utfordringer.
Pr. i dag har det vært nevnt 4 arbeidsgrupper som kanskje mest relevant:
• Kvoteordningen for melk
• Utfordringene med volumproduksjon gris
• Gjødselvareforskrift
• Markedsmuligheter frukt og grønt
Fylkesstyret oppnevner 4 personer fra lokallaga + 1 fra fylkesstyret. Valg av deltakere gjøre
på grunnlag av faglig kompetanse og interesse som enkeltmedlemmer har utvist innenfor
fagområdet, samt at det skal søkes å oppfylle mål om representativ deltakelse.
Arbeidsgruppen er et rådgivende organ for fylkesstyret og avgir sine uttalelser/innspill på
saker innenfor valgt fagområdet til styret
Arbeidsgruppen gis en budsjettramme som kan disponeres av arbeidsgruppen.
Styremedlemmet fra fylkesstyret er ikke bundet til å følge arbeidsgruppens forslag ved
behandling i fylkesstyret.
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70/17

17/00925-2

Midler til aktive lokallag 2017

Vedtak
Styret vedtok fordeling av aktive lokallagsmidler.
Aktivitet skal være prioritet. Styret oppfordrer lokallag til å lønne leder.
Styret ønsker en gjennomgang av økonomien i lokallaga før 2019.

Saksutredning
Lokallagene har nå sendt inn søknad om aktive lokallagsmidler. Søknad ble også i år sendt ut
som questback, siden vi hadde så god erfaring med det i 2016. Søknad ble utsendt 25.
oktober. Det er også utsendt en e-post og en sms med påminning etter den 25., da med
kontaktinfo til nye ledere med. Per 29. november har 26 lag søkt.
Nord-Trøndelag fikk tildelt 248 068 kroner totalt. Det er brukt 9232 kr til annonsering av
Åpen Gård, som trekkes fra potten. Til fordeling blir da kr 238 836.
Områder og satser
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har tidligere vedtatt disse satsene:
Åpen Gård – 7000 kr
Landbruksspillet – 4000 kr
Politisk arbeid – 4000 kr
Skole/landbruk – 4000 kr (andre aktiviteter utenom Landbruksspillet)
I 2016 vedtok styret å sette inn kurs/fagmøte utover egne studiearbeid, der har
administrasjonen forslag om en sats på kr 4000.
Verving og media har vært med som tema i flere år, uten å få en fast sats. Administrasjonen
foreslår:
Verving (møter/kampanjer) – 4000 kr
Media (lokallaget selv fronter i media) – 2000 kr
Økonomien i lokallagene
Det har kommet inn flere signaler om svak økonomi i enkelte lokallag, derfor spurte vi denne
gangen etter en oppdatering på egenkapital i hvert enkelt lag. Det er ikke tatt hensyn til det
ved forslag til fordeling av midlene i regnearket.
Styret må ta en diskusjon på om midlene skal fordeles noe annerledes med bakgrunn i
egenkapital i hvert enkelt lag.
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I 2016 ble det satt et tak på 15 000 kr per lokallag. I denne runden stanget Verdal i det taket,
så beløpet er justert ned.
Endring i aktive lokallagsmidler fra 2019
Etter innspill fra Nord-Trøndelag Bondelag, blir det endring i aktive lokallagsmidler fra 2019.
Styret i Norges Bondelag vedtok dette på styremøte 25. oktober 2017:
Lokallagene i Norges Bondelag er grunnfjellet i organisasjonen, og sterke og aktive lokallag er
avgjørende for tyngden og påvirkningskraften til Norges Bondelag som organisasjon i dag og i
framtida.
Fordelingen av midler til lokallag med god aktivitet styrkes i rammebudsjett 2019, gjennom en
omfordeling innenfor eksisterende rammer. I rammebudsjettet for 2019 økes aktivitetsmidlene
med om lag 1,3 millioner kr. Fylkene fordeler aktivitetsmidler til lokallagene, og dette gir større
mulighet til å prioritere lokallag med høy aktivitet.
I forbindelse med regionreformen vil det bli en gjennomgang av Norges Bondelags organisering
og ressursbruk.

Se vedlagt saksdokument (vedlegg til saksframlegget)

Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallag 2017 (info fra Norges Bondelag)
•

Årsmøtet 2016 satte av kr 3.190.000,- i aktivitetsavhengig tilbakeføring for 2017

•

Aktivitetsavhengig tilbakeføring skal fordeles etter følgende kriterier:

•

•

Aktiv verveinnsats

•

Stor aktivitet i enkelte lag

•

Andre tiltak som fremmer aktiviteten i lokallaget

Grunnlaget for fordelingen av aktivitetsavhengige midler er antall lokallag og
antall medlemmer pr fylke ved utgangen av 2016.
•

Kr 3.190.000,- fordeles etter følgende mal:
•

kr 5.000,- til hvert fylke

•

70 % av resterende etter antall medlemmer

•

30 % av resterende etter antall lokallag
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71/17

17/00929-1

Oppnevning grøntutvalg

Vedtak
Styret vedtar framlagte saksutredning som grunnlag for oppnevning og arbeid i Trøndelag
Grøntutvalg.
Fra Nord-Trøndelag Bondelag oppnevnes Lorns Olav Aunsmo som medlem.
Styret foreslår Lorsn Olav Aunsmo som leder i utvalget, og at sekretariatsfunksjonen legges
til Nord-Trøndelag Bondelag.

Saksutredning
Forankring:
Grøntutvalget skal være et rådgivende utvalg som oppnevnes av fylkesstyrene i Nord- og Sør
Trøndelag Bondelag. Forslag og arbeidet i Grøntutvalget skal forankres og rapporteres til
fylkesstyrene.

Sammensetting av Trøndersk Grøntutvalg:
En fra styret i Sør Trøndelag Bondelag
En fra styret i Nord Trøndelag Bondelag
En fra styret i Nord Grønt Trøndelag (Coop dyrkerne)
En fra styret i Gartnerhallen Trøndelag
En som representerer Hoff dyrkerne ( De har ikke ett styre, men de har ett årlig regionmøte i midten
av november)Vi kan kanskje sette at regionmøtet utpeker en dyrker til å være representant i
Trøndersk Grøntutvalg for kommende år.
Grøntutvalget konstituerer seg og velger en leder og en nestleder. En ansatt fra Nord-Trøndelag eller
Sør-Trøndelag Bondelag er sekretær for utvalget. Leder har i samarbeid med sekretær ansvar for
møteinnkalling og saksdokumenter til utvalget.

Oppgaver for Grøntutvalg:
1. Levere innspill til Fylkeslaga i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag til jordbruksforhandlingene.
Her blir det viktig at medlemmene i Grøntutvalget igjennom hele året kontakter produsenter
og får frem de viktigste sakene fra hele spektret av grønt produsenter.
2. Få frem informasjon og saker til Grøntmøte på høsten i Norges Bondelag.
Norges Bondelag har ett Grøntmøte der Grøntutvalget i Norges Bondelag og andre deler av
grøntnæringen møtes og går igjennom viktige saker for næringen. Trøndersk Grøntutvalg skal
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være en aktiv deltaker og ta opp viktige utfordringer og fremme forslag for å bedre og styrke
næringen i dette møtet.
3. Grøntutvalget i Trøndelag bør lage og ha en oversikt over hvilke produksjoner, omtrentlig
volum og avsetningskanaler som finnes i Trøndelag. Her bør også store utfordringer som
truer deler av produksjonen forsøkes kartlagt, og der det er store muligheter for økt
produksjon og verdiskaping kan gjerne tas med.
4. Grøntutvalget skal være en kanal for å synliggjøre betydninga av Bondelaget for landbruket
og Grøntnæringa. Målsetninga må være en høyere medlemsandel av Grøntprodusentene og
at Grøntnæringa får en større plass i prioriteringer og vektlegginger i Bondelaget.

Arbeidsomfang
Minstekravet er at det holdes ett fysisk møte hvert år, og at det legges til januar for å få frem saker til
jordbruksforhandlingene. Deltakerne får reise og møtegodtgjøring etter Bondelagets satser.
Det holdes jevnlig kontakt ved med telefon og mail eller lignende. Flere møter kan holdes når det er
behov for dette.
Trøndersk Grøntutvalg skal kontakte andre deler av grøntmiljøet slik som Norsk
Landbruksrådgivning, Gartnerlag eller Gartnerforbundet og offentlig aktører som har relevant
tilknytning og innsikt. Personer fra slike organisasjoner kan gjerne inviteres til møter der ekstra
kunnskap vil være nyttig.
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