ÅRSMØTE I TRØNDELAG BONDELAG 2021

SAK 10 - Budsjett 2021
Forslag til vedtak:
Trøndelag Bondelag godkjenner fremlagt budsjett 2021 for Trøndelag Bondelag.

Saksutredning
Vedlagt ligger forslag til budsjett for 2021.
Styret i Trøndelag Bondelag vedtok framlagte budsjett til etterretning i styremøte 18. januar
2021, og legger det frem for årsmøtet i Trøndelag Bondelag for godkjenning
Det er et budsjett som ligger inne med kr. 100 000 mer enn rammebevilgninga for 2021.
Budsjettet viser at Trøndelag Bondelag viser stor aktivitet, og at vi deltar på mange arenaer.
Budsjettet er lagt opp til at vi i 2021 skal ha ett normal år med stor aktivitet, rettet mot våre
lokallag og medlemmer, og være med på de arenaene som til enhver tid kreves av oss.
Rammebevilgningen for 2021 er den samme som i 2020, kr. 2 451 000.
I tillegg til rammebevilgningene ligger avd. 8225 Trøndelag – Prosjekt AK tilskudd og
8230 Aktive lokallagsmidler.
Regnskapet pr. 31.12.2020 viser at Koronasituasjonen har preget oss etter 12. mars.

Noter til budsjettet:
-

Fylkesleder økes til kr. 600 000.

-

Styremøtene økes til kr. 320 000.
I 2021 er det tenkt at halvparten av styremøtene skal være digitalt, og 2 dagers møter
når vi treffes

-

Arbeidsutvalget reduseres til kr. 60 000, fylkesleder dekkes gjennom fylkesleders
budsjett.
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-

Andre møter styret reduseres til kr. 50 000. Nye avdelinger opprettes. Politiske møter
styret opprettes kr. 80 000. Vi skal inne i et valgår

-

Regionmøtene økes til 140 000, nye møteplasser som hotell pga «koronatiltak»

-

Valgnemdas arbeid styrkes, økes til kr. 70 000

-

Trøndelag – Prosjekt AK tilskudd, kr. 10 000 til orienteringsmøter

-

Ny avdeling Etablering av jordbruksklynge kr. 10 000

-

Ny avdeling Karbonlagring av jord kr. 5 000

-

Årsmøter i lokallaga reduseres til kr. 100 000, utregnet etter halvparten av
lokallagene får besøk

-

Landbruksspillet støttes med kr. 30 000. Lanserings år, tillitsvalgte promotere
«vise frem» spillet.

Vedlegg: Budsjett 2021
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