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Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag 

torsdag 21. mars 2019 kl 10.30 – 16.00 

på Felleskjøpets møterom, Molde 
 

Startet styremøtet med presentasjonsrunde av styremedlemmer og ansatte. 

 

 

Faste saker for styret i Møre og Romsdal Bondelag: 
 

1/2019  Godkjenning av saksliste  

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

 

2/2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. mars 2019 

Vedlegg: Protokoll tidligere utsendt 

Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte 5. mars 2019 godkjent 

 

3/2019  Medlemsutvikling og medlemsverving 

Medlemstal pr. 31/12-2018:  3.260 

Rindal Bondelag med 200 medlemmer er fra 1. januar 2019 overført Sør-Trøndelag Bondelag.  

 

I januar ble 49 medlemmer som ikke betalte kontingent for 2018, og som i henhold til Norges 

Bondelag sine lover, strøket som medlem ved utgangen av 2018. 

 

Medlemstall pr 01/01-2019: 3.059  Medlemstall pr. 15/03-2019:  2.962 

Endring hittil i 2019:  -97   Nyinnmeldte hittil i 2019: 19 

 

Kommentert i styret: 

Medlemsverving settes opp som egen sak på styremøte. 
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4/2019: Referat fra møter og arrangementer (siden siste styremøte 5. mars) 

 

7. mars: Møte med Naturvernforbundet, Sabima, Fremtiden i våre hender. Oslo. Arnar 

Lyche. Rose Bergslid. 

Oppfordret organisasjonene til å bli mer kritiske til klimamodellene og kommunisere på en slik 

måta at klimatiltak stimulerer bonden. Det er bonden som er den aktive part i klimasaken. 

 

7. mars: Rovviltnemnda region 6, informasjons- og dialogmøte. Stjørdal. Atle Frantzen 

 Bestandsregistrering av rovvilt v/Rovdata  

 Sammenhenger og ulike tapsårsaker hos tamrein med fokus på Trøndelag, Nordland 

m.fl. v/NINA  

 Kan vi utvikle planleggingsverktøy for flerartsforvaltning av store rovdyr? v/NINA  

 Bruk av forebyggende og konfliktdempende midler i region 6 2018 v/Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Trøndelag  

 

8. mars: Møte i rovviltnemnda region 6. Stjørdal. Atle Frantzen 

Fra Bondelagene i Midt-Norge møtte Leif Hjulstad (Nord-Tr.lag) og Frank Røym (Sør-Tr.lag) 

 Sluttstatus lisensfelling jerv i regionen: 4 løyver fra startkvota er ikke felt. 2 løyver fra 

tilleggskvota er ikke felt. 

 Kvotejakt gaupe 2019: Tildelt kvote på Nordmøre er felt: 1 løyve Surnadal og 1 løyve 

Tingvoll. 

 Fordeling FKT-midler 2019: Det blir tildelt kr 27.000 til MR Bondelag til dialogmøte. 

 Ekstraordinære uttak av jerv våren 2019 – innspill til Miljødirektoratet: Det ble laget en 

geografisk prioriteringsliste. Rauma/Norddal ble tatt inn på lista. 

 Reservekvote kvotejakt gaupe 2019: Det ble gitt 1 løyve på Nordmøre. Dyr ble 

umiddelbart felt. 

 

13. mars: Evalueringsmøte Samling unge bønder. Bondelagskontoret. 

Fra Bondelaget møtte hele fylkeskontoret.: 

Frå FK Agri møtte Åshild Tiller. Nortura og Tine hadde forfall. 

Tilbakemeldingane etter årets samling er i hovedsak gode. Det er ønske om gjennomføring av 

ny samling etter samme mønster som siste samling. Dato for ny samling er foreslått til primært 

7.- 8.februar 2020. Skisse / forslag til gjennomføring av ny samling utarbeides senere. 

Endeleg fordeling av kostnader for gjennomført samling på Smøla 8.-9. februar 2019 blir 

avklart når tilskot frå fylkesmannen er klart utpå vårparten. 

 

16. mars (lørdag): Temadag eigarskifte, Ørsta. Arild Erlien kursvert frå M&R Bondelag. 

Holdt på Hotell Ivar Aasen kl 10.30-17.00. 40 deltakere. 

Tilsvarende samlinger siste åra har vært så populære at M&R Bondelag på nytt inviterte til 

samling med tema Eigarskifte i landbruket. Advokat Ole Houlder Rødstøl, som er 

samarbeidsadvokat for Norges Bondelag, ansvarlig for det faglige innholdet. Denne gangen 

hadde han også med advokatene Idun Krøvel og Roberto Bjøringsøy. 

Målgruppe er i utgangspunktet alle som har tilknytning til garden, både ny og gammel 

generasjon, som skal inn i eller er inne i en eierskifteprosess. 

 

5/2019  Representasjon, invitasjon og planlegging av nye møter og arrangement 

 

26. mars: Fylkesledersamling i Norges Bondelag. Oslo. Konrad Kongshaug. 

 

27.-28. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag. Oslo. Konrad Kongshaug. Arnar 

Lyche 
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2. april: Møte Fagteam rovvilt, Bondelagskontoret. Molde. Odd Bjarne Bjørdal. Atle 

Frantzen. Samling for fylkesbondelagene i Midt-Norge. 

 

20. mai: Årsmøte i Studieforbundet næring og samfunn Møre og Romsdal. Molde. Atle 

Frantzen 

 

Åpen Gård 2019: Fellesdato er søndag 25. august. Fristen melde seg på er mandag 29. april. 

 

6/2019  Andre saker 
 

6. 1. Saker fra Bygdekvinnelaget 

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag holdes på Hotell Scandic Kristiansund lørdag 

23. og søndag 24. mars. 

Foruten vanlige årsmøtesaker, besøk av Ingrid Lama fra NBK sentralt som vil fortelle om 

tradisjonsmatskolen. Marte Halvorsen i Møre og Romsdal Bondelag vil fortelle om «Hvorfor 

velge norsk mat». I tillegg kommer Lene Havåg for å fortelle om det året hun og familien levde 

utelukkende på norsk mat. 

 

6.2. Saker fra Bygdeungdomslaget 

Årsmøte i Møre og Romsdal Bygdeungdomslag ble holdt lørdag 16. februar 2019 på Fjordgløtt 

Grendahus i Gjemnes.  

Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte i Møre og Romsdal Bygdeungdomslag fredag 29. mars 

2019 kl 19.30 på BUL-hytta (Skaret) i Molde kommune. Bakgrunnen for møtet er 

underkjenningen av regnskapet for 2018 på det ordinære årsmøtet 16. februar. Oppdatert og 

revidert regnskap legges derfor nå fram for debatt og godkjenning på ekstraordinært årsmøte.  

Etter årsmøtet blir det deretter felles middag og oppstart av Gævvhelg. Denne blir også avholdt 

på BUL-hytta. 

Årsmøtets sammensetning er: Valgte representanter fra lokallaga. Møre og Romsdal 

Bygdeungdomslags styre. Representant valgt av Møre og Romsdal Bondelag. Representant 

valgt av Møre og Romsdal Bygdekvinnelag. 

 

 

 

6.3. Orienterings- og drøftingssaker 
Styremøtet ble avsluttet med to orienterings- og drøftingssaker uten vedtak. 

 

A: Gjennomgang av uttale jordbruksforhandlingene 2019 
Uttalen fra Møre og Romsdal Bondelag er vedtatt på styremøtet 5. mars. Sammendrag 

utarbeidet og innsendt til NB innen fristen 15. mars. 

Styremøtet drøftet prioriterte saker fylkesleder bør løfte fram i representantskapsmøtet i Norges 

Bondelag 27. og 28. mars 

 

B: Klimapolitikken 
Organisasjonssjef Arnar Lyche hadde en kort presentasjon og gjennomgang av plansjer han har 

brukt i ulike møter med organisasjoner og politikere. 

Deretter hadde styret en drøfting av temaet. 
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SAK 15/2019: Gjennomgang av retningslinjer og arbeidsmåte i fylkeslaget 

Vedtak:  

Fylkesstyret tar gjennomgangen av retningslinjer for drift av fylkeskontor til vitende. 

   Styret vil opprettholde tidligere praksis med delegering av ansvar og oppgaver på hele styret 

(Jfr. Arbeidsdelinga i SAK 16/2019). Forutsetningen er rask rapportering på e-post med noen 

stikkord om spesielle saker som er behandlet eller reist i møtene tilbake til leder og 

fylkeskontor. 

   Alle styremedlemmene bør på forespørsel delta på møter i lokallaga. Styret vil prøve i større 

grad å samarbeide med lokallag om aktiviteter i fylket. 

   Første vara blir innkalt til styremøtene. Varamedlemmer til styret blir invitert til årsmøtet og 

ledermøtet. Talspersoner samt medlemmene i valgnemnda blir invitert til årsmøtet og ellers når 

det er aktuelt. 

   Ordfører i årsmøtet delegeres til ansvar og oppgaver etter avtale med fylkesleder/org sjef. 

   Ved representasjon til annet enn lokallaga og de tildelte oppgaver, skal deltakelse være etter 

avtale med leder/org sjef. Videre kan hele styret uttale seg til media om de saker som er drøftet 

og det er enighet om. Styret er arbeidsorgan for Norges Bondelag og skal fremme våre felles 

synspunkt. Fordelingsspørsmål og strategi som ikke er drøftet ligger det til leder å kommentere. 

 

Saksutredning: 

Det foreligger retningslinjer for drift av fylkeskontor i Norges Bondelag.  

På det første styremøtet etter fylkesårsmøtet SKAL retningslinjene for drift av fylkeskontoret 

bli gjort kjent for og bli gått gjennom av fylkesstyret. 

Kontoret er tilsatt av Norges Bondelag og stilt til rådighet også for fylkeslaget.  

 

Retningslinjer for drift av fylkeskontor i Norges Bondelag: 
Retningslinjene omfatter:  1. Kontor og administrasjon 

2. Instruks for fylkeslagenes organisasjonssjefer 
3. Forhold til fylkesstyret og lokallag 
4. Fylkeskontorets arbeidsoppgaver  

Det vises til Norges Bondelags lover.  
 
1. Kontor og administrasjon  
Fylkeskontoret er Norges Bondelags sekretariat i fylket, og er en egen avdeling i Bondelagets 
Servicekontor A/S.  
Kontoret ledes av en organisasjonssjef. Organisasjonssjefen rapporter til generalsekretæren.  
Organisasjonssjefen skal planlegge og lede arbeidet på kontoret.  
Organisasjonssjefen skal koordinere arbeidet mellom Norges Bondelag og fylkeslaget.  
 
2. Instruks for organisasjonssjefen  
Organisasjonssjefen er administrativ leder av Norges Bondelags sekretariat i fylket.  
Han/hun har innstillingsrett og –plikt i alle saker som krever beslutning av fylkesstyret, med 
unntak av navneforslag i oppnevningssaker. Organisasjonssjefen skal gjennomføre 
fylkesstyrets vedtak. Dersom det er uenighet mellom fylkesstyret og Norges Bondelag, er det 
fylkesstyret som har ansvar for oppfølgingen av eget vedtak.  
Organisasjonssjefen skal videre sørge for at fylkesstyret til enhver tid i nødvendig grad er 
informert om virksomheten ved fylkeskontoret og i Norges Bondelag.  
Organisasjonssjefen skal stille sin arbeidskraft til disposisjon for Norges Bondelag, men kan 
påta seg verv og arbeidsoppdrag slik det går fram av fellesbestemmelsene og etter 
generalsekretærens samtykke.  
Organisasjonssjef og fylkesleder skal én gang i året vurdere samarbeidet. Vurderingen skal 
følges opp med en medarbeidersamtale mellom generalsekretæren og organisasjonssjefen.  
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Organisasjonssjefen skal sørge for at fylkeskontoret benytter felles administrative systemer og 
rutiner som gjelder. Dette innebærer blant annet forsvarlig lagring av fylkeslagets relevante 
dokumenter i Bondelagets felles arkivsystem P360.  
Organisasjonssjefen har personalansvaret for de ansatte ved kontoret, og skal gjennomføre 
medarbeidersamtaler i henhold til fellesbestemmelsene. Han/hun er også HMS-ansvarlig og 
skal arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø ved kontoret.  
 
3. Forhold til fylkesstyret og lokallag  
Fylkeskontoret skal legge forholdene til rette for fylkesstyrets og lokallagenes arbeid.  
Retningslinjene for drift av fylkeskontoret skal gjennomgås av styret på 1. styremøte etter 
årsmøtet i fylkeslaget. Aktuelle tema er:  

 Arbeidsdeling og samarbeid mellom fylkeskontor og fylkesstyret  

 Rolledeling mellom fylkesleder og organisasjonssjef  

 Oppfølging av de saker som Norges Bondelag sender fylkeslagene og lokallagene, samt 
de arbeidsoppgaver Norges Bondelag har satt opp på arbeidsplanen  

 Fylkeskontorets arbeid og rolle overfor lokallagene  
I tilfelle det oppstår konflikt mellom fylkesstyre og fylkeskontor, skal saken bringes inn til 
henholdsvis Norges Bondelags styreleder og generalsekretær.  
 
4. Fylkeskontorets arbeidsoppgaver  
Fylkeskontoret skal arbeide i tråd med Norges Bondelags lover, næringspolitisk program, årets 
prioriterte saker og fylkeslagets arbeidsplan.  
 
a. Ivareta Norges Bondelags interesser i fylket  
Fylkeskontoret skal ivareta Norges Bondelags interesser i fylket og arbeide for at Norges 
Bondelags politikk og syn blir gjort kjent og får gjennomslag. For å oppnå dette skal det bl.a. 
søkes kontakt med  

 statlige, fylkeskommunale og lokale myndigheter og politikere  

 offentlige utvalg og råd,  

 samvirkeorganisasjonene  

 andre organisasjoner i landbruket og i næringslivet for øvrig  
Kontoret skal bidra til gode høringsprosesser og formidle fylkesbondelagets standpunkt til 
sentralleddet i slike saker. Kontoret skal så langt det er mulig holde seg orientert om det som 
skjer innen næringa i fylket og gi melding om saker sentralleddet bør være orientert om.  
 
b. Kontakt med lokallag  
Fylkeskontoret skal  

 bistå arbeidet og stimulere til best mulig aktivitet i lokallagene, herunder også faglig 
aktivitet.  

 Planlegge og legge til rette for å besøke lokallagene, deltakelse på møter med 
informasjon, foredrag, bistand ved utforming av arbeidsplaner etc.  

 
c. Skolering og opplæring  
Fylkeskontoret skal i samarbeid med Norges Bondelag:  

 gjennomføre tillitsvalgtopplæring for nyvalgte ledere og styremedlemmer i lokallagene  

 legge til rette for opplæringstilbud for leder og styremedlemmer på fylkesnivå  

 fremme landbrukspolitisk studiearbeid, faglig skolering og etterutdanning gjennom 
kurs og andre studietiltak og følge opp tilbud fra Norges Bondelag og andre aktuelle 
samarbeidspartner  
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 holde god kontakt med videregående skoler med programfag naturbruk og andre 
relevante utdanningsinstitusjoner, for å bidra til å sikre rekruttering til skolene og til 
bondeyrket.  

 
d. Media og kommunikasjon  
Fylkeslag/-kontoret skal arbeide for å styrke landbrukets omdømme.  
Aktuelle virkemidler:  

 Benytte fylkeslagets egne hjemmesider på nettet til aktiv profilering av organisasjonen, 
tillitsvalgte og medlemmer  

 Bidra til at fylkeslaget er aktiv i sosiale medier. Arbeide aktivt overfor regional- og 
lokalmedia for å sette saker på dagsorden til beste for landbruket og Bondelaget  

 Kontakt med landbrukets egne fagblad  

 Gjennom egne opplegg eller i samarbeid med andre organisasjoner og 
interessegrupper arbeide for positiv holding til norsk mat og levende bygdesamfunn 
hos politikere og andre beslutningstakere i samfunnet.  

 
e. Kontingent og medlemsregister  
Kontoret skal arbeide for  

 Økt tilslutning til Norges Bondelag, i samarbeid med lokallagene og sentralleddet  

 Lage spesifikke opplegg for medlemsverving og gjennomføre vervetiltak. At 
medlemsregisteret er a jour til enhver tid i samarbeid med hovedkontoret  

 
f. Sekretariatsarbeid og saksbehandling  
Kontoret skal være sekretariat for styret i fylkeslaget.  

 Kontoret er ansvarlig for saksforberedelser og framlegging av saker for styret, føre 
protokoll og oppfølging av de saker som er behandlet.  

 Fylkeskontoret utfører sekretariatsarbeid for de utvalg som er oppnevnt av fylkesstyret 
eller Norges Bondelag.  

 Fylkeskontoret er sekretariat for samarbeidsrådet i fylka etter nærmere avtale om 
regioninndeling  

 Fylkeskontoret skal utarbeide fylkeslagets årsmelding og sørge for at den blir lagt fram 
for styret og årsmøtet til godkjenning.  

 Fylkeskontoret skal i samarbeid med styret utarbeide forslag til arbeidsplan for året, og 
sørge for at denne legges fram for årsmøtet til godkjenning  

 Det skal utarbeides forslag til budsjett, og det skal foretas økonomirapportering i løpet 
av året. Hvis økonomien i et fylkeslag utvikler seg betydelig i negativ retning fra 
vedtatte budsjetter, skal dette meldes inn til generalsekretær.  

 
I fylkesstyret og i fylkenes utvalgsarbeid har ansatte talerett, men ikke stemmerett. For øvrig 
følger ansattes retter og plikter av Bondelagets lover.  
Fylkeskontoret skal forberede og legge opp årsmøter, styremøter, møter og kurs som går i 
fylkeslagets regi eller som Norges Bondelag innkaller til.  
Fylkeskontoret legger forholdene til rette for et godt samarbeid med Norges 
Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelags fylkeslag og eventuelle regionavdelinger i 
Studieforbudet næring og samfunn og Nei til EU. Prioritering av arbeidsoppgaver og hvilke 
funksjoner som skal utføres avgjøres i nærmere fastlagt avtale.  
 

Oslo 15. mars 2015  Per Gunnar Skorge 
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SAK 16/2019: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
 

Vedtak: Utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte i M&R Bondelag 2019/2020 som lista 

nedenfor. 

 
 

 

Utval/arbeidsorgan: Representant 2018/2019 Representant 2019/2020 

Arbeidsutvalet/Mediautvalet:  Leiar, nestleiar, org sjef   Leiar, nestleiar, org sjef   

Ordførar årsmøtet Norges Bondelag Arne Magnus Aasen  Arne Magnus Aasen  

3. vara styret Norges Bondelag (frå juni 2018) Audun Skjervøy Audun Skjervøy 

Representantskapet Norges Bondelag Leiar vara nestleiar Leiar vara nestleiar 

Kornutvalget Norges Bondelag Oddvar Mikkelsen Oddvar Mikkelsen 

Landbruksselskapet M&R:  Leiar vara nestleiar Leiar vara nestleiar 

Regionalt partnerskap landbruk M&R Leiar, org sjef Leiar, org sjef 

Grøntsektoren – talsperson: Audun Skjervøy,  

vara Ole Sigbjørn Iversen 
Audun Skjervøy,  

vara Ole Sigbjørn Iversen 

Bygdekvinnelaget:  Marte Halvorsen Hilde Kjersem Kolberg 

Bygdeungdomslaget:  Oddvar Mikkelsen Ole Henrik Rindli 

Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk M&R” Arnar Lyche, Oddvar 

Mikkelsen 
Avsluttes 5. april 

Rovdyrtalsperson/Fagteam rovvilt Midt-Norge Odd Bjarne Bjørdal, Atle 

Frantsen 
Odd Bjarne Bjørdal, Atle 

Frantsen 

Jordvern Møre og Romsdal - styret Atle Frantzen Atle Frantzen 

Skuleutvalet Gjermundnes  

landbruksskule:  

Anne Katrine Jensen,  

vara: org.-sjef 
Konrad Kongshaug 

vara: org.-sjef 

Den Norske Matfestivalen, Ålesund: Petter Melchior Petter Melchior 

Samarbeidsutval Gjensidige:   Leiar, org sjef Leiar, org sjef 

Distriktsrådet HV 11:  Per Devold, Rauma 

vara: Ole-Ivar Sognnes 

(Sogn og Fj) 

Per Devold, Rauma 

vara: Ole-Ivar Sognnes 

(Sogn og Fj) 

4 H – årsmøtet:  Vegard Smenes Hilde Kjersem Kolberg 

Inn på Tunet:  Gunnhild Overvoll Anna Håland Berget 

Rådgivende utvalg for  

verneområdestyret i Trollheimen:  

Oddvar Mikkelsen (repr. 

for Bondelagene i M&R 

og Tr.lag)  

Vara: Hugo Pedersen 

Oddvar Mikkelsen (repr. 

for Bondelagene i M&R 

og Tr.lag)  

Vara: Hugo Pedersen 

Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen:  Fridjon Døving.  

Vara: Geir Arne Myren. 
Fridjon Døving.  

Vara: Geir Arne Myren. 

Faglig rådgivende utvalg for  

Geiranger-Herdalen 

Karl Inge Lilleås 

Vara: Petter Melchior 
Karl Inge Lilleås 

Vara: Petter Melchior 

Midt-Norsk Landbruksråd (styreleder) Oddvar Mikkelsen Oddvar Mikkelsen 

Prosjekt Grønn Forsking Midt-Norge 

styringsgruppe 

Oddvar Mikkelsen,  

vara: Marte Halvorsen 
Oddvar Mikkelsen,  

vara: Marte Halvorsen 
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SAK 17/2019: Arbeidsplan for fylkeslaget - tiltak og aktiviteter 
Vedlegg: Arbeids- og tiltaksplan 2019/2020 vedtatt på fylkesårsmøtet. 

 

Vedtak: Styret slutter seg til opplegg, datoer og aktiviteter som ble drøftet og fastsatt. 

 

Saksutredning: 
Noen av aktivitetene er allerede datofestet – se oppsett under. 

Men datofesting av flere av aktivitetene må planlegges og gjøres av fylkeskontoret senere. 

På styremøtet blir det en orientering og drøfting av punktene nedenfor. 

 

Dato/Månad Tiltak/Arrangement Stad Deltakarar/Ansvarlege 

21. mars Fylkesstyremøte  Styret og samvirkerepr 

mars / april Vårkampanje Norges Bondelag  Alle lokallag 

29. april Påmelding Open Gard  Lokallaga 

Mai Jordbruksforhandlingar Aksjonsberedskap  Lokallagsstyret. Fylkesstyre 

29. mai Fylkesstyremøte (før årsmøtet i NB)  Styret + årsmøteuts.  

5.-6. juni Årsmøte Norges Bondelag  Lillehammer Årsmøteutsendingar  

22.-24. august Den Norske Matfestivalen + evt arr Ålesund  

25. august Open Gard  Rundt i fylket   Lokallaga  

30.aug – 1.sept Dyregod-dagane stand + evt møte Gjemnes  

11.-12. sept Sekretariatskonferanse Norges Bondelag Hønefoss Heile fylkeskontoret 

September Fylkesstyremøte  Styret 

Oktober Fylkesstyremøte  Styret 

28.-30. oktober Skattekurs Geiranger Samarb. rekneskapskontor 

Innan 31. okt Årsmøter i lokallaga   Medlemmene/lokallaga 

November  Leiarmøte M&R Bondelag   Lokallagsstyra og fylkeslag 

20. november Søknad Aktivt Lokallagsmidlar  Lokallaga 

Desember Fylkesstyremøte   Styret 

2020    

Januar Fylkesstyremøte  Styret 

Jan  Frist for lokallaga forslag til valnemnda   

jan / feb. Møte i valnemnda   

ca. 1. feb Lokallaga frist sende inn saker til årsmøtet   

7.-8.feb??? Samling for unge bønder   

Feb Fylkesstyremøte (årsmeld/rekneskap)  Styret 

Feb Lokallaga frist uttale jordbruksavtala   

1. mars Kontingentforfall   

Mars Fylkesstyremøte (handsame jordbr.avtala)  Styret og samvirkerepr 

Mars Næringskonferanse  Landbruksinteresserte  

Mars Årsmøte M&R Bondelag  Lokallaga, fylkeslaget 

 

Arbeidsplan 

På fylkesårsmøtet 8.-9. mars presenterte styremedlem Vegard Smenes arbeidsplan. 

Styrets utsendte arbeids- og tiltaksplan hadde omtale av målsettinger for næringspolitikk, 

rekruttering – likestilling – kompetanse, samfunnskontakt og utadrettet virksomhet, 

organisasjon og landbruksbasert næringsutvikling – tradisjonelt og nye næringsgreiner.  

I tillegg ble disse sakene spesielt trekt fram i vedtaket fra årsmøtet: 

 Hjort:     Kommentert på styremøte: planlegger regionmøter 

 Driveplikt og jordvern:  Kommentert på styremøte: merker økt fokus på saka i  

    kommunene 
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 Bevaring av kulturlandskap: Kommentert på styremøte: følges opp av Odd Bjarne og 

Rose 

 Klima:    Kommentert på styremøte: arbeides kontinuerlig med  

saka. Må se helheten i klimasaken, forbruksmønster, 

reising. Landbruket kommet skeivt ut fra hoppkanten når 

kua, kjøtt og myra er versting.  

 Dyrevelferd:    Kommentert på styremøte: Vi må være på hugget. Blir  

    utfordret på dette kommende året. 

 Kvoteregelverk 

 Arbeide for Gjermundnes landbruksskole: Kommentert på styremøte: Valgår. Vurdere  

    invitere nye fylkestingsmedlemmer til samling på skolen. 

 Styrke samarbeidet med Matfestivalen i Ålesund: Kommentert på styremøte:   

    Administrasjonen følger opp 

 

Fastsetting av datoer for styremøtene: 

Styremøte og møte med årsmøteutsendingene er fastsatt til onsdag 29. mai 

(Årsmøtet i Norges Bondelag er 5.-6. juni på Lillehammer) 

 

Det er vanlig praksis å holde styremøte i august/september, månedsskiftet september/oktober 

før årsmøterunden, og to-dagers styremøte i desember, gjerne med utferd. 

Årsmøtene i lokale Bondelag skal holdes i perioden 1.-31. oktober. 

Styremøter holdes i september, oktober og desember 

Datoer for styremøter høsten 2019 fastsettes på styremøtet 29. mai. 

 

Arrangement og aktiviteter til drøfting: 

Styret kan komme med innspill og ha en foreløpig gjennomgang og drøfting av aktuelle 

aktiviteter 2019/2020: 

 1.-12. april: Bondelagets vårkampanje – (Felles aksjonsdag 11. april) 

 22.-24. august: Matfestivalen i Ålesund 

 25. august: Open Gard 

 30.aug-1.sept: Dyregod-dagane, Batnfjordsøra, Gjemnes. Stand og event seminar 

Vurdere aktiviteter knyttet til kommune- og fylkestingsvalget. 

 9. september: Kommune- og fylkestingsvalget 

Aktuelle tiltak kan være: 

o Gardsbesøk for enkeltpolitikere? Oppfordre lokallagene invitere politikere. 

o Møter med fylkesstyrene i de politiske partiene? Fylkesleder og fylkeskontor 

samordner aktiviteter. Oppfordre lokallagene til å ha møter med nyvalgte 

politikere etter valget. 

o Påvirke at landbruk blir tema i debatter og i media under valgkampen? 

o Sende brev til kandidater/partier med informasjon om landbruket i fylket og med 

oppfordring om å fokusere på landbruket i valgkampen? 

o Odd Bjarne Bjørdal har planer om å invitere politikere i lamminga nå til våren. 

 Årsmøtene i lokale Bondelag – skal holdes i perioden 1. – 31. oktober. 

På styremøtene i september og i oktober gjennomgang av saker til årsmøterunden 

 M&R Bondelag bør vurdere ha møter med andre fylkeslag/fylkesstyrer i Bondelaget 

 24. oktober: FARM-konferanse på Giske vurderes holdt. 

 

Ledermøtet 2019 – fastsetting av dato 

Ledermøtene de siste årene er holdt slik: 

2011: Seilet Hotell, Molde, 2012: Midtnorsk Temakonferanse, Trondheim,  

2013: Håholmen, Averøy, 2014: Stranda, 2015: Levende Landbruk Midt-Norge, Stjørdal, 

2016: Åndalsnes, Rauma, 2017: Surnadal, 2018: Farm landbrukskonferanse, Giske 



Møre og Romsdal Bondelag                          Protokoll styremøte 21. mars 2019 10 av 11 

 

 

Forslag frå fylkeskontoret:  

 Tid: fredag 15. og lørdag 16. november. Sted: Oppmøte/lunsj og gardsbesøk på 

Averøy fredag, og overnatting og møte lørdag på hotell i Kristiansund. 

Fylkesstyret sluttet seg til tid og sted for ledermøtet 2019.  

 

Landbrukskonferanse og fylkesårsmøte mars 2020 – fastsetting av dato 

Det er ikkje holdt evalueringsmøte med Fylkesmannen og Småbrukarlaget om årets konferanse.  

 Forslag til dato: fredag 6. og laurdag 7. mars 2020 i Molde. 

 Fylkeskontoret avklarer hotell/møtesal senere. 

Fylkesstyret sluttet seg til tidspunkt for konferanse og fylkesårsmøte i mars 2020. 

 

 

 

SAK 18/2019: Oppsummering næringskonferansen og fylkesårsmøtet 
Vedlegg: Protokoll fra årsmøtet utdelt på møtet. 

 

Vedtak: Styret merker seg og tar med seg de synspunktene som kom fram i styret og i 

fylkesårsmøtet som grunnlag for arbeidet med neste års konferanse og årsmøte. Styret er 

tilfreds med gjennomføringa av konferansen og årsmøtet. 

 

Saksutredning: 

Omtale og bilder fra næringskonferansen og årsmøtet lagt ut på heimesida. 

 

Holdt på Scandic Alexandra Hotell i Molde fredag 8. mars og lørdag 9. mars. 

Næringskonferanse fredag kl. 10.00-16.00 og fylkesårsmøtet fra fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 

13.30. 

 

Oppsummering av program næringskonferansen og fylkesårsmøtet med program, sakliste og 

vedtak skrives inn i protokollen fra årsmøtet, som godkjennes av de to valgte underskriverne. 

 

På årsmøtet møtte det i alt 50 personer med stemmerett, av disse 41 utsendinger fra 31 

lokallag, ordfører i årsmøtet, 5 i fylkesstyret, 2 fra M&R Bygdekvinnelag og 1 fra M&R 

Bygdeungdomslag. Deltakerlista vedlegges protokollen. 

     Totalt med inviterte gjester, ansatte og påmeldte uten stemmerett deltok det 71 personer på 

årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag. Fra Norges Bondelag møtte nestleder Frøydis Haugen. 

     I forkant av fylkesårsmøtet holdt næringskonferanse om drøvtygging, klima og kretsløp med 

175 deltakere. Felleskostnader til konferansen dekkes av Landbruksselskapet i M&R 

 

Tekst og bilder på hjemmeside og pressemelding 10. mars 2019:  

Konrad Kongshaug ny Bondelagsleder 

Konrad Kongshaug fra Averøy er valgt til ny fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag etter 

Oddvar Mikkelsen, Surnadal, som hadde sagt fra seg gjenvalg etter tre år som fylkesleder. 

 

Hjemmeside 10. mars 2019: 

- Vi må ta definisjonsmakt 

Avtroppande fylkesleiar Oddvar Mikkelsen meiner bioøkonomi og grønt skifte er fine ord som 

blir fylt med ulikt innhald etter kven som seier orda. - Vi må syte for å ta definisjonsmakt og 

fortelje verda omkring oss at det er vi som er bioøkonomi. Det er vi som er dei viktige 

kunnskapsberarane i det grøne skiftet. (Heile fylkesleiars tale lagt ut på heimesida) 
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Tekst og bilder på hjemmeside 13. mars 2019: 

Vellykket konferanse om bondekraft og skapervilje 

Hele 180 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i 

Molde fredag 8. mars om bondekraft og skapervilje. Fra start til mål ble det en meget vellykket 

konferanse med godt faglig og kulturelt påfyll for deltakerne. 

 

Hjemmeside og pressemelding 15. mars 2019: 

Aure Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 

Aure Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 8. mars kåret til Aktivt Lokallag i Møre og 

Romsdal Bondelag.  

 

Organisasjonssjef Arnar Lyche sendte 11. mars denne e-posten som oppsummering til 

aktørene og innlederne på næringskonferansen: 

Tusen takk til alle som bidrog til å gjøre vår konferanse «Bondekraft og Skapervilje» til en 

uforglemmelig opplevelse. I ettertid har tilbakemeldingene vært entydig positive. «Hvordan 

finner dere fram til alle de flinke folka?» var ass. dir hos Fylkesmannen Ottar Longvas 

spontane kommentar rett i etterkant av fredagens konferanse. Slikt er svært hyggelig for oss 

som arrangører å høre, og det bekrefter følelsen vi sitter igjen med. Dere leverte suverent hver 

for dere og til sammen ble det en knallbra miks! 
 

Oppfølging av saker tatt opp i generaldebatten på fylkesårsmøtet: 

Alle styremedlemmer tar med sine notater fra generaldebatten og tar opp i styret saker de 

mener bør følges opp.  

 

Kommentert i styremøtet: 

 Bør ha fokus på jordvern og driveplikt  

 Velferdsordninger – utfordringen er NAV og tilgang på avløsere. Se saka også opp mot 

utdanning ved Gjermundnes mht rekruttering til næringa og avløsere. Hilde vurderer å 

følge opp saka. 

 

Dette kom fram i styret si oppsummering: 

 Positiv god stemning på både konferansen og fylkesårsmøtet. 

 Savnet litt mer engasjement i debatten på fylkesårsmøtet. 

 Politikerdebatten bedre i år enn tidligere år. 
 


