
 
 
 

Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte i lokallaga 
Akershus 

 

Datoer og sted: Torsdag 10. januar og torsdag 24. januar i Landbrukets hus, Hollendergata 5, 0190 

Oslo 

Tid: kl. 18.00-22.00 begge kvelder 

 

Norges Bondelag er en slagkraftig organisasjon med 520 lokallag spredt over hele Norge. Lokallagene 

er grunnfjellet i organisasjonen, og Norges Bondelag har nå bestemt at det skal satses på 

organisasjonsopplæring.  

Som ny tillitsvalgt i lokallaget er det mange ting å sette seg inn i, fra det praktiske til det politiske, og 

som mangeårig lokallagsmedlem er det mye erfaring å dele. I dette kurset vil du få litt om 

bondelagets bakgrunn og historie, en introduksjon til verktøyene i det praktiske lokallagsarbeidet og 

en god gjennomgang av hvordan man jobber i et lokallag; oversikt over arbeidsåret i Norges 

Bondelag på lokalt nivå, fylkesnivå og sentralt nivå, og en grunnleggende innføring i bondelagets 

næringspolitiske arbeid og kommunikasjonsarbeid.  

 

Både organisasjonssjef Vidar Kapelrud og fylkesleder Sigurd Enger er tilstede på kurset.  

 

Lokallaget vil motta en godtgjørelse på kr 1000,-/person som har deltatt på både del 1 og del 2 av 

kurset. Dette vil bli utbetalt samtidig med lokallagsmidlene. Lokallagene kan selv velge om de vil 

beholde støtten i lokallaget eller utbetale godtgjøringen til de som deltar på kurset.  De som har 

reisekostnader over kr 300,- vil også få dette dekket av Norges Bondelag. 

 

Brita Skallerud vil være kursholder begge kveldene 

 

Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no 

 

Program for kurskveldene 

 

10. januar 

18:00 Velkommen v/fylkesleder Sigurd Enger 

 Presentasjon av deltakere og kursholder 

 

18:15 Introduksjon til Bondelaget 

- Historisk bakgrunn 

- Organisasjonens oppbygging og arbeidsfelt 

 

18:45 Du som tillitsvalgt i lokallaget 

- Rollen som tillitsvalgt 

- Styrearbeid i lokallaget, styrets ansvar 

- Møteledelse 

 

19:45 Servering/pause 
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20:15 Du som tillitsvalgt forts.  

- Aktiviteter i lokallaget, må-bør-kan 

- Økonomi i lokallaget og aktive lokallagsmidler 

- Årsmøtet – forberedelse og gjennomføring 

- Valgkomiteens arbeid 

 

21:15 Hvordan jobber vi praktisk i lokallaget 

- Hvor finner man informasjon? Bondelagets ressurser på nett, medlemsregister m.m 

- Om å arrangere møter/aktiviteter 

- Informasjonsarbeid, veiledning, samarbeid 

 

21:45 Oppsummering/avslutning 

  

24. januar 

18:00 Landbrukspolitikk (1) 
- Hvorfor er landbruket ei politisk næring? 
- De fire bærebjelkene i den norske landbruksmodellen 
- Fra studiearbeid til jordbruksavtale 

 
19:30 Servering/pause 
 
20:00 Landbrukspolitikk (2) 

- Landbrukspolitikk lokalt 
- Kommuneplan og andre lokale saker 
- Lokallaget som ambassadør for landbruket.  

21:00 Spørsmål fra deltakerne/aktuelle saker i Akershus Bondelag 
 
21:45 Oppsummering/avslutning 
 


