
Regionmøtene januar 2019 - Oppsummering 
Regionmøtene ble gjennomført etter planen: 

17.1.  Regionmøte Øvre Romerike, Grønt Fagsenter Hvam. Fra styret: Helge 
21.1. Regionmøte Nedre Romerike, Aur Gjestegård, Aurskog Fra styret: Eli og Terje 
22.1. Regionmøte Follo, Krosser Gård, Ås  Fra styret: Ann-Kristin og Svein 

 
Det var god oppslutning om årets regionmøter, med hhv 19, 30 og 30 deltagere.  

Følgende saker på agendaen: 

• Foran jordbruksforhandlingene 

• Bondelagets organisasjonsstruktur 

• Aktiviteter lokalt før valget 2019 

• Aktuelle saker i Bondelaget» 
 

I gruppearbeidet kom det opp en idé om å gjennomføre/arrangere et møte om klimautfordringene 
med lokallagene som målgruppe. Målsetting med møtet, vil være kunnskapsoppbygging om temaet. 
Lokalstyresamlingen 28. mai vil ha «Klima» som tema. 
 
Gruppearbeid/idédugnad på lokale aktiviteter/forslag før lokalvalget ble gjennomført alle tre 
møtene (se oppsummering under):  
Hvilke aktiviteter kan lokallagene gjennomføre? 

• Leserbrev – med aktuelle fakta om landbruket i kommunen (f.eks. «Nye» Lillestrøm 
kommune – en STOR landbrukskommune) – Bruke lokale medier! 

• Busstur lokalt – vise landbruket (aktuelt i Lillestrøm). Facts→antall brød etc. 

• Skryte av politikere som har gjort noe bra. Gi små drypp til politikere gjennom hele året. 

• Tilbakevise feilinformasjon…. 

• Gårdsbesøk for politikere – invitere politikere hjem til en gård hvor de får prøvd seg litt som 
bonde med noen vanlige gjøremål. Avslutte med prat rundt bordet og mat.  

• Oppsøke partienes stands – still spørsmål! 

• Delta på lokale «matmesser» eller andre arrangement – gjerne med egen stand 

• (Frokost)møte med administrasjonen på rådhuset med fakta om arealbruk/jordvern, 
friluftsloven/allemannsretten etc.. Også byråkratene trenger kunnskap! 

• Kontakt med næringsrådene i kommunene 

• Foredrag på skolene? 

• Rydde på gården! 

• Sosiale medier 

• Malawi-prosjektet – vise at bonden har tanker for en større virkelighet 

• NB Må spre positiv info om bonden og jordbruk gjennom hele året – ikke bare inn mot valg…. 
Bruke melkekartongene. Åpen Gård et utstillingsvindu, Kuslipp etc. 

 
Hvilke aktiviteter kan fylkesstyret gjennomføre? 

• Skolering klimaspørsmål – Klimakonferanse/møte? 

• Koordiner aktiviteter mot fylkespolitikere med Østfold og Buskerud 

 
Hva kan fylkeskontoret bidra med? 

• Fakta om landbruket i kommunen (f.eks. «Nye» Lillestrøm kommune – en STOR 
landbrukskommune). PP og artikler og statistikk. 

• Fakta om jordvern/arealspørsmål 

• Enkle argumentasjonslister - Q/A aktuelle saker (faktagrunnlag) 

• Samle lenker til interessante nettsteder. 


