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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 

Krets  089 Forsand, Strand og Hjelmeland 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Vaulali Leirsted, Tau 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Carl Peder Eiane 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:54 
 

Kvinner: 
   13 

Menn: 
41 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
1. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
2. Forslag til vedtektsendringer 
3. Åpen post – lokale saker 

 
4. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent (Kjempeflott med innkalling på e-post) 
• Kretsleder valgt til ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Resultatet på Norfersk – når går dette i pluss. 
• Må ein til utlandet for kompetanse ved nytt data-system<? 
• Spørsmål om avsetning til fond for vurderingsforskjeller og etterbetalingsfond. 
• Hvordan skal etterbetalingen fordeles? 
• Bruke mindre tid på regnskapet i kretsmøtet 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Klarer vi å beholde merkevarene våre? 
• Viktig at vi som bønder spør etter våre Merkevarer! 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Ribbe før jul – sakna denne i butikken. Men svinebøndene er flinke å 
markedsføre kjøttet sitt. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleder for 1 år - Carl Peder Eiane 
Nestleder for 1 år – Per Inge Egeland 
Medlem kretsutval/Utsending for 2 år – Arnfinn Laugaland 
1.vara for utsendinger for 1 år – Gunnstein Østerhus 
2.vara for utsendinger for 1 år – Ivan Magne Fossan 
Medlem i valgkomite for 3 år – Odd Sørestad 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  090 Gjesdal 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Gjesdal Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kåre K  Søyland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
31 

Kvinner: 
6 

Menn: 
25 

Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Liker ikke avsetting til medlemskapital kontoen for 7 år siden. Det var nødvendig da 
men må en fortsette med det? 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Merkevarenavnet Nortura Bondens selskap, burde endres til Gilde Bondens selskap. Er 
stolt av merkevaren.  

• Hvorfor kan ikke alle sauebøndene kjøpe 1 lam hver fra lager? Da hadde problemet 
med overproduksjon blitt løst. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

•  
 

4 Åpen post/lokale saker 
-  Gjesdal ønsker å få tilbake Kretsmøte som Stormøte med hotellovernatting  

 
 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kine Wølstad er skrevet feil, riktig er Kine Vølstad. 
 
Kretsleder for 1 år - Kåre K. Søyland 
Medlem kretsutvalg for 2 år/nestleder for 1 år – Thore Håland 
1.vara for utsendinger for 1 år – Stian Hognestad 
2.vara for utsendinger for 1 år – Kine Vølstad 
3.vara for utsendinger for 1 år – Stine Mari Eidland 
Medlem i valgkomite for 3 år – Eirik Frafjord 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  091 Klepp 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Sveinung Svebestad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jan Arild Anda, Livar Nedrebø, Hans Aanestad jr. 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
79 

Kvinner: 
14 

Menn: 
65 

Referent: 
Arvid Søyland  

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kunne meir blitt satt av til medlemskapitalkonto og dermed mindre til felles egenkapital. 
• Styret fekk skrøyt for det gode resultatet 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Svinekjøtt bør igjen bli kategorisert som hvitt kjøtt. 
• Kva med å selge kjøtt i FK butikken. 
• Nortura burde ha eigen "Gildebutikk" i storbyene. 
• Norfersk korleis fungerer dette selskapet 
• Strimla svinekjøtt har for mykje fett. 
• Kvifor er det ikkje lammekjøtt i butikk 
• Stort fokus på auke i storfe produksjon. Må ikkje gjera same feilen som på sau. Viktig å 

stoppe i tide.  
  

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Vedtatt alle endringar utan kommentaara 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Viktig å ha god utbetalingspris til produsent i forhold til konkurrent. 
• Ros utdeling 
• Fleire som takk Sveinung for ein flott jobb som styreleder. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Kretsleder for 1 år – jan Arild Anda 
Nestleder for 1 år – Marianne Storhaug Strøm 
Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år – Bengt Stangeland  
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Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år – Ola Sunde 
1.vara for utsendinger for 1 år – Sigmund Wiig 
2.vara for utsendinger for 1 år – Randi Therese Nese 
3.vara for utsendinger for 1 år – Kjetil Orre 
Medlem i valgkomite for 3 år – Roar Lima Grødeland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  092 Time (Fellesmøte med 91-Klepp og 93-Hå) 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Sveinung Svebestad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Livar  Nedrebø, Hans Aanestad jr., Jan Arild Anda 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
79 

Kvinner: 
14 

Menn: 
65 

Referent: 
Arvid Søyland  

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kunne meir blitt satt av til medlemskapitalkonto og dermed mindre til felles egenkapital. 
• Styret fekk skrøyt for det gode resultatet 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Svinekjøtt bør igjen bli kategorisert som hvitt kjøtt. 
• Kva med å selge kjøtt i FK butikken. 
• Nortura burde ha eigen "Gildebutikk" i storbyene. 
• Norfersk korleis fungerer dette selskapet 
• Strimla svinekjøtt har for mykje fett. 
• Kvifor er det ikkje lammekjøtt i butikk 
• Stort fokus på auke i storfe produksjon. Må ikkje gjera same feilen som på sau. Viktig å 

stoppe i tide.  
  

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Vedtatt alle endringar utan kommentaara 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Viktig å ha god utbetalingspris til produsent i forhold til konkurrent. 
• Ros utdeling 
• Fleire som takk Sveinung for ein flott jobb som styreleder. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Livar Nedrebø 
Nestleder for 1 år/Medlem kretsutvalget for 2 år – Jone Lende 
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1.vara for utsendinger for 1 år – Jorunn Time 
2.vara for utsendinger for 1 år – Ivar Frøyland 
3.vara for utsendinger for 1 år – Asgaut Søyland 
4.vara for utsendinger for 1 år – Karin Ree 
Medlem valgkomite for 3 år – Sem Garborg 
 
 
 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  093 Hå (Fellesmøte med 91-Klepp og 92-Time) 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Sveinung Svebestad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Hans Jr. Aanestad, Jan Arild Anda, Livar Nedrebø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
79 

Kvinner: 
14 

Menn: 
65 

Referent: 
Arvid Søyland  

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kunne meir blitt satt av til medlemskapitalkonto og dermed mindre til felles egenkapital. 
• Styret fekk skrøyt for det gode resultatet 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Svinekjøtt bør igjen bli kategorisert som hvitt kjøtt. 
• Kva med å selge kjøtt i FK butikken. 
• Nortura burde ha eigen "Gildebutikk" i storbyene. 
• Norfersk korleis fungerer dette selskapet 
• Strimla svinekjøtt har for mykje fett. 
• Kvifor er det ikkje lammekjøtt i butikk 
• Stort fokus på auke i storfe produksjon. Må ikkje gjera same feilen som på sau. Viktig å 

stoppe i tide.  
  

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Vedtatt alle endringar utan kommentaara 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Viktig å ha god utbetalingspris til produsent i forhold til konkurrent. 
• Ros utdeling 
• Fleire som takk Sveinung for ein flott jobb som styreleder. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år  - Hans Aanestad jr. 
Nestleder for 1 år – Martin Mæland 
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Kretsutvalsmedlem/Utsending for 2 år – Lenita Salte 
Kretsutvalgsmedlem/Utsending for 2 år – Hilde Gunn Aksnes 
1.vara for utsendinger for 1 år – Monika Bratland 
2.vara for utsendinger for 1 år – Sveinung Haaland 
3.vara for utsendinger for 1 år – Svein Arne Nærland 
Medlem i valgkomite for 3 år – Lars Dyre Nærland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  094 Sandnes og Sola 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Julebygda Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:  Reidun T. Kristiansen 
Ordstyrer: Gunn Svihus 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 40 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 33 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• Kretsleder valgt til ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om Felles EK og Etterbetalingsfond og forskjellen mellom disse. Og hvorfor 
ikke begge disse summene kan ligge under etterbetalingsfond. 

• Ber om utfyllende informasjon om prosjektet i Kvia-marka og det som er tenkt skal skje 
på Hå-anlegget. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Vil Gilde-merket bestå?       Ja, men jobben må gjøres.  Men utfordringen er at vi taper 
markedsandeler på merkevarene, bør vi selge merket men det er verdt noen? 

• Kan problematikken på egg frittgående smitte over på andre produksjoner? 
• Hvor mange tonn går til avtalen med Espeland på kylling? 30000 kyllinger pr uke 

 
 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• ER det endringer når det gjeld oppsigelse på avtaler og oppsigelse av medlemsskap? 

Hva kommer først av disse? 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Stolt av å være Nortura-bonde.  Men mangler papir på dyra, selv om jeg må levere 

papir i 4 eks. ved salg av livdyr. 
• Smågris – direktelevering – under behandling og ferdig – hvorfor må jeg vente på 

utbetaling. 
• Tidspunkt for henting av slakt – rutine mangler på at en får beskjed ved forsinkelse. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Gunn Svihus 
Nestleder for 1 år – Bent Ove Byberg 
Kretsutvalgsmedlem/Utsending for 2 år – Vegard Voll 
Kretsutvalgsmedlem/Utsending for 2 år – Sven Martin Håland 
1.vara for utsendinger for 1 år – Bernt Palle Nærland 
2.vara for utsendinger for 1 år – Stein Ove Byberg 
3.vara for utsendinger for 1 år – Elin Aamodt 
Medlem i valgkomite for 3 år – Malvin Hebnes 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  095 Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy 

(Fellesmøte med 96-Finnøy 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet, Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Mads Bendixby 
Øvrige fra administrasjonen:  Bernt Egil Elve, Rune Edland 
Ordstyrer: Odd  Sande, Karl Andre Vignes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 73 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 66 Referent: Bernt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Fra Anders S – resultatet er egentlig ikke bedre enn fjorårets resultat. 100 mill i økt 
resultat kommer fra «tilbakeholdte» tilleggsytelser. Det gir bekyminger, burde vært 
gennerell resultatforbedring. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Norfersk er ikke en god sak, det er ikek bare Gildeprodukt men en blanding av flere 
produktgrupper og EMV. 

• Kommentarer om nedgang for Gilde-merkevare, og spørmål om vi bare føyer oss etter 
kjedene. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleder for 1 år – Anders Nordbø 
Nestleder for 1 år – Anne Skibenes Lunde 
Kretsutvalgsmedlem/Utsending for 2 år – Magnus Grødem 
1.vara for utsendinger for 1 år – Torgeir Kinn 
2.vara for utsendinger for 1 år – Stian Sørensen 
3.vara for utsendinger for 1 år – Karl Inge Nordbø 
4.vara for utsendinger for 1 år – Erling Haugvaldstad 
5.vara for utsendinger for 1 år – Siv Meling 
Medlem valgkomite for 3 år – Kåre Aske 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  096 Finnøy (Fellesmøte med 95-Stavanger, Randaberg,  

Kvitsøy, Rennesøy) 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet, Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Mads Bendixby 
Øvrige fra administrasjonen:  Bernt Egil Elve, Rune Edland 
Ordstyrer: Karl Andre Vignes, Odd Sande 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 73 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 66 Referent: Bernt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Fra Anders S – resultatet er egentlig ikke bedre enn fjorårets resultat. 100 mill i økt 
resultat kommer fra «tilbakeholdte» tilleggsytelser. Det gir bekyminger, burde vært 
gennerell resultatforbedring. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Norfersk er ikke en god sak, det er ikek bare Gildeprodukt men en blanding av flere 
produktgrupper og EMV. 

• Kommentarer om nedgang for Gilde-merkevare, og spørmål om vi bare føyer oss etter 
kjedene. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Karl Andre Vignes 
Nestleder for 1 år – Iren Vestersjø Hidle 
Kretsutvalgsmedlem/Utsending for 2 år – Ronny Kavli 
1.vara for utsendinger for 1 år – Peder Bergøy 
2.vara for utsendinger for 1 år – Bjarte Halsne 
3.vara for utsendinger for 1 år – Gerd Johanne Bøe 
4.vara for utsendinger for 1 år – Anna Lauvsnes 
Medlem i valgkomite for 3 år – Ingolf Harestad 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  097 Bjerkreim 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Bjerkreim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bjørn Ivar Bekkevold 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:39 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 38 Referent: Bernt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om hvorfor det ble resultatforbedring, men bruttomarginen ble lavere. 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Skryt for utarbeidelse av samfunnsregnskap. 
Oppfordring om å informere og gjøre offentligheten oppmerksom på hvor mye 
landbruksnæringen generer av skatter og inntekter for samfunnet. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

•  
 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Håvard Nevland 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/nestleder for 1 år – Morten Vassbø 
1.vara for utsendinger for 1 år – Tore Fuglestad 
2.vara for utsendinger for 1 år – Anne Eikeland 
3.vara for utsendinger for 1 år – Livar Fuglestad 
Medlem i valgkomite for 3 år – Tone Gjedrem 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  098 Eigersund, Lund og Sokndal 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.30 Sted: Helleland Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Sigmund Slettebø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 50 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 40 Referent: Arvid Søyland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Norfersk -  korleis går denne drifta økonomisk. 
• Nortura var for nokre år sidan i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Kva 

ville skjedd viss  medlemmene hadde trekt ut den egenkapitalen dei har 
til gode i selskapet. 

• Nortura burde ha bygd opp meir egenkapital nå. 
• Samfunnsverdi rapporten – kven andre får sjå denne – må koma ut i det 

offentlege. 
• Korleis er økonomien hjå konkurrentane. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kan ikkje bransjen gå saman og presse kjedane. 
• Kva er tankane om utbygging i Kviamarka. 
• Opptatt av at Egersund slakteri skal bestå i mange år framover, sjølv om 

Kviamarka blir utbygd. 
• Kva betyr kjedetilpassing av Gilde produkter. 
• Er EMV produkter av dårlegare kvalitet. 
• Konkurrerer kjedetilpassa Gilde produkter om hylleplass med vanlege 

Gilde produkter. 
• Viktig å holde litt igjen på satsinga og auken av 

ammedyr/kjøttproduksjon. Melkebruk vil i framtida auke produksjon av 
storfekjøtt. Ikkje gjer same feil som på småfe. 

• Strategi framover – er det kjedane eller Nortura som styrer framtida. 
• Kva gjer ein når det blir stopp i eksport av gris ein gang i framtida. 



 Side 2 av 2 

• Gilde skal ha skrøyt for gode reklamefilmer på TV. 
• Nortura som samvirkeselskap bør behandle alle medlemmer likt for 

eksempel kvantumstillegg. 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Vedtatt utan kommentar. 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Nortura bør starte medlemsbutikk ved alle anlegg, kanskje saman med 
Tine. 

• Sveinung Svebestad skal ha skrøyt for jobben han har gjort som 
styreleder. Det er stor respekt for det arbeidet han har gjort for Nortura 
og medlemmene 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleder for 1 år – Kari J. Melhus 
Nestleder for 1 år – Karl H. Eik 
Kretsutvalgsmedlem/Utsending for 2 år – Tom Arild Mydland 
1.vara for utsendingar for 1 år – Sophie Chr. E. Gjermestad 
2.vara for utsendingar for 1 år – Ståle Ueland 
3.vara for utsendingar for 1 år – Gaute Urdal 
4.vara for utsendingar for 1 år – Johan Egeland 
5.vara for utsendingar for 1 år – Tanja M. Hamre 
Medlem i valgkomite for 3 år – Bjørn Johan Hatleskog 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  100 Sirdal 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Tjørhom Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:  Stian Espedal 
Ordstyrer: Jørgen Ådneram 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 21 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 14 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer: Gunn Siri Ousdal, Godkjent. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

Burde spesifisere bedre en Kort og lang tid. Ufullstendig slik det står i dag. 
Det er ikke Nortura sin oppgave og drive bank. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

Livdyr bestilling – lovet kalv – ikke fått-  
Det var for kostbart å kjøre kalv til Sirdal, ta ko ntakt med Lars Johan Lindeland.  
Mye skryt til dyrebilsjåføren. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Gunn Siri Ousdal 
Medlem kretsutvalg for 2 år /nestleder for 1 år – Arnt Åge Skreå 
Medlem kretsutvalg for 2 år/1.vara for utsendinger for 1 år  – Inghild Håverstad 
2.vara for utsendinger for 1 år – Bjørg Hilde Fidjeland 
3.vara for utsendinger for 1 år – Per Aslak Handeland 
Medlem i valgkomiteen for 3 år – Jørgen Ådneram 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  101 Kvinesdal og Flekkefjord 
Dato/tid:  1. mars kl. 19.30 Sted: Hotell Maritim, Flekkefjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Åge Gyland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 28 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 26 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Åge Gyland ordstyrer Tor Arne Lende og Jostein Hovland les referat 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lite kommentar til regnskap 
• Hvor stor andel av EMV markedet tilhøre Nortura? Andel merkevarer er svekket og det 

er en trend som må snus 
• Gris, lite innspill 
• Storfe, utfordrende med nye telledatoer spesielt 1. oktober 
• Småfe, lite innspill 
• Egg, ok 
• Kylling, ok 
• Samfunnsregnskap 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen kommentar 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Kommentar rundt delte slakteleveranser, hvorfor gjør vi ikke noe med det. Lemping av 

vedtekter eller innskjerping av dagens vedtekter 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Var oppkjøp av Prima som forventet i forhold til investering? 
• Kostnad med partering, retur, osv. av småfe. Hvorfor denne prisstigningen? Ønsker en 

forklaring på den utviklingen som har vært? 
• Ros-analyse på storfe, hvorfor ble dette tatt vekk? 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Åge Gyland 
Nestleder for 1 år – Ole Helle 
Medlem kretsutvalg for 2 år/1.vara for utsendinger for 1 år – Tønnes Oksefjell 
2.vara for utsendinger for 1 år – Tor Arne Lende 
3.vara for utsendinger for 1 år – Are Mygland 
4.vara for utsendinger for 1 år – Frank Espen Gustavson 
5.vara for utsendinger for 1 år – Geir Olav Omland 
Medlem i valgkomite for 3 år – Ståle Haukalid 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  102 Farsund og Lyngdal 
Dato/tid:  1.mars kl. 19.30 Sted: Vestheim, Lista Fly og NP 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Audun Stålesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 27 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 25 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent innkalling og sakliste – Audun Stålesen valgt til ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Fremlagt av Audun Meland (AU-medlem og fagutvalgsleder småfe) 
• Spørsmål om utbetaling av medlemskapital. Dette ble svart ut og forklart med plansjen 

som viser eksemplet på egg/småfe-besetningen. 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om hvorfor det ikke er tilgang på lam i butikk. Det viktigste som er å gjøre er å 
få lam ut i butikk. Der blir det gjort en god jobb inn mot kjedene nå. 

• Viktig at det blir tatt grep inn mot kjedene og avtale kampansjer og ha lam i butikk hele 
året. 

• Sommerlampris? Hvilket nivå og når kommer prisløypen? Hvordan gikk salget på 
sommerlam i 2016? Audun og Torgeir svarte ut spørsmålene fortløpende. 

• Innspill på om en burde vurdere vektgrense på 23 kg lam? For å hindre for tunge lam. 
• Dersom en får inn lam hele året vil dette smitte over til alle kjedene, da alle ønsker å 

tilby det kundene vil ha. 
• Kommentar fra Odd Harald Reve: Viktig å gå inn i vegetarmarkedet dersom en har 

mulighet for å tene penger på det. Men dette er også en forutsetning for å gå inn i dette 
markedet! En MÅ tene penger på det. 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen endringer 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Priser frakt av retur til Lista. Vi burde fått informajon i forkant av innføring av 

fraktbelastning før de ble innført. 
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• Forslag om utsending av e-post til alle medlemmer ved gode tilbud i medlemsbutikk, slik 
at de som bor lengre unna kan vurdere å ta turen. 

• Forslag om at det innføres tiltak for å sikre mer korrekt vektregistrering i forbindelse 
med ungdyrkåring. (Kutte ut målband, og innføre veiing om mulig) 

• Diskusjon om nødvendiget rund dokumentsjonskrav til rase på ordningen Norsk Kjøttfe.  
• Islandslam import. Hva er utsiktene her? 
• Ønsker en strategi-/handlingsplan på hvor Nortura vil med livdyrtjenseten. Ber om at 

dette sendes på e-post til alle medlemmer i kretsen. Oppfølging Torgeir. 
• Slaktering på storfe. Dette er nå mulig å prøve ut der det er aktuelt. 
• Skyving storfe. Spørsmål og diskusjon om erfaringer og ordninger rundt dette. 

Torgeir svarte ut de ovenstående spørsmålene fortøpende. 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Audun Stålesen 
Medlem kretsutvalg for 2 år/Nestleder for 1 år – Øyvind Vågsvoll 
1.vara for utsendinger for 1 år -  Nils A. Andreassen 
2.vara for utsendinger for 1 år – Ågot Fåland 
3.vara for utsendinger for 1 år – Gunn Skeime 
4.vara for utsendinger for 1 år – Jarl Solås 
5.vara for utsendinger for 1 år – Bernt Magne Grimsby 
Medlem i valgkomiteen for 3 år – Tor Inge Hustoft 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  103 Mandal og Marnardal 
Dato/tid:  1. mars kl. 19.30 Sted: Høgtun, Øyslebø 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Rune Edland 
Øvrige fra administrasjonen:  Bengt Egil Elve 
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 32 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 26 Referent: Rune Edland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• «Redd høna» vil Nortura satse på det 
• Gilde fra den Norske Bonden sier reklamen, burde også vist forpakningene til 

Gildeproduktene  til de forskjellige kjedene. 
 
Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Går for 3 medlemmer i kretsutvalg i 2018,  ikke 4 som i 2016. 
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Kretsleder for 1 år – Sjur Lauvdal 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleder for 1 år – Tor Arne Frivold 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/1.vara for utsendinger for 1 år  – Nils Moland 
2.vara for utsendinger for 1 år – Sven Homme 
Medlem i valgkomite for 3 år – Kristin Eikeland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  104 Audnedalen 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.30 Sted: Vigmostad Bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Børge  Helliesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 25 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 22 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Børge Helliesen ordstyrer 
• Gjennomlesing av referat Hans Kristian Jakobsen og Lillian Lohne 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

- Hva ligger i posten fratrekk/annet som har økt fra 2 til 3% 
- Vi må huske dette er et samvirke som skal utbetale maksimalt 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• I forhold til Forus anlegg, hva med sårbarheten rundt å sitte igjen med få men store 
anlegg ? 

• Hva med protein innhold i fjørfe, er dette en ressurs som er tilstrekkelig utnytta? 
• Betenkelig det som skjer på import av storfe 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Medlemskapital er langsiktig og ikkje helt uten risiko. Det meste må tas ut over tid. 

Gode resultat vil gi en god rente avkastning 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Regulering av grisemarked, eks 1. gongs purker 
• Skeptisk til den store etableringen av store ammekuflokker i kornområder. Dette er 

politikk å må kunne påvirkes 
• Informasjon rund videre jobbing med brsv/bcov 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Børge Helliesen 
Medlem kretsutvalg for 2 år/Nestleder for 1 år – Simon A. Simonsen 
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1.vara for utsendinger for 1 år – Trond Hennestad 
2.vara for utsendinger for 1 år – Ole Rune Røinesdal 
3.vara for utsendinger for 1 år – Trond Helliesen 
4.vara for utsendinger for 1 år – Jahn Bråtveit 
5.vara for utsendinger for 1 år – Bernt S. Ougland 
Medlem valgkomite for 3 år – Georg Smedsland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  105 Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Finsland Bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Stian Espedal 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inger Liv Thoresen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 36 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 31 Referent: Stian Espedal 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Sakliste,ingen innvendinger,ordstyrer Inger Liv Thoresen,spørsmål til innkalling om 

begge i en hustand kan på e-post og sms? 
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
• Alt ok. 
• Folk er veldig fornøyd med resultatet. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Import av høne? Når startet det? 
• Er det riktig å gi mer makt til kjedene? 
• For eksempel produkter fra kyllingården,kan disse merkes bedre med Prior logo? 
• Skepsis til veganermat… 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen forslag 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Ingen saker 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleder for 1 år – Inger Liv Thoresen 
Nestleder for 1 år – Magne Th. Bakken 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/1.vara for utsendinger for 1 år – Gudbjørg Bratland Løvdal 
2.vara for utsendinger for 1 år – Jan Helge Risdal 
3.vara for utsendinger for 1 år – Svein Otto Hærås 
4.vara for utsendinger for 1 år – Vidar Løvdal 
Medlem i valgkomite for 3 år – Marit Andreassen 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  106 Åseral og Hægebostad 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Eiken Hotell og Feriesenter 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:  Hildur Elisabeth Brøvig 
Ordstyrer: Helge Verdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 20 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 18 Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Det ble stilt spørsmål om hvorfor frakt på retur hadde økt kraftig, misnøye med pris på 
frakt av retur. 

• Det kom frem ønske fra enkelte at de måtte kunne få innkalling til kretsmøter pr brev i 
post. 
Det kan være noen som ikke har tilgang til e-post. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleder for 1 år – Helge Verdal 
Nestleder for 1 år – Olav Andrew Handeland 
Medlem kretsutvalg for 2 år/3.vara for utsendinger for 1 år  – Trond Harry Åsland 
1.vara for utsendinger for 1 år – Sigbjørn Vik 
2.vara for utsendinger for 1 år – Jens Røysland 
Medlem valgkomite for 3 år – Olav P. Hobbesland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  107 Setesdal 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Revsnes Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Terje  Birkeland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
27 

Kvinner: 
5 

Menn: 22 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent innkalling og sakliste – Terje Birkeland valgt til ordstyrer. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Fremlagt av Per Heringstad. 
• Spørsmål om hvordan Prima har slått ut på økonomien i konsernet. Per svarte ut 

spørsmålet med 22 MNOK på EBIT-nivå i Prima Slakt i tillegg til leieinntekter i 
Kviamarka som i sum gir en internrente på 9,2% for investeringen. 

• Kommentar om at etterbetalingene ikke må bli for store, slik som i TINE. Da kan det 
oppfattes som negativt. I tillegg oppleves det bedre for bonden om betalingene kommer 
fortløpende. Likevel er det positivt at det kommer etterbetaling inn i mellom. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om hvor lenge en kan vente med investeringen i Kviamarka. Forventet levetid 
på anleggene på Forus/Egersund? Svar: Det er fortsatt god drift på anleggene og god 
fremtid en stund fremover. I tillegg har presset på Foru endret seg etter generelle 
økonomiske nedturen i Stavangerområdet. 

• Er Nortura med på EMV-produksjonen? Kvaliteten på noe av EMV-varene er ikke bra. 
• Er «Folkets-merket» produsert av Nortura? 
• Innspill til hva som bør foreslås som innspill til partene i jordbruksforhandlingene fra 

Gunnar Bjørndal: (i) Kalvetilskudd for å unngå at vi ender opp med en for ekstensiv 
produksjon med mye gamle kyr for å få full uttelling på tilskudd, og (ii) vurdere 
fettbegrensinger på kvalitetstilskudd for å unngå for feite slakt. 

• Spørsmål om prisløype storfe. 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen kommentarer 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Rekruttering Agder – MÅ ha på plass mer ressurser på storferådgiving 
• Prima fremtidige planer? 
• Retur av gris må hentes i Kristiansand/Lillesand. Er det mulig å få transport oppover 

dalen, slik som på småfe/storfe? Torgeir følger opp 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Terje Birkeland 
Nestleder for 1 år – Egil Åmlid 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/1.vara for utsendinger for 1 år – Knut Erik Paulsen 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/3.vara for utsendinger for 1 år – Tor Hallvard Mosdøl 
2.vara for utsendinger for 1 år – Jørund K Hansen 
Medlem i valgkomite for 3 år – Marit Taksdal 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  108 Grimstad, Lillesand og Birkenes (Fellesmøte med  109-

Aust i Agder 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Eikeli Leirsted, Froland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arild Viken 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 53 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 43 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent (Arild Viken valgt til ordstyrer) 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hvordan har salget gått etter årsskiftet? Svar, Willy: Har tatt seg opp til normalen etter 
første uke. 

• Utvikling merkvarandel? Bekymring i økonomien i Norsferk og EMV-produksjonen 
genrelt. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Flere spørsmål og diskusjon om hvordan EMV-produksjonen påvirker Nortura. 
Strategiske vurderinger som ligger bak.  

• Bra at Nortura viste muskler og refohandlet avtalen med Norfersk!  
• Gildemerket har vært under angrep fra kjedene bl.a. ved prisnedskriving. 
• Husk at kjedene ønsker å bygge premiumprodukter på EMV og ikke bare lavpris. 
• Ønsker at de EMV-produktene vi produserer merkes med at det er Nortura som har 

produsert. 
• Vi ønsker oss et dypdykk i økonomien i EMV kontra merkevare. 
• Utsendingene fra kretsen tar opp oventående spørsmål om EMV og Norfersk i 

regionutvalgsmøtet i mars. 
• Nødslakt – bra at det ble redusert trekk også i Aust-Agder 
• Nødslakt – ved omleggingen av ku-/kalvtillegg til «innmeldingstillegg», forsvant ku-

/klavtillegget på nødslakt. 
• Husk den rollen vi har som medlemmer i Nortura og ambasadører for landbruket 

generelt og samvirket spesielt, både overfor både forbrukere og andre bønder. Viktig at 
vi som eiere har dette perspektivet! Vi har som eiere stor makt over råvarene.  
 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen kommentarer eller endringsforsforslag 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Hvorfor velges ikke årsmøteutsendinger direkte helt fra kretsnivå. 
• Spørsmål om hvilke kriterier som vektlegges i valgkomitearbeidet. 
• Generell diskusjon om tillitsvalgsorganisasjonen og hvordan den er oppbygd. 
• Kort info om nyansatt rådgiver storfe på Agder. 
• Innspill om at Nortura bør prioritere å bruke overskuddsvarer på egne arrangement (ref. 

lammeoverskud f.eks.) 
• Spørsmål og kort info om status for saneringsprogram BRSV/BCoV. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Arild Viken 
Nestleder for 1 år – Frode Borø Svaland 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/1.vara for utsendinger for 1 år  – Geir Delin 
2.vara for utsendinger for 1 år – Tom Løland 
3.vara for utsendinger for 1 år – Nil Gunnar Kylland 
Medlem i valgkomite for 3 år – Ommund Birkenes 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  109 Aust i Agder 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Eikeli Leirsted, Froland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Alf Eivind Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 53 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 43 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent (Arild Viken valgt til ordstyrer) 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hvordan har salget gått etter årsskiftet? Svar, Willy: Har tatt seg opp til normalen etter 
første uke. 

• Utvikling merkvarandel? Bekymring i økonomien i Norsferk og EMV-produksjonen 
genrelt. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Flere spørsmål og diskusjon om hvordan EMV-produksjonen påvirker Nortura. 
Strategiske vurderinger som ligger bak.  

• Bra at Nortura viste muskler og refohandlet avtalen med Norfersk!  
• Gildemerket har vært under angrep fra kjedene bl.a. ved prisnedskriving. 
• Husk at kjedene ønsker å bygge premiumprodukter på EMV og ikke bare lavpris. 
• Ønsker at de EMV-produktene vi produserer merkes med at det er Nortura som har 

produsert. 
• Vi ønsker oss et dypdykk i økonomien i EMV kontra merkevare. 
• Utsendingene fra kretsen tar opp oventående spørsmål om EMV og Norfersk i 

regionutvalgsmøtet i mars. 
• Nødslakt – bra at det ble redusert trekk også i Aust-Agder 
• Nødslakt – ved omleggingen av ku-/kalvtillegg til «innmeldingstillegg», forsvant ku-

/klavtillegget på nødslakt. 
• Husk den rollen vi har som medlemmer i Nortura og ambasadører for landbruket 

generelt og samvirket spesielt, både overfor både forbrukere og andre bønder. Viktig at 
vi som eiere har dette perspektivet! Vi har som eiere stor makt over råvarene.  
 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen kommentarer eller endringsforsforslag 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Hvorfor velges ikke årsmøteutsendinger direkte helt fra kretsnivå. 
• Spørsmål om hvilke kriterier som vektlegges i valgkomitearbeidet. 
• Generell diskusjon om tillitsvalgsorganisasjonen og hvordan den er oppbygd. 
• Kort info om nyansatt rådgiver storfe på Agder. 
• Innspill om at Nortura bør prioritere å bruke overskuddsvarer på egne arrangement (ref. 

lammeoverskud f.eks.) 
• Spørsmål og kort info om status for saneringsprogram BRSV/BCoV. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Alf Eivind Myren 
Kretsutvalgsmedlem for 2 år/Nestleder for 1 år – Frank Bjerg Sigvaldsen 
1.vara for utsendinger for 1 år – Halvor A. Øiestad 
2.vara for utsendinger for 1 år – Kristian Foss 
3.vara for utsendinger for 1 år – William Henningsen 
Medlem i valgkomite for 3 år – Halvor Torp 
 
 

 


