
BYNESET BONDELAG 

Til medlemmene i Byneset bondelag 

 

Innkalling til årsmøte 

 

         Byneset, 08.10.19 

     

I henhold til §14 i Lover for Norge bondelag innkalles det til årsmøte i Byneset bondelag. 

Møtet holdes på klubbhuset, Stormyra fredag 25. Oktober kl 19.30. 

Saksliste: 

1. Åpning ved leder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen 

5. Årsmelding 

6. Regnskap 

7. Arbeidsplan for neste år 

8. Innkomne saker 

9. Valg i henhold til lovene 

 a. leder for 1 år 

b. to styremedlemmer for 2 år 

c. tre varamedlemmer i nummerorden for 1 år 

d. ett medlem til valgkomite for 3 år 

e. to revisorer og en vararevisor 

f. tre utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget, samt aksjonsutvalg 

10. Godtgjørelse til styret 

Saker som skal behandles under punkt 8 skal være innkommet til styrets leder Anders Braa senest 8 dager før 

årsmøtet. (tlf: 92608090 epost: andersbraa@yahoo.no) 

Etter årsmøtet tar vi en liten høstfest og sosialt samvær. Bondelaget spanderer pizza og brus. Annen 

drikke medbringes etter eget ønske. 

Daglig leder for Fiskå mølle kommer og orienterer litt om drifta og planer for Fiskå i Trøndelag 

fremover. 

Velkommen til en trivelig kveld 

         Styret 



         BYNESET BONDELAG

  

Årsmelding 2019           

 

Styret i Byneset bondelag har i 2019 bestått av: 

Leder:   Anders Braa 

Nestleder:  Lars Engen                             

Sekretær:  Hilde Haugrønning 

Styremedlem:  Åse Iren Utness 

Styremedlem:  Vidar Haugan 

Leder har fungert som kasserer.                                                                                                

Byneset bondelag har per 08.10.2019, 210 medlemmer som er 7 færre enn ved forrige 

årsmøte. 

Det er avholdt 5 fysiske styremøter og styret har ellers hatt nødvendig dialog elektronisk. 

Styret har representert Byneset bondelag ved blant annet følgende anledninger: 

 Kurs for tillitsvalgte i lokallag 

 Samling for lokallagsledere 

 Møte om miljøvirkemidler med Trondheim kommune, landbrukskontoret 

 Årsmøte i Sør-Trøndelag bondelag 

 Stand på julegård og kuslipp ved Skjetlein  

 Stand på familiedag ved jubileum i Folkvang 

 Rigging av stand for Bondelaget under Trøndersk matfestival 

Laget har levert høringssvar mot forslaget om nedlegging av norsk pelsdyrnæring. Styret har 

gjennomført studiearbeid og levert innstilling i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Styret 

har deltatt i forberedelse og hatt beredskap med tanke på evt aksjoner. 

Laget har organisert innsamling av landbruksplast også i 2019. Det er fra i år slutt på å få 

hentet plast kostnadsfritt da markedet for returplast har endret seg. En må derfor vurdere 

om felles innsamling og innfrakt skal fortsette.  

Medlemsaktiviter: 

Bondekaffe månedlig i vinterhalvåret, fagmøte om landbruksdekk, markvandringer, 

våronnpils kombinert med faginnlegg og juletallerken er noen av aktivitetene. Det er god 

oppslutning om våre arrangementer, noe styret setter stor pris på. Takk for innsatsen til 

styret og medlemmer.     

Byneset 08.10.2019   Anders Braa, leder 


