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Om behandling av næringspolitisk program på årsmøtet 2020 

  
Dokumenter 

Vedlagt følger saksdokumenter til sak 9 Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag 

2020- 2024. 

20/00563 – 27 Programtekst, innstilling til årsmøtet fra programkomiteen, hensyntatt 

innkomne endringsforslag, Datert 14. 09.20 

20/00563 - 29 Samledokument. Innkomne forslag fra årsmøteutsendinger.  Som er 

innstilt av programkomiteen 

20/00563 - 30 Samledokument. Innkomne forslag fra årsmøteutsendinger. Som er 

foreslått avvist av programkomiteen 

Tidligere sendt ut: 

20/00420 – 94 Programtekst, styrets forslag. Datert 24.06.2020. Årsmøteutsendingene 

bør ha dette tilgjengelig sammen med dokumenta nevnt over. 

 

I arbeidet med programmet har programkomiteen forsøkt å legge følgende til 

grunn: 

• Det skal stå hva vi vil! Det skal være et svar på: «ja, men hva vil dere da?» 

• Alt Norges Bondelag skal jobbe med trenger ikke å være omtalt i NPP. Vi fortsetter å 

jobbe også med saker som ikke er nevnt her så lenge det er viktig for våre medlemmer. 

• Programmet gjelder en fireårs-periode, dvs. en prioritering for denne perioden. Men vi 

har også forholdt oss til andre langsiktige mål organisasjonen har satt. 

• Detaljnivået er prøvd å holde på et relativt lavt nivå, dvs. forslag som kun er ytterligere 

detaljering er i   utgangspunktet ikke tatt inn. 

• Mål om maks 10 sider. (ikke helt nådd…) 

• Så enkle formuleringer og språk som mulig – helst unngå «stammespråk» 
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Om saksbehandlingen, til nå og videre i årsmøtet 

Første høringsrunde i organisasjonen skjedde i januar – mars 2020, og denne involveringen 

av fylkes- og lokallag medførte en god del endringer. Innspill fra den runden blei innarbeidet i 

nytt utkast til styret, og gjennom styrets behandling i juni 2020. 

Styrets forslag datert 24.06.20, blei sendt ut til årsmøtets medlemmer 04.07.20 Datoen 

20.08.20 blei satt som frist for å sende inn endringsforslag til programforslaget, som ønskes 

gjort kjent for årsmøtets medlemmer. 

Programkomiteen har i tida etter 20.08 drøfta og avgitt innstilling på de forslaga som er 

kommet inn. Det vil si imøtekommet helt eller delvis, eventuelt omarbeidet noe, eller avvist. 

Den jobben programkomiteen har gjort nå i siste runde er den samme en redaksjonskomite 

normalt gjør under årsmøtet. Jobben er i år påbegynt før årsmøtet for å bidra til en mer 

oversiktlig og effektiv møteavvikling. I og med den digitale formen møtet får denne gangen, er 

dette blitt desto mer viktig. Dette dokumentet fra programkomiteen legges til grunn for 

årsmøtets behandling. 

På årsmøtet vil endringsforslaga bli gjort rede for. Hvis forslagsstiller fremdeles ønsker å 

opprettholde noen av de forslaga som er foreslått avvist av programkomiteen, må det skje 

under årsmøtebehandlingen. Vi ønsker beskjed om dette før årsmøtet med tanke på en mest 

mulig oversiktlig og effektiv møteavvikling.  Seinest 24.09. 

Melding sendes amund.johnsrud@bondelaget.no tel. 97541842 

 

Vi sees og høres på årsmøtet! 

 
 

Med vennlig hilsen programkomiteen 
 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 

Bodhild Fjelltveit Amund Johnsrud 
 
 
 
 
 

Kopi: Ledergruppen i Norges Bondelag 
Fylkeslaga v/organisasjonssjefer 

mailto:amund.johnsrud@bondelaget.no

