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Norges Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 30.04.2019  18/00476-36 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

 Årsmøte 2019 

Informasjon om reise og opphold i forbindelse med Norges Bondelags 

representantskapsmøte og årsmøte på Lillehammer 2019 

 

 

Møter 
Representantskapsmøte:  Tirsdag 4. juni   

    Møtestart: kl. 13.00 

 

Årsmøte:   Onsdag 5. juni og torsdag 6. juni 

    Møtestart: Onsdag 5. juni kl. 08.30 

    Møtet avsluttes torsdag 6. juni kl. 16.30. 

 

Årsmøtehotellet er Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer. 

 

Påmelding 
Deltagerne på representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag har mottatt en e-post for 

påmelding. Følg instruksjonene i e-posten angående påmelding og innkvartering.  

 

Påmeldingsfrist: onsdag 9. mai 2019 

 

Eventuelle forfall fra medlemmer av representantskapet meldes til Norges Bondelag v/Jorunn 

Løvdal, e-post: jorunn.lovdal@bondelaget.no 

 

Forfall fra fylkesvise årsmøteutsendinger meldes til fylkeskontoret så snart som mulig. 

 

Reisebestilling: 
Utsendinger og fylkesledere 

Utsendinger og fylkeslederne bestiller reisen selv eller gjennom sitt fylkeskontor. For å holde 

kostnadene nede, er det viktig at alle bestiller så tidlig som mulig. 

 

Det oppfordres til samkjøring der dette er mulig – ta kontakt med fylkeskontoret. 

 

Gjester  

Inviterte gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene må organisere og betale reisen selv. 

 

Organisasjonssjefer og andre ansatte 

Alle ansatte bestiller reisen selv. 
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Innkvartering 

Alle blir innkvartert på Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer. 

All møtevirksomhet, middag på tirsdagskvelden og årsmøtemiddag på onsdagen vil foregå på 

årsmøtehotellet. 

 

Middag for alle tirsdagskvelden - Filmvisning og innlandsbuffet 

Kl. 18.30 inviteres alle årsmøtedelegater og gjester til premieren på kortfilmen «Uår» med 

servering. Etter filmen serveres det innlandsbuffet med påfølgende dans.  

 

Betaling 

Norges Bondelag dekker reiseutgifter i forbindelse med årsmøtet for utsendinger, 

æresmedlemmer og ansatte etter innsendt reiseregning. 

 

Vi ber alle utsendingene betale hotellet for overnatting og dagpakke, beløpet dekkes etter 

innsendt reiseregning. Gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene er selv ansvarlig for å 

betale alle kostnader knyttet til reise og opphold. 

 
 

 

 

Vel møtt til representantskap og årsmøte på Lillehammer 2019! 

 

 

 

 


