
 

 

 

Til representantene  

i Østfold Bondelags årsmøte 
 

 

 

Innkalling til årsmøte i Østfold Bondelag 
 

Det vises til varsling av dato for årsmøtet per epost datert 9. januar 2018, samt varsling på 

lokallagsamling, ledermøte og i flere orienteringer til lokale tillitsvalgte gjennom vinterhalvåret.  

 

Herved innkalles det til årsmøte i Østfold Bondelag:  

Torsdag 15. mars 2018 på Hafslund Hovedgård & Konferansesenter i Sarpsborg 

Adresse: Statsminister Torps vei 2, 1722 Sarpsborg. Innkjøring ved Hafslund kirke.  

 

Det blir innsjekking og servering av kaffe og rundstykke fra kl. 08.30. Møtet settes kl. 09.00 og 

forventes ferdig ca. kl. 16.30. Vedlagt følger saksliste og sakspapirer. Årsmøtets sammensetning går 

frem av §19a i Norges Bondelags lover.  

 

Årsmøtet får besøk av generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, og regiondirektør i 

Næringslivets Hovedorganisasjon i Østfold, Roald Gulbrandsen.  

 

Et vellykket årsmøte er avhengig av aktive og godt forberedte årsmøterepresentanter. Styret i 

Østfold Bondelag anbefaler at alle lokallag avholder styremøte i forkant av fylkesårsmøtet for å 

drøfte årsmøtesakene og hvilke temaer lokallaget ønsker å løfte i generaldebatten. Det legges opp til 

en bred debatt og vi ber om at lagene forbereder innlegg på maks tre minutters varighet. Vi gjør 

oppmerksom på at ordstyrer kan innføre begrenset taletid utover dette om nødvendig. Det er svært 

viktig at alle sørger for å være tilstede helt til møtets slutt.  

 

Ved å motta disse papirene per epost er du påmeldt til årsmøtet. Ved forfall meldes det snarlig ifra til 

fylkeskontoret. Lokallagene må selv innkalle vararepresentant til møtet og sørge for at utsendingen 

får tilsendt årsmøtepapirene. Endringer i påmeldingen sendes til ostfold@bondelaget.no.  

 

 

 

Vel møtt til årsmøte!  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Østfold Bondelag  

 

Svend Arild Uvaag /s/      Ida Marie Strekerud /s/  

fylkesleder       førstekonsulent 

mailto:ostfold@bondelaget.no


 

 

 

 

 

 
 

SAKSLISTE  
 

Årsmøte i Østfold Bondelag 
Torsdag 15. mars 2018. Møtet settes kl. 09.00 

Hafslund Konferansesenter i Sarpsborg 
 
 
SAK 1   Konstituering av møtet 

a. Godkjenning av innkalling og sakliste 
b. Åpent eller lukket møte  
c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder  
d. Valg av tellekorps  
 

SAK 2  Leders tale  
 
SAK 3   Innledninger  

• Roald Gulbrandsen, NHO 

• Per Skorge, Norges Bondelag 
 
SAK 4   Årsmelding for 2017 
 
SAK 5   Regnskap for 2017 
 
SAK 6   Strategi- og handlingsplan for Østfold Bondelag 2018/2019 
 
SAK 7   Budsjett for Østfold Bondelag 2018  
 
SAK 8  Innkomne saker til årsmøtet  
 
SAK 9 Utdeling av Årets Lokallag 2017, Årets Verver 2017 og Årets 

Innsatspris 2017 
 
SAK 10  Valg  
 



TIMEPLAN  
For årsmøtet i Østfold Bondelag  

 
 
 
08.30  Kaffe og rundstykker 

09.00  Åpning av årsmøtet og velkommen til Sarpsborg  

   v/ leder Svend Arild Uvaag, Østfold Bondelag 

   v/ ordfører  

   v/ leder Andreas Næss, Sarpsborg Bondelag 

09.30  Konstituering av møtet:  

  Opprop 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Åpent eller lukket møte 

c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

d. Valg av tellekorps 

09.40  Leders tale v/ Svend Arild Uvaag 

10.10  Innlegg v/ Roald Gulbrandsen, NHO 

10.55  Pause  

11.00  Innlegg v/ Per Skorge, Norges Bondelag  

11.45  Generaldebatt 

12.30  Lunsj 

13.30  Generaldebatt fortsetter 

14.30  Årsmelding 2017 

14.40  Regnskap 2017 

14.50  Strategi- og handlingsplan for Østfold Bondelag 2018/2019 

15.00  Budsjett 2018 

15.10  Innkomne saker til årsmøtet / Informasjon om vårkampanje 

15.15  Utdeling av priser; Årets Verver 2017, Årets Lokallag 2017 og Innsatsprisen 

2017 

15.30 Pause 

15.40 Aksjonsplaner i forb. med jordbruksforhandlingene – møtet lukkes 

15.50 Valg  

16.35 Avslutning og avtakking 



Østfold Bondelag
Sak 7 Budsjett 2018

Salgsinntekter

Budsjett

2018

Regnskap

2017

Regnskap

2016

Salgsinntekter avg. pliktig  -                  41 283 

Annonser 25 000                 25 600                       26 000                 

Kursavgifter -                        - 15 810                 

Andre inntekter 55 000                 66 870                       106 801               

Sum Salgsinntekter 80 000                 92 470                       189 894               

Andre inntekter

Offentlige tilskudd prosjekter                        (1) 70 000                 439 750                    255 000               

Årsperiodisering prosjektmidler 74 500                 74 488                       -140 488              

Refusjoner tilskudd                                             (2) 80 000                 220 000                    240 460               

Rammetilskudd fra NB  630 000               615 000                    600 000               

Fylkesleder fra NB                                                (3) 279 000               272 000                    265 000               

Opplæring tillitsvalgte fra NB 100 000               97 000                       95 000                 

Aktive lokallagsmidler fra NB 213 000               213 433                    208 476               

Andre inntekter  fra NB (Unge Bønder)        (4) 20 000                 32 500                       72 000                 

Sum andre inntekter 1 466 500            1 964 171                 1 595 448            

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 546 500            2 056 641                 1 785 342            

Lønnskostnader

Telefongodtgj. tillitsv. 28 200                 27 600                       27 000                 

Lønnskostnader prosjekt -                        -                             -37 500                

Møtegodtgjørelse inkl arbg.avg.                     700 000               667 956                    660 254               

Fast godtgj.honorar fylkesleder                       (3) 130 000               125 000                    115 000               

Godgjørelse til nestleder, inkl arb.giv.avgift 14 820                 13 680                       12 551                 

Sum Lønnskostnader 873 020               834 236                    777 305               

Driftskostnader

Leie transportmidler, lydanlegg mm. 15 000                 7 181                         -                        

Konsulenthonorar, gjelder prosjekter 30 000                 60 353                       64 166                 

Prosjektkostn; arr. og innledere på kurs 40 000                 507 308                    148 124               

Kontorhold, trykkekostnader m.m. 12 000                 10 256                       4 575                   

Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 95 000                 95 856                       92 232                 

Tog, taxi, fly med videre 20 000                 16 791                       27 168                 

Møtekostnader, inkl. prosjekter 285 000               266 218                    301 913               

Deltakeravgifter møter og kurs 25 000                 59 670                       26 923                 

Markedsmateriell 5 000                   1 269                         55 842                 

Aktive lokallagsmidler 135 000               122 900                    124 656               

Vervepremier til  verveaksjon               10 000                 6 000                         30 000                 

Støtte til diverse organisasjoner, gaver 25 000                 19 811                       30 444                 

Andre kostnader -                        940                            -                        

Sum Driftskostnader 697 000               1 174 553                 906 043               

SUM KOSTNADER 1 570 020            2 008 789                 1 683 348            



Driftsresultat -23 520                47 852                       101 994               

Renteinntekter 25 000                 28 665                       15 991                 

ÅRSRESULTAT 1 480                   76 517                       117 985               

Noter til budsjettet 2018

1) Offentlige tilskudd

20 000                 

50 000                 

Sum 70 000                 

2) Tilskudd fra andre

Fra Østfold Landbruksselskap til Landbruksakademiet 2018 30 000                 

50 000                 

Sum 80 000                 

* Samarbeidsrådet Øst blir fra 2018 erstattet med Landbruksrådet Øst, og det er noe usikkert 

hvor mye midler som vil bli delt uttil faglagenes prosjekter.

3) Fylkesleder mottar kr 130 000 som en fast godtgjøring fra Norges Bondelag. 

Det resterende beløpet skal dekke deltakeravgifter, samt møte- og reisegodtgjørelse.

Det har de siste åra vært budsjettert med et planlagt overforbruk på kr 20 000 til 50 000.

4) Andre inntekter fra Norges Bondelag

Unge Bønder-samling på Markens Grøde 2018 15 000                 

Vervekurs 5 000                   

Sum 20 000                 

Østfold og Akershus Bondelag har et felles kornprosjekt i perioden 2015 til og med 2017.

Midlene til dette prosjektet går til Akershus Bondelag, da prosjektledelsen ligger hos disse. 

Midlene vil derfor ikke ligge i Østfold Bondelags regnskaper og budsjetter.

Drift av kontoret og lønn til ansatte (2,8 årsverk) skjer gjennom Bondelagets

Servicekontor AS, og belastes ikke Østfold Bondelags regnskaper eller budsjetter.

RK (Rekrutterings- og kompetansemidler) Østfold Fylkeskommune: grønt fagmøte 

Fylkesmannens landbruksavdeling: IPT-møte og økouka

Fra Landbruksrådet Øst for Åpen gård, Unge Bønder-satsing, politikerkontakt * 



 

 

SAK 6: Strategi- og handlingsplan for  
  Østfold Bondelag 2018-2019 

 
 

 
 

Strategi: Organisasjonsutvikling  

Suksessfaktor  Beskrivelse   Tiltak 

100 % oppmøte 
på ledermøtet, 
lokallagssamlinger  
og årsmøtet 

Tillitsvalgte opplever det som 
positivt å møte opp på 
arrangement i  
Østfold Bondelag. 
Møteplassen ansees som en 
viktig arena for drøfting av 
landbrukspolitiske spørsmål i 
Østfold. 

- - Godt program med innledere med  
-   innflytelse 
- - God kontakt med lokallagene 
-   gjennom året 
- - God informasjon og tidlig varsling om datoer 

 5000 medlemmer 
 i 2018 

Det skal befestes en kultur for  
verving i Bondelaget i fylket  
og lokalt.  
Lokallagene skal ha en god rutine 
for å spørre nye bønder.   

- - Alle ledd i organisasjonen skal verve 
- Tydelig argumentasjonen om kollektiv 

-   medlemsnytte og egennytte 
- - Vervekurs 
- - Det er viktig å skape gode arenaer for å ta vare 

på eksisterende medlemmer 

Bondelaget skal 
synes og høres i 
lokal- og regional 
presse  

Det må bli en naturlig del av 
lokallagenes jobb å ha kontakt 
med og å spille inn saker til 
media. Østfold Bondelag skal 
selv spille inn minst 3 
egenproduserte saker til media. 

- - Sette dagsorden med egne saker i media 
- - Være på og kommentere andres 
-   saker 
- - Styremedlemmene skal være aktive i tradisjonelle  
- og nye medier – med kronikker, oppdateringer  
- på FB osv  

 

Kontakt med 
kommunene i  
alle lokallagene 

Alle lokallagslederne har et godt 
kontaktnett opp mot kommune- 
ledelsen og det er naturlig for 
kommunepolitikerne å  
rådføre seg  
med lokallagslederne. 

- - Oppfordre til kontakt med kommunene 

Sikre god drift i 
lokallagene 

Aktivitet i lokallagene er  
positivt for medlemmene og  
sikrer tilhørighet til Bondelaget.  
Lokallagslederen skal  
føle tilhørighet til Østfold  
Bondelag og føle at det er lett å  
ta kontakt. Alle lokallag i Østfold 
skal gjennomføre årsmøte  
hvert år.  

- - Ha drift av organisasjonene som tema  
-   på regionmøtene og tilby kurs  
- - God kontakt med styret /  
-   administrasjonen og lokallagene  
-   gjennom året 
- - Videreføre modellen med arbeid i 

kjøkkenbordsregioner  



 

 

 

 

Strategi: Bedre bondens økonomi og gode og langsiktige rammevilkår  

Suksessfaktor  Beskrivelse   Tiltak 

Bedre politiske 
rammebetingelser i 
stortingsperioden 
2017 - 2021 

Jobbe for realisering av Stortingets 
målsetning i Stortingsmelding 11 
(2016-2017) Endring og utvikling: «Vi 
skal produserer mere mat for en 
voksende befolkning, med grunnlag i 
norske ressurser». 
 
Jobbe for realisering av Stortingets 
inntektsmålsetning i Stortingsmelding 
11 (2016-2017) Endring og utvikling: 
«inntektsmålet skal være å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og 
andre grupper i samfunnet. God 
markedstilpasning og 
produktivitetsutvikling vil være en 
forutsetning for inntektsdannelsen» 

- - Kompetansebygging 
- - Media 
- - Politiske debatter bl.a. på årsmøtet 
- - Stormøter og aksjoner 
- - Kontakte og utfordre politikerne 
- - Aktiv bruk av sosiale medier 
- - Påvirke partiprogram kommunalt 
-   og fylkeskommunalt 2019 
- - Arrangere Landbruksakademiet  
- for ungdomspolitikere 

Bedre økonomi Styrke økonomien i Østfoldlandbruket. 
Et økonomisk resultat av 
forhandlingene som skaper optimisme 
og fremtidstro. 
 
 
 
 
 
Østfold Bondelag skal arbeide for å 
sikre at tomtefesteordningen 
opprettholdes og at landbruksunntaket 
videreføres. 

- - God kontakt med politikerne 
- - Bygge allianser 
- - Fokus på fakta og formidling av 

forskningsresultater om situasjonen i  
- landbruket 
- - Synliggjøre hva landbruket betyr 
- - Reell påvirkning i forhold til  
-   Norges Bondelag.  

 
- Østfold Bondelag skal aktivt påvirke Norges 
Bondelag til å arbeide for å beholde 
landbruksunntaket som forskrift i 
tomtefesteloven.  

Øke produksjonen i 
Østfoldlandbruket 

Forståelse for behovet for økt 
matproduksjon i verden og i Norge. 

- - God deltagelse i vårens kampanje  
- - Tett kontakt med fylkes- og 

Kommunikasjon Det er viktig at Østfold Bondelag er 
synlige og  
tydelige ut i Østfold- 
pressen, samt internt blant  
våre medlemmer. 

- - Sørge for god og riktig informasjon via 
-   nettsider, e-post, sms og sosiale medier 
- - Bruke filmer om landbruket i Østfold  
- - Bruke film, bilder og tekst aktivt på  
- sosiale medier 
- - Arbeidsutvalget fungerer som  
- ”geriljagruppe” for å knuse myter/komme  
- med fakta i Østfold-saker 

Organisasjonens 
aktivitet er organisert 
slik at vi sikrer god  
påvirkning av 
politiske vedtak, og 
prosesser på 
regionnivå 

Fylkesmannsembetene i Østfold, 
Oslo/Akershus og Buskerud er vedtatt 
sammenslått fra 2019. Videre skal  
Østfold fylkeskommune sammenslås  
med Akershus, Buskerud og Oslo  
fra 2020. 

- - Gi innspill til framtidig organisering og 
- plassering av landbruksfaglige saker og  
- kompetanse 
-  - Bidra aktivt i prosesser for samordning av 
- ulike program (RNP og tilhørende RMP, RBU,  
- RSK o.l.)  



 

 

Bevisstgjøre samvirkets viktige rolle i 
dagens og fremtidens landbruk.  

 

Bevisstgjøring knyttet til 
verdiskapingsrapportens 
dokumentasjon av produksjons-
potensiale 

-   stortingspolitikere 
- - Økt fokus på folkehelse 
- - Pådriver for hensiktsmessige  
-   regelverk 
- - Synlig i media og aktiv bruk av 
-   sosiale medier  
- - Vurdere forprosjekt «Økt verdiskaping i  
- næringa» 
- - Videreføre ”Kornprogrammet” som har som 

formål å øke kvantitet og kvalitet på korn som 
dyrkes i Østfold og Akershus på en bærekraftig 
måte. 

Sikre fortsatt 
matproduksjon på 
matjorda i Østfold  

Kraftig reduksjon på omdisponeringen 
av dyrka mark. 

- - Tett kontakt med politikere 
- - Kurs i arealplanlegging 
- - Deltakelse på jordvernkonferansen 
- - Sørge for at lokallagene benytter seg av 

mentorordningen i forbindelse med nye 
arealplaner og høringer i egen kommune 

Sikre retten til en 
næringsmessig og 
bærekraftig 
utnyttelse av våre 
grunneierressurser. 

Ha en rovviltpolitikk som gir grunnlag 
for en beite- og utmarksnæring med 
minimale tap, og der vi også har fokus 
på livskvalitet og byrdefordeling. 
At det følges opp med 
forvaltningsplaner for arter som 
påfører skader og tap på vår næring  

- - Tett kontakt med  
-   interesseorganisasjoner, utmarksavdelingen, 

politikere, rovviltnemnda og Norges Bondelag 
- - Synlig i media 
- - Bidra til grunneierorganisering av villsvinjakt 
- - Arrangere møteplasser mellom  
- forvaltning og produsenter i forkant av 

beitesesong 

At landbruket tar 
klima- og 
miljøhensyn i 
jordbruksdriften. 

 

 

Øke andelen RMP-midler til fylket, og 
ingen utvidet bruk av juridiske 
virkemidler utover det gjeldende RMP-
regimet. 

- - Jobbe aktivt inn mot Norges Bondelag, 
vannregionene og Fylkesmannens avdelinger 
innen landbruk og miljø 

- - Synliggjøre viktigheten av gode ordninger 
-  innen RMP 

-Bondelaget skal være aktivt med i arbeidet  
med rullering av RMP 
- Synliggjøre og informere om aktuelle  
klimatiltak for våre medlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strategi: Øke matproduksjonen og utvikle landbruket i Østfold  

  Suksessfaktor   Beskrivelse  Tiltak 

Øke mat-
produksjonen 

  Det er behov for økt mat- 
  produksjon i verden og i Norge.  
  Matproduksjonen i Østfold skal  
  øke med 1,5 % i året de neste 20  
  årene. 

- - Østfold Bondelag skal bidra til  
-   kompetanseheving og å utvikle aktive   

produsentmiljøer 
- - Bidra til økt konsum av norske 
-    landbruksprodukter 
- - Arbeide for å bedre økonomien  
-   for aktive bønder 
- - Videreføre kornprogrammet i 2019 
- - Vurdere forprosjekt «Økt verdiskaping i 

næringa» 

Flere unge inn i 
næringa 

Ungdom ser mulighet i å gå inn i 
matproduksjon. Det er framtidsutsikter i 
matproduksjon.  

- - Positiv omtale av landbruket i media 
- - Styrke og forbedre ungdomssatsingen 
- - Tett samarbeid med naturbruks- 
-    skolene 
- -”Unge Bønder-kurs” 

  Økt kompetanse   God og riktig kompetanse gir 
  fortrinn og styrker utviklinga av næringa.  

- - God dialog med Fylkeskommunen  
-   om tildeling av RK- midler 

  Næringsutvikling Tilrettelegge for ny lønnsom 
næringsvirksomhet / verdiskaping både 
konvensjonell og økologisk 

- - God dialog med partnerskapet med 
-   tanke på tildeling av BU- midler 
- - Delta i Partnerskapet ”Næringsriket  
- Østfold” 
- - Vurdere forprosjekt  
- «Økt verdiskaping i næringa» 

- Vurdere deltakelse ØkoUka 

 

 

Strategi: Utnytte mulighetene innen miljø, klima og energi 

  Suksessfaktor   Beskrivelse  Tiltak 

Redusere 
metangass- og 
lystgassutslipp. 

Bedre rammebetingelsene slik at det blir 

økonomi i å bygge biogassanlegg. 
Økt kunnskap om matjordas og 
agronomiens betydning for CO2-lagring og 

-utslipp. 
  

Arbeide for bedre rammebetingelser  

Delta aktivt i prosjektet Klimasmart 
Landbruk. 

Landbruket som 
energiprodusent. 

Bedre rammebetingelser som sikrer 
lønnsomhet i energiproduksjon fra 

landbruket. 

Arbeide for bedre rammebetingelser 

Klimasmart Bonde Ha et mål om at Østfoldbonden skal være 

en aktiv del av løsningen.  
I tillegg til positiv miljøgevinst, så skal det 

også være en økonomisk gevinst for 
bøndene.  

Delta i prosjekter og møteplasser hvor 

en kan hente kunnskap inn i egen  
organisasjon. 

Bidra med kunnskap om landbruks-
næringa til resten av samfunnet 

 



SAK 10: VALG 
Forslag til innstilling fra valgnemnda i Østfold Bondelag  
 

 

 

 

Styret i Østfold Bondelag 
Leder:    Svend Arild Uvaag    gjenvalg for 1 år 

Nestleder:   Ole Kristian Bergerud    gjenvalg for 1 år 

Styremedlemmer:  Henning Lyche Røed    ny for 2 år 

Ole-Kristian Bergerud    gjenvalg for 2 år 

Tor Jacob Solberg    ikke på valg, gjenstår 1 år 

Trude Hegle     ikke på valg, gjenstår 1 år  

Varamedlemmer:  1.  Aase Maren Øiestad Hesleskaug  ny for 1 år 

2.  Ida Marie Ruud Stemmedalen  ny for 1 år 

3.  Anne Sofie Olsen-Torp   ny for 1 år    

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2017 og 2018 
1. Jon Stumberg  ikke på valg, gjenstår 1 år  

2. Berit Ullestad  ikke på valg, gjenstår 1 år 

3. Tor Jacob Solberg ikke på valg, gjenstår 1 år 

4. Lars Holene   ikke på valg, gjenstår 1 år 

5. Trude Hegle   ikke på valg, gjenstår 1 år 

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2018 og 2019  
6. Henning Lyche Røed ny for 2 år 

7. Ole-Kristian Bergerud gjenvalg for 2 år 

8. Anne Sofie Olsen-Torp  ny for 2 år 

9. Andreas Næss   ny for 2 år 

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelag sitt årsmøte (på valg hvert år) 

1. Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes 

2. Else Marie Villadsen, Våler og Svinndal  

3. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy  

4. Per Erik Tofteberg, Råde 

5. Hans Trygve Torp, Berg 

6. Katharina Kirkerød, Spydeberg 

7. Simen Veum, Glemmen 

8. Thomas Riiser, Askim 

9. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag 

 

Utsendinger med personlige vararepresentanter til:  
Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag (2019) (Velges i 2018, men innstiller representanter for 2019) 

Ida Marie Ruud Stemmedalen  Vara: Trude Hegle 

Ole-Kristian Bergerud   Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 

 



Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag (2019) (Velges i 2018, men innstiller representanter for 2019) 

Trude Hegle    Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet  

Henning Lyche Røed   Vara: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag  
Anne Grete Stabekk, Aremark   ikke på valg, gjenstår 2 år 

Ellen Skauen Ruud, Onsøy   ikke på valg, gjenstår 1 år 

Arthur Knutsen, Rakkestad og Degernes ikke på valg, gjenstår 1 år 

Edvard Tunby, Spydeberg   gjenvalg for 3 år  

Lars Holene, Askim     ny for 3 år  

 

Leder i valgnemnda:   Ellen Skauen Ruud (på valg hvert år) 

Nestleder i valgnemnda: Anne Grethe Stabekk (på valg hvert år) 

 

Vararepresentanter i nummerorden (på valg hvert år) 

1.  Svein Iver Gjøby, Rakkestad og Degernes 

2.  Ole Martin Hvidsten, Sarpsborg 

3.  Christine Borge, Sarpsborg 

 

Møteleder Østfold Bondelag 2019 (på valg hvert år) 

Tove Borud  

Vara: Ole Johan Borge 

 

 

 

 

Godtgjørelse for medlemmer i styret og utvalg 

 

Valgnemnda foreslår ingen endringer i godtgjørelser til styret og utvalg, men ønsker å følge 

de satser som til enhver tid gjelder i Norges Bondelag. 

 

Til orientering: Norges Bondelags årsmøte i 2017 vedtok en møtegodtgjørelse på kr 2 100 for 

møter over 4 timers varighet. Satsen er kr 1 050 for møter under 4 timer. Bilgodtgjørelse 

følger Statens satser på kr 4,10 per km. Videre heter det: «Utbetaling av reiseregninger – 

Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er avholdt. 

Reiseregninger som mottas etter fristen, vil ikke bli utbetalt med dag godtgjørelse. Direkte 

utgifter til reisen blir refundert». 

 

Gjeldende praksis for godtgjøring til styret og utvalg videreføres. 

 

Valgnemnda har bestått av: 

Kay Arman Ellefsæter /s/  Ellen Skauen Ruud /s/ 

Leder     Nestleder 

 

Anne Grete Stabekk /s/  Arthur Knutsen /s/  Edvard Tunby /s/ 

 



 

Presentasjon av de innstilte kandidatene til fylkesstyret 

 

 
 

Svend Arild 
Uvaag 
 

Produksjon: Korn, melk og storfekjøtt. Heltidsbonde 
Bosted: Eidsberg 
Alder: 60 år 
Bakgrunn: Agronom. Tidligere styreleder i Eidsberg Bondelag i 4 år. 
Fylkesleder i Østfold Bondelag i 1 år og vært nestleder i 4 år. Vært leder i øvre 
Østfold forsøksring.  

Ole-Kristian 
Bergerud 

Produksjon: Korn, skog, storfekjøtt, hest. Heltidsbonde 
Bosted: Varteig 
Alder: 38 år 
Bakgrunn: Fagbrev prosessoperatør kjemisk industri og ingeniør industriell 
design. Tidligere vært styreleder i Tyr Østfold i 5 år, styreleder i Sarpsborg 
Bondelag i 2 år. Nestleder i Østfold Bondelag i 1 år. 

Trude Hegle Produksjon: Slaktekylling, melk og storfekjøtt. Deltidsbonde 
Bosted: Rakkestad 
Alder: 47 år 
Bakgrunn: Agronom og veterinær. Jobber som helseovervåkningsveterinær 
hos Fjørfe i Østfold og Akershus. Tidligere styremedlem i Rakkestad og 
Degernes Bondelag i 1 år. Styremedlem i Østfold Bondelag i 1 år. 

Tor Jacob Solberg Produksjon: Korn, skog, melk og storfekjøtt. Heltidsbonde 
Bosted: Skiptvet 
Alder: 36 år 
Bakgrunn: Agronom. Tidligere styreleder i Skiptvet Bondelag i 3 år. 
Styremedlem i Østfold Bondelag i 3 år.   

Henning Lyche 
Røed 

Produksjon: Bærproduksjon. Deltidsbonde. 
Bosted: Råde 
Alder: 37 år 
Bakgrunn: Svennebrev som murer. Medlem i felles grøntutvalg med Akershus 
og Østfold Bondelag siden 2017. Styremedlem i Råde Bondelag. 

Aase Maren 
Øiestad 
Hesleskaug 

Produksjon: Korn, vinterfôret sau, slaktegris. Deltidsbonde.  
Bosted: Trømborg  
Alder: 40 år 
Bakgrunn: Sykepleie og master i helse- og sosialinformatikk. Jobber i Tieto 
med utvikling av datasystem for kommunehelsetjenesten. 

Ida Marie Ruud 
Stemmedalen 

Produksjon: Skog, salg av juletrær. Deltidsbonde 
Bosted: Mysen 
Alder: 36 år 
Bakgrunn: Prosjektledelse i bl.a. 4H-gård prosjektet i Østfold. 3. vara til styret i 
Østfold Bondelag i 2 år. Tidligere styremedlem i Eidsberg Bondelag i 2 år. 

Anne Sofie 
Olsen-Torp 

Produksjon: Korn, gris, melk, skog. Heltidsbonde. 
Bosted: Ørje 
Alder: 53 år 
Bakgrunn: Agronom og gartner. Styremedlem i Marker Bondelag i til sammen 
6 år. Tidligere styremedlem og leder i produsentlag i Tine for indre Østfold. 
Sittet i styret i Norsvin Østfold i 6 år og Øymark svineavlslag i 2 år.  

 


