
Viser til sms utsendt 2.okt.18 og ønsker 

Velkommen til årsmøte i Namdalseid Bondelag 

Sted: Gamle biblioteket på Namdalseid Samfunnshus. 

Dato/tid: 31.10.2018 kl 19.00 

Sakliste: 

Sak.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Sak.2 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere. 

Sak.3 Årsmelding. 

Sak.4 Regnskap. 

Sak.5 Arbeidsplan. 

Sak.6 Budsjett. 

Sak.7 Innkomne saker. 

Sak.8 Valg. 

a. Leder for 1 år. 

b. 3 styremedlemmer for 2 år. På valg: Anette Liseter, Svenn Kaldhal, Stefan Skulstad. 

Ikke på valg; Sondre Jerpstad, Bjørn Ståle Flore, Bodil Silset. 

c. 3 varamedlemmer for 1 år. På valg: Geir Myren, Kjell Brørs, Sol Hege E Urtegård. 

d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Oddvar Oppdahl, Bjørn Dag Derås. 

e. Utsending til fylkesårsmøte: Leder, og nestleder. 

f. 1 medlem til valgkomite for 3 år: Ole Herman Melø 1 år igjen, Geir Kristiansen 2 år 

igjen. 

g. Godtgjørelser til styret:  

1. Leder: 15000 kr 

2. Årsmøteustending: 1500 kr 

3. Kasserer: 2000 kr 

Det blir innlegg av Steinar Lyngstad om landbruket i den nye kommunen fra 2020 

og vi får besøk av Erlend Fiskum fra Nord Trøndelag Bondelag.  

Saker som ønskes behandlet under sak 7. må være innsendt skriftlig til Stefan Skulstad på 

epost: stefanskulstad@hotmail.com innen 24.10.2018. 

Årsmøtepapirer finner du på hjemmesiden til Namdalseid Bondelag på www.bondelaget.no 

Og facebook siden til Namdalseid Bondelag.  

Ønsker du tilsendt årsmøtepapirer på epost. Ta kontakt med Stefan Skulstad på 

telefon:90927132. eller epost: stefanskulstad@hotmail.com 

http://www.bondelaget.no/
mailto:stefanskulstad@hotmail.com


Årsmelding Namdalseid Bondelag arbeidsåret 2017-2018. 

 

Styret i Namdalseid Bondelag har i arbeidsåret bestått av: 

Anette Liseter: sekretær og fylkeskontakt. 

Stefan Skulstad: møteleder og skolekontakt. 

Svenn Kaldahl: studiekontakt. 

Bjørn Ståle Flore: nestleder. 

Sondre Jerpstad: kasserer. 

Bodil Silset: studiekontakt. 

Varamedlemmer: 

1. Geir Myren 

2. Kjell Brørs 

3. Sol Hege Elden Urtegård 

Valgkomite: 

Leder: Siv Jorun Haukås Tinglum 

Ole Hermann Melø 

Geir Kristiansen 

Revisor: 

Oddvar Oppdahl 

Bjørn Dag Derås 

 

I dette arbeidsåret har vi ikke hatt en leder. I stedet har vi organisert oss slik at vi har hatt en 

møteleder og en fylkeskontakt. Styret har tatt en evaluering av denne fordelingen og kommet frem 

til at det fungerte godt, men det er ønskelig å finne en leder for neste arbeidsår. I arbeidsåret har det 

vært 4 styremøter. 

Vi har deltatt på Gladag, hatt skolelunch på Statland og Namdalseid skole. Landbruksspillet ble også 

gjennomført på begge skolene. 10 klasse på Namdalseid og hele ungdomstrinnet på Statland. 

Studiering i jordbruksforhandlingene tok vi på 2 dager. En dag med fjøsbesøk hos Ole Hermann Melø 

og samtaler. Dag 2 møttes vi på lennsmannsgården hvor vi gikk igjennom studieheftet og sendte inn 

våre forslag til jordbruksforhandlingene.  

Jordbruksforhandlingene endte med avtale hvor både Småbrukarlaget og Bondelaget skrev under. 

 

 



Vi har hatt møter med styrene i Fosnes, Namsos og Overhalla, hvor vi har hatt tatt opp flere aktuelle 

tema: 

Kommunesammenslåing: landbrukskontor, og hvordan vi i faglagene skal organisere oss etter 2020, 

da opphører dagens ordning med landbruksforum. 

Fremtidig organisering av fylkes bondelagene: kom med felles innspill til hvordan vi ønsker at 

eventuell sammenslåing av fylkeslag skal se ut. 

Et innspill om økonomien i lokallaga: økonomien til lokallaga begynner å tæres på. På grunn av dette 

sendte vi inn et innspill til årsmøte i NT Bondelag om mer penger til lokallagene. Nå blir det satt av en 

god sum i fylkes bondelaget som lag med dårlig økonomi kan søkes på. Dette kommer i tillegg til 

aktivitetstøtten. 

I år arrangerte vi Åpen Gård hos Kristin Staven. Dette ble en suksess og vi hadde nok over 300 

besøkende denne dagen. Vi samarbeidet med alle faglagene i kommunen, da vi er stort sett de 

samme folka i styrene var dette en god måte å få bredde og nok folk på arrangementet. 

Til den årlige vårkampanjen til Bondelaget inviterte vi barnehagene i kommunen på fjøsbesøk på 

Altin hos Stefan Skulstad og Kristine Altin.  

Vi har sendt en blomsterhilsen til Herbjørn Kolstad. 

 

Per 24.10 er det 152 medlemmer i laget. 

4 utmeldinger og 7 innmeldinger i løpet av 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsplan 2018-2019 

Skolelunch Namdalseid: 7.11.18 

Julebord for faglagene: 24.11.18  

Landbrukspillet 10 kl. Namdalseid skole: Januar 2019 

Tilskuddspub: Februar 2019 

Studiering jordbruksforhandlingene: 12.02.19 og 14.02.19 

Påskelunch Statland: Fredag før påskeferien. 

Årsmøte Nord Trøndelag Bondelag mars 2019 

Tryggere sammen og landbruksforum. 

Gladag: juni 2019 

Molomarked: august 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forslag fra valgkomiteen i Namdalseid Bondelag 2018:  

  
Leder for 1. år:                                        Sanna Rømo (ny)  

2 Styremedlemmer for 2 år:                  Bjørn Dag Derås (ny)  

                                                                  Kristoffer Kaldal (ny)  

Ikke på valg:                                            Bjørn Ståle Flore (1 år igjen)  

                                                                  Bodil Silset (1 år igjen)  

                                                                  Sondre Jerpstad (1 år igjen)  

3 varamedlemmer for styret, 1 år:    1. Svenn Kaldahl (gjenvalg)  

                                                              2. Gro C. Warmbo Brørs (ny)  

                                                              3. Ole Emil Helland (ny)  

2 revisorer for 1 år:                                Oddvar Opdahl (gjenvalg)  

                                                                  Per Furre (ny)  

  

Utsending til fylkesårsmøte i tillegg til leder:  Nestleder  

Godtgjørelser for tillitsvalgte:  

Leder:                                         15.000,-  

Kasserer:                                       2.000,-  

Styremedlem/ møtende vara:          250,-  

Utsending til fylkesårsmøte:         1500,-  

  

Valgkomiteen:  

valg av medlem i valgkomiteen (3 år): velges på årsmøtet  

Gjenstående i valgkomiteen:   

Ole Hermann Melø, leder (1 år igjen)  

Geir Kristiansen, nest leder (2 år igjen)  
  

For valgkomiteen 16.10.2018  

Siv Haukås Tinglum, Ole Hermann Melø, Geir Kristiansen  

 


