
INNKALLING flL ÅRSMøTE I BERG BONDELAG 2018

Mandag 29. oktober kl.19.fl) på Berg Ungdomslokale

Saksliste

1. Åpning ved leder.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen.

Møteleder overtar,

2. Årsmelding ved leder.

3. Regnskap ved kasserer.

4. Arbeidsplan for kommende arbeidsår.

5, lnnkomne saker.

6. Valg:

- Leder

- 3 Styremedlemmer
- 2 Varamedlemmer
- 2 Revisorer med varamedlemmer
- 3 Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte med varamedlemmer
- 1 medlem tilvalgkomiteen
- Møteleder til neste årsmøte

- Godtgjørelse til de tillitsvalgte for inneværende år

Saker som ønskes behandlet under sak 5 på sakslisten må sendes skriftlig til styret ved leder senesst

8 dager før årsmøte.

Ole-Kristian Bergerud fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Bevertning.

Ta med sakspapirene på møtet.

VELKOMMEN!

Mvh styret i Berg Bondelag



ÅRseeRsrN r NG FoR RRsrr osÅn ET zoLT -zotr

Årsmøtet ble holdt på Berg ungdomslokale mandag 30.oktober, Styret har bestått av:

Leder: Hans-Trygve Torp

Nestleder: Magne Molteberg
Kasserer: Simen Mo
Sekretær: HeidiSønstegård
Studieleder: Magnus Wik
Verveansvarlig: Jon Olav Hauge

1. varamann: Lene Harboe Mjølnerød

2. varamann: Hanne Fosby

3. varamann: Karianne Fuglerud lngerø

Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte er leder, nestleder og sekretær
Varautsendinger: Kasserer og styremedlem

Valgkomite: Solveig Torp

Knut Erik Snopestad

l-eif Henrik Moen

Revisorer: BjØrn Sørlie og Lars Petter Eriksen

Varamenn: Jens Fritjof Eriksen og Rita Eng

Møteleder for årsmøtet 2018: Kjell Einar Huseby

Aksjonsutvalg: Styret

Mediekontakt: Styret

Medlem i Halden Næringsråd: Mette Berg fra ldd bondelag

Erik Håkenby er sekretær

Laget har vært representert ved følgende møter oE arrangementer:

- Ledersamling på Refnes Gods (Jeløya, Moss) i november.
- Samarbeidsmøte med kommunen.
- Førjulsmøte hos Aremark bondelag med tema klimasmart landbruk og bioenergi,

- Villsvinmøte på Furulund med Aremark bondelag som arrangør.

- l-okale tillitsvalge samling på Hærland.

- i-okallagskurs i Rakkestad, organisasjonsarbeid.

- Årsmøte iØstfold Bondelag.

- Planleggingsmøte med kommunen iforbindelse med sykkeltur/markvandring.
- 2 telefonmøter Østfold bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene.

- PlanleggingsmØte med kommunen, vannområdet Haldenvassdraget, Norsk Landbruksrådgivning

og Glomma sør iforbindelse med sykkeltur/markvandring.
- Nattevakter på landsstevnet til Norges bygdeungdomslaget på Kalnes.

- Telefonmøte med Østfold Bondelag iforbindelse med tørkesommeren"
- Telefonmøte med Østfold Bondelag angående krisepakke i forbindelse med tørkesommeren.



- Rokke 4H's 60års jubileum.

- Lokale tillitsvalgt samling i Svinndal.
- Minibondegård i Busterudparken ved høstmarkedet, sammen med Berg bygdekvinnelag.
- Rokkke, Svingen og Torpedalen 4H's høstfest med bidragsgave.

Styret har sendt følgende henvendelser:

- lnnspillsrundetiljordbruksforhandlingene.
- lnnspill til oppstart av rullering av arealplan i kommunen

Andre aktiviteter i beretningsåret:

Styret har avholdt 6 styremøter i løpet av året.

Styret sendte på nyåret ut et nyttårsbrev med presentasjon av det nye styret. Vi informerte også om
det som ville skje den første tiden, samt at vi framover ville bruke Berg Bondelags facebook side og
SMS/mailutsendinger mer aktivt for å informere om aktiviteter.

lnviterte til "kvinner kan også" på Berg ungdomslokale i februar. Foredragsholdere var Ann Kristin
Syverstad og Ragnhild Duserud.

Jordbruksoppgiøret 2018 endte i enighet.

I mars inviterte vi til "bondepub" på Rokke skole, Erik Håkenby kom for å snakke om redskap og
presisjonskjøring.

Arrangerte, sammen med klimasmart landbruk, kurs i energieffektiv traktorkjøring på Lundestad i

mars.

I mars ble det også sendt ut en Questback til alle medlemmene om hvordan de syns styret jobbet, og
hvilke aktiviteter og foredrag de ønsket mer av.

Sammen med ldd Bondelag ble det arrangert markvandring/sykkel dag ijuni. Det var oppmøte på Mo
gård, turen gikk så videre til Sønstevold og Nygård og dagen ble avsluttet på Mo gård med
pizzaservering.

I løpet av sommeren ble det sendt ut infobrev til medlemmene angående tørkesommeren.
Sommeren har i år vært krevende for de fleste og leder har deltatt på flere telefonmøter med Østfold
bondelag om hvordan man på best mulig måte skal kunne møte utforingene det har medført. ltillegg
ble det sendt ut infobrev og avisoppslag om den ekstreme skogbrannfaren dette medførte.

Et klassetrinn fra Låby skole har vært på Strupe gård, der de først fikk være med å sette poteter for så

å komme tilbake på høsten for å være med å ta opp poteter. Disse potetene skal klassen bruke i

skolesammenheng.

Også i år gjør Marie og iarle HerrebrØden en stor innsats for å fremme kunnskap om landbruket til
barn og ungdom.



l.oktober er medlemstallet 345, for et år siden var tallet 351. Norges Bondelag har innført et krav om

at det skal være en veryeansvarlig i hvert lokallag. Laget har ikke klart å legge like mye ressurser i

verving det siste året, men vi må ikke glemme ati20t7 ble det hele 50 nye medlemmer og Berg

Bondelags verveansvarlig fikk prisen for Norges beste verver!

Vi har hatt et godt samarbeid med ldd Bondelag om forskjellige markeringer og arrangementer
gjennom året.

Styret vil rette en stor takk til alle medlemmer som har stilt opp på arrangementer vi har hatt
giennom året. Og vi vil minne om facebook siden vår, der vi prøver å oppdatere så fort det skjer noe

interessant.

For styret i Berg Bondelag
Hans-Trygve Torp
leder

HeidiSønstegård

sekretær

Magne Molteberg Simen Mo
nestleder

Magnus Wik

studieleder

kasserer

Jon Olav Hauge

verveansvarlig



Regnska p 201712018 for Berg Bondelag

2077/1.8 2Arc/fi 2O1s/1.6 2A14/ls
lnntekter
Medlemskontingenter
Arra ngement/aktivt bondelag

Renter

MØtestØtte/næringsråd

46735
5 259

21,8

L5 371.

41.667

12 376
1"94

17 700

39 448

32 426
406

9 950

37 289
27 168

593

2 000

Sum inntekter 67 583 71937 82 230 67 0s0

Utgifter
Møter, diverse

Porto/gebyrer
Kontingenter

Gaver

Styrehonorar

27 387

3 300

0

2254
24 AO0

?5 t71.

2396
1 500

2250
28 800

55 086

4235
4 500

2250
30 400

L6264
3 585

4 425

8 209

27 800

Sum kostnader 56 931 60 117 96 47L 60 283

Resultat 10 652 11 820 -1424L 6767

Beholdning:

Korts gjeld/til gode

Brukskonto
Kapitalkonto

14 315

3 091

81 301

-r.500
7 696

81 859

15 430

60 805

14248
75228

Sum bankinnskudd - cjeld 98707 88 055 762t5 90 476

Endring fra i fjor 10 652 11 820 -L4241 6767

Revisjon av Berg Bondelag for 2Afi /2018.
Regnskap er revidert med tanke på kontroll av bilag, resultat og

endringer i balansen.

Regnskapet er ryddig ført.Vi ser ingen åpenbare feil eller mangler.

Regnskapet anbefales godkjent.
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ARBEIDSPLAN FOR BERG BONDELAG ÅR 2OL8-2OL}

Nedenfor følger forslag til arbeidsplan for kommende arbeidsår for Berg Bondelag. For å få til en
konstruktiv debatt under årsmøtet velger vi også i år å vedlegge arbeidsplanen sammen med
årsmøteinnkallingen. Vi vil oppfordre medlemmene til å tenke gjennom hvilke saker og temaer de vil
at det kommende styret skal arbeide med.

Forslag til arbeidsplan:

- Jordbruksforhandlingene20lg
- Fokus på medlemsverving
- Medlemsmøter
- Bondepub

- Oppfølging av aktuelle saker med Halden kommune
- Ved forespørsel: Positive tilå delta på arrangementer med "Handel i Halden"
- Fortsette kontakten med barnehager og skolebarn i Halden
- Markdag i vekstsesongen med ldd Bondelag, Landbrukskontoret, Norsk Landbruksrådgivning

Øst og Haldenvassdragets vannområde
- Utvikle vår facebook side
- Jobbe med tilbakemeldingene fra Questback undersøkelse



Vølgkomiteens lorslag for styre 2079

Leder:

Styremedlemmer:

Hans-Trygve Torp

Mogne Molteberg

Simen Mo

Lene Horboe Mjølnerød

Mognus Wik

Jon Olav Hauge

7. Honne Fosby

2. Lars Theador Holm

i. ldo Mortine Mo

BjØrn Sørlie

Lars Petter Eriksen

Jens Fritjof Eriksen

Rito Eng

Knut Erik Snopestad

Leif Henrik Moen

Einar Egelond

gjenvolg

ikke på valg

ikke på volg

ny

gjenvolg

gjenvolg

gjenvalg

ny

ny

gjenvolg

gjenvalg

gjenvalg

gjenvalg

ikke på volg

ikke på volg

ny

Voro til Styret:

Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte er leder, nestleder og sekretær

Varo: Kosserer og styremedlem

Revisor:

Vara revisor:

Volgkomite:

Møteleder årsmøte 2079: Kjell Einar Huseby

Fo rslø g ti I godtgjøre lse/hono ro r :

Valgkomiteen går inn for å holde de somme satser på godtgjørelse honororer

Mvh Volgkomiteen 2078: Leif Henrik Moen, Knut Erik Snopestod og Solveig Torp


