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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  055 Rauma og Vestnes 
Dato/tid:  27. februar kl. 11.00 Sted: Gjermundnes VGS 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Øyvind Heinåli-Karlsen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 33 
 

Kvinner: 
3 

Menn:30 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
2. Åpen post – lokale saker 
3. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent, nestleder er ordstyrer ettersom Øyvind H K ikkje kunne møte 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kjem avtalen med kjedane reforhandla, eller vil det gå seg til? 
• Kor mange millionar har Nortura tapt på distribusjon, fremskutt lager? 
• Blir vi styrt av kjedemakta når vi ikkje klarer å selje heile dyret? 
• Vi har ikkje kome vidare, det å selje heile dyret har vore problem i 20 år. 
• Kor blir verdiane av, verken kjøpmann, Nortura eller eigarar er misfornøgde med 

utviklinga? 
• Kan logistikken gjerast enklare, for mange ledd for å få fram vara. 
• Veldig bekymra for utviklinga i Nortura. Kjedemakta er kolossal. Det refereres til intejuv 

med Norgesgruppen og Kolberg. Konkuransetilsynet stiller kritiske spørsmål til NSG sin 
jobb med å redusere produksjon. Dette er ein villet og ønsket utvikling. Det er vi som 
eigarar som har muligheit til å brette opp armane og gi beskjed. 

• Er vi rett organisert? Kan vi selje varene via nett eller andre salgskanaler? Vi må ta att 
makta, kva tenkjer styret i Nortura om dette? Det må skje nokon radikalt 

• Viktig å balansere produksjonen slik at vi har eit veldig lite underskudd, unngå import. 
• Er Nortura vilig til å kjøpe ut storfe-produksjonar (som på kylling) dersom vi kjem i 

overproduksjon? Kva verkemidler har vi til å styre utviklinga? 
• Viktig at vi produkserer opp til balanse for å unngå varig auke i importkvoter 
• Veldig riktig av Nortura å bremse utviklinga av ny ammekuproduksjon. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kretsen støtter forslaget fra Krets 119. 
• Nortura bør vurdere egne varestrømmer for kastrater og satse på desse. 
• Styret må jobbe for alternative salgskanalar. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endringer ifht innstillinga. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  056 Norddal, Stranda, Stordal og Sykkylven 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Stranda Hotell, Stranda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bastian    Weiberg-Aurdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:36 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 33 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjend 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva ansvar har Nortura for varer på framskutt lager? Målet med avtalen var at både 
Nortura og kjede skulle vinne på løysinga. I praksis har det ikkje skjedd og Nortura har 
tapt på dette. NG klar på at dette ikkje er holdbart for nokon partar. 

• Klarer Nortura å snu dette, eller blir avtalane endra? Dagens avtale skal først prøvast ut 
meir med mål om å lykkast med desse.  

• Kan kjedene spekulere i å vente med uttak i lager for å oppnå prisreduksjon? 
• Når vart avtalane inngått? Dei første inngått i 2006, dei siste inngått i 2017, kom det 

uventa på Nortura? 
• Har Matiq og utfasing til India noko med NOVA å gjere? 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva oversikt har Styret i Nortura ang kostnadssprekken? 
• Kor lav EK kan ein ha før brudd? 28% svart  ut. Men svekka EBITDA og auka gjeld gir 

dårligare vilkår. 
• Bra at eigarar og ansatte deler på ansvaret og bidrar til at Nortura styrker seg 
• Korleis blir prisen på småfe-produkt vs storfe, kylling osv?  
• Viktig å etterspørre lam i butikkane!! 
•  

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Uttalelse fra krets 119: Kretsen støtter denne uttalen 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringar ifht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  057 Nordre Sunnmøre 
Dato/tid:  1. mars kl. 11.00 Sted: Ingebrigt Davik Huset Brattvåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Ove Jonny Hånes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 17 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 15 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål omkring Kyllingproduksjonen i Norge.  JEF forklarte 
• Er vilkåra Nortura har med kjedene unike, eller er det noko Tine og dei andre også har. 

JEF forklarer at dette er krevande, og om vareloggistikken med papp og distrubusjon. 
• Er bekymra for at det er lite Gilde varer i butikkane. JEF forklarte om EMV og at Nortura 

er nr 2 leverandør.  
• Spørsmål om Norfersk. JEF forklarte om distribusjonen som ikkje kan fortsette i den 

form ein har på avtalene vi har i dag.  
• Hotell her som ynskjer varer får Nortura, me ikkje kan få tak i. Nortura ikkje 

leveringsdyktige.  
• Denne avtalen som ein no har, som fungerer så dårleg. Har ikkje nokok sett dette ? JEF 

forklarte om prosessen, og at ein ikkje har vore gode nok. I botnen av avtala skal begge 
tene pengar, noko ikkje Nortura gjer.  

• Er virkelig distribusjonen blitt noko betre ?  JEF forklarte.  
• Kva vert gjort for å spare kostnader. Får vel ikkje så stor effekt i 2018 ? Det er nok riktig 
• Stiller spørsmål med RU møter på store samlingar. Kost/Nytte.  Skal være forsiktige 

med medlemsdemokratiet.  Samstundes 
• Er lønn til leiarar i Nortura knytt opp i mot bonusar etc.  JEF Tvilar på det.  

 
 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål omkring, egne merkevarer.  Var litt diskusjon omkring ulike aktørar på EMV til 
kjedane.  

• Kan ein få til andre salgskanalar som netthandel m.m.  
• Ein del butikkar som er nedlagde i Spar vert brukte som netthandellager for Spar 

gjennom Norgesgruppen.  
• Ny trend med at Europris har også meir og meir matvarer. Kan det være ein ide å 

komme inn i desse ? 
• Skeptiske til auken i ammekuproduksjonen. 



 Side 2 av 2 

• Prisløypa på storfe 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Uttale frå Norturas krets 119 vert støtta. 
• Hasteslakt, føler det er vanskeleg for oss.  JN, ta kontakt med medlemssenteret 
• Medlemskjøp. Hentepunkt Stette fungerer dårleg. Må være henta før kl.13.00. Veit ikkje 

når varene kjem.  Ynskjer fleire henteplassar, grunna hentetid !   Telefonnr til 
medlemskjøp, kvar finn vi det ? Medlemskjøp i Førde til sine tider lite kundevenlig. 

• Skodje Samdrift treng luer til medlemene i samdrifta, 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  058 Synste Møre og Yste Nordfjord 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Eidsåtun, Eidså 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kåre    Honningsvåg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 28 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 22 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Utgått liggetid ? JEF forklarte 
• Kvifor greier ikkje Nortura å fylgje kontrakt for levering ? JEF forklarte 
• Ei som jobbar i butikk: Etter at Nortura har gått over til papp frå Norgesgruppen har det 

vore store problemer. Bilar frå Asko kjem ikkje fram med dei varene butikken skal ha. 
Går stadig i beit for karbonader, kjøttkaker. Slik var det ikkje før når vi hadde 
plastbakker.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Bærekraftig distribusjon kva ligg i det? JEF forklarte kva som låg i det. 
• Ein del av oss er redd for overprodukjson på storfe.  Det vert reagert for seint på storfe 

også. Ikkje lenge før vi ser det same som på sauen.  
• Egg. Spørsmål om kor langt kjedane vil å i høve krav til eggprodukjsonen, frittgåande, 

økologiske etc. Folk flest vil ikkje sjå forskjell.  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kretsen støttar uttale fra Norturas krets 119.  
• Kvar skal vi ha kretsmøte neste år ? Kjem attende til det seinare på året.  
• Arnfinn;  Nortura må flinkare til å gi beskjed om når bilane kjem. Må få beskjed 1,5 time 

før dei står på tunet.  Eg vil dei skal ringe !!      Nortura må skjerpe seg ! Omset kalv 
med berre 1 merke. Merket til desse kalvane skal Nortura skaffe, kjem aldri !! 

• Lammekjøttet som vert seldt som salta, er RAMSALT, Pålag ikkje etande.  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringer 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  059 Ytre Søre Sunnmøre 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Folkehøgskulen, Ulsteinvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Oddmund Kvalsvik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 20 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Var nortura nødt til å gå over i ny distrubsjon og papp ?  Ja grunna robotosering i 
kjedane og overgang til grossistdistibusjon, har Nortura tapt. Difor må denne avtalen 
reforhandlast. 

• Er ikkje kjedane avhengige av Nortura ?  Nortura står berre for godt over 1/3 del av 
aktørane som leverer til kjedane. Dermed har kjedane mykje makt 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Storfe, er redd for at vi kan komme i ein overskotssituasjon.  
• Det må være eit varsku no om at det kan bli dårlege prisar også på kuslaktet og NRF. 

Jan Erik seier det er viktig å ha kontroll på veksten.  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Innmelding av storfe, bør kunne gå an å melde inn for eksempel 5 storfe uten å oppgi 

nr. Kan komme med nr siste veka før levering 
• Uttalen frå Norturas krets 119 vert støtta med forsterkninger av teksten i avtalen. 
• Kan tenke seg ein medlemstur til Nortura oktober.  
• Sørsmål om avlivingkurs av dyr. Kan tenke seg avlivingskurs, evt felles innkjøp 

boltpistol 
 

• Saknar nokre tilbod på spekematpakkar som ein kan bestille og gi til julegåver 
/gåvepakningar. Dette kan også bli kjøpt meir,  Til dømes varer som går mindre av.  

• Spørsmål omkring røde og grøne besetningar, diare og hoste. Vart besvart 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen Endringer 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  060 Volda og Ørsta (uten Velsvik) 
Dato/tid:  1. mars kl. 20.00 Sted: Volda Turisthotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Odd Bjarne   Bjørdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 35 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 27 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Avtala med kjedane har vel vore frivillig, kan ikkje skjønne kvifor Nortura har gått inn på 
denne avtala.  Det er jo vi bønder som betale for dette. JEF forklarte at denne avtala 
ikkje er akseptabel og jobbar for å reforhandle denne.  

• Kommentarar på at Norfersk ikkje har gitt Nortura pengar tilbake slik det var tiltenkt. 
JEF forklarte.  

• Kva trur du er hovudproblemstillinga? Er bestillinga for seine, er ein for seine å levere 
ut. JEF Vanskeleg å peike på noko konkret, men har ikkje fått effekt av 
personalkostander med gamalt og nytt lager. Forsinking med 1 dag i leveranse. Hustad 
seier at 1 dag skal ha veldig lite å seie anna enn att Nortura skal tape på dette. Dette 
kan de ikkje gå med på.  

• Kommentert at all produksjon er basert på bestillinger. Men ekstrabestillinger skal ikkje 
Nortura ta ekstrakostnadene med. Ideen med distribusjonslager er nok god.  

• Hustad. Ein bør kanskje sjå på å kvitte seg med ein del lagersau til Norsk Protein !! Vi 
får eit tap desse uansett. 

• NOVA.  Spørsmål omkring reduksjon i stillingar, pris. JEF forklarte om kvar i selskapet 
ein tek nedtrekket. Målet er å auke opp at dette, når vi kjem opp att på. 

• SAP vil gi forbetringar når ein får effekt av dette. Må halde trykket oppe slik alle går inn i 
det. Dette er ein ny datagenerasjon som ein nøtt til å gå inn i.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Gris vert snakka lite om, Kalkunbacon. Dette må det bli slutt på.  
• Diskusjon omkring overproduksjon svin, storfe, sau.  
• Er redd vi får ein overproduksjon på storfe ganske snart.  
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4 Åpen post/lokale saker 
• Odd Bjarne forslag:  Kretsmøtet ser med uro på det som skjer med overproduksjon på 

gris, sau og storfe. Bør difor sette i gong strukturtiltak for å bremse utviklinga.  
 

• Kretsmøtet støttar ikkje uttale frå Norturas krets 119 om reforhandling av avtale med 
matkjedene. Konsernstyret har allerede signalisert at dei vil sjå på avtala på nytt 

•  
 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endringer 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  062 Eid, Hornindal og Stryn 
Dato/tid:  21. februar kl. 20.00 Sted: First Hotell Raftevold, Grodås 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingebjørg Øien 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Per Gunnar   Gilleshammer 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 21 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 19 Referent: Ingebjørg Øien 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad til innkalling 
• Per Gunnar er vald til møteleiar 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Var det mogleg å halde igjen overgang til grossistdistribusjonen? 
• Kvifor går det så dårleg det som går til Norgesgruppen?   Rema går no veldig bra? 
• Kva gjer styret no framover med desse avtalane? 
• Ansvaret  for  lager ligg det på Nortura økonomisk?? 
• Kven eig Coop då? Er vi ikkje here i eige hus? 
• Blir distribusjonsavtalen reforhandla?   Skal ein halde fram å tape pengar på 

dette?   Lite tillitsvekkande for bonden 
• Vedk. 20 % reduksjon blir ein sitjande igjen med folk som ein gjerne ikkje vil ha.   Dei 

beste forsvinn.    Må ta tak i leiinga og få inn i nye folk der. 
• Må ta vare på dei gode folka ute på slakteria.   Vær nøye med kvar de kuttar ut folka 
• Viktig med å ta vare på «folka på golvet» 
• Bommerten er lageropplegget.   Gå ikkje på folket som jobbar for oss! 
• Dyrevelferd:   Vis ikkje glansbilde når situasjonen er annleis 
• Veldig bra med lansering av dei nye lammeprodukta.   Heia på Nortura! 
• Kva gjer Nortura i forhold til dei nye landsmennene? 
• Stor innverknad på melkebruka dersom Nortura styrer mot ein overproduksjon av storfe. 
• Kva er verst for den norske bonden?   Overproduksjon/underprod 
• Kva med satsinga av ammekuproduksjonen? 
• Ikkje sluk prognosane rått.   Styreat må stille seg kritisk til storfeproduksjonen no og 

framover. 
• I løpet a v 3 år kjem den norske befolking til å ete mindre kjøt.   Har Nortura reflektert 

over dette? 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Møtet sluttar seg til uttala ! 
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4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
 
 

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



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  063 Gloppen 
Dato/tid:  20. februar kl. 20.00 Sted: Gloppen Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Steinar Evebø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 48 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 43 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva skjedde med proff markedet ?  
• Støtter krets 119 framlegg om reforhandle avtale 
• Blir det jobba med og fjerne telledato 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Er medlemsdemokratiet rett organisert ? Kan vi drifte dette rimeligare og smartare ?  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endring i valget 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  064 Bremanger 
Dato/tid:  19. februar kl. 20.00 Sted: Svelgen Hotell, Svengen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olav Myrhol 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 17 
 

Kvinner: Menn: 17 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Olav Myrhol vald til møteleiar, innkalling og sakliste godkjend. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om frakttilskot frå staten og om dette dekkjer utgifter på mottaksplikta. 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Treng å marknadsføre meir som kortreist mat for å auke prisen, då med historie, 
opphav etc. 

• Vi treng administrasjon nok til å ta seg av presset frå kjedane, elles vil også kjedane 
prøve å gå bakover i verdikjeda. 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Jan Sandvik etterlyser betaling for prøvetaking storfe (ammeku) 
• Kvifor ikkje legge hygienetrekket på pelssauen på prisen på skinna, istaden for at 

bonden vert trekt for dette? 
• John Bratseth vil ha antal kilo seld på medlemsskjøp i Førde i tillegg til beløp på 

omsetning her.  Tlf. 91791252     john.bratseth@icloud.com  
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  065 Flora 
Dato/tid:  22. februar kl. 20.00 Sted: Quality Maritim Hotel, Florø 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingebjørg Øien 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Anita Sæther 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 29 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 21 Referent: Ingebjørg Øien 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrar: Anita Sæther 
• Innkalling og saksliste er godkjendt. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kven har ansvar for at utgått liggetid har auke slik? 
• Kvifor skal der vere mellomledd til Coop og Asko? 
• Problemet er vel at avtala har vore for dårleg og det viser at det er grossistane som 

styrer Nortura. 
• Har de gjort diskusjon om å gjere det same som Tine med å beholde distribusjonen 

sjølv?   Rett ut i butikk!! 
• Skal vi køyre Nortura så langt ned at det går gale? 
• Er det styret som ikkje har fulgt med i timen eller er det administrasjonen? 
• Er det for mykje kokkar i systemet? 
• Kven er det sitt problem at lager ikkje får varene til rett tid? 
• Kvifor klarar ikkje Nortura å kome seg inn som hovudleverandør? 
• Har Norgesgruppen tent det Nortura har tapt? 
• Har vi kompetanse og veit vi kva vi driv med?   Er svært bekymra over kjedemakta. 
• Målet er vel at samvirket skal vekk? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Sauekjøt og lammekjøt har vore vanskeleg å få tak i butikkane.  Kvifor det? 
 

• Er det fornuftig at mange medarbeidere er tatt ut av drifta for å jobbe i Novaprosjektet. 
 

• Korleis går det an å ta vekk 20 %?  Har ikkje desse personane gjort noko? 
 

•  
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kva gjer Nortura for å få selje sauekjøttet? 
• Fekk ikkje tak i sauekjøt på butikkane?   Det som var såg ikkje noko særleg ut. 
• Altfor dårleg pris på ung sau 
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• Forklaring på kvifor så dårleg betaling på sau? 
• Kjedane lurer oss heile tida.   Unngår å kjøpe, ventar på at pris skal gå 

ned(frysefrådrag).    Dette bør Nortura forstå. 
• Kvifor ikkje bli kvitt reg.lager før import. 
• Kvifor kalle produkta for Hverdagslam.   Dette meiner eg gjev eit simpelt preg over 

lammet. 
• Nortura må ut å reklamere for lammekjøttet.     Finn lite eller ingenting i butikkane 

lenger. 
• Har Nortura lov å gå ut å selge lager sjølve? 
• Få til eit samarbeid med Felleskjøpet slik at vi kan få ut noko der 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Ihht avtale 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  066 Jølster, Førde og Naustdal 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Kantina Førde-anlegget 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:  Johannes Nedrebø 
Ordstyrer: Ola    Kongsvik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 48 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 41 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
Ser att det er lånt 500 mill i årsmeldinga kva er dette lånt til ? 
 
 
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Må Nortura ta all tap på dato varene som kjedane ikkje får seldt ? 
Er det godt nok samarbeid mellom samvirkebedriftene mot kjedane ? 
Kva skjer med varene som som er gått ut på dato? Blir det kasta eller seld til redusert pris  
Kor lang haldbarheit er det på kjøtdeig frå det går ut frå fabrikken til det blir seldt i butikk 

•  
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

Gaular ynskjer kanskje å gå over til Førde kretsen, det er ingen i møtelyden som har 
noko  i mot dette. 
Prisnedtrappinga på storfe etter telledato 1 okt på  4 kr er for mykje.  
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  067 Askvoll 
Dato/tid:  20. februar kl. 20.00 Sted: Askvoll Sjøbuer 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jørgen    Wik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 9 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 7 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 

Nye kretsgrenser 
Nye kretsgrenser 

4. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Då kretsleiar var bortreist, vart Dag Arne Helle vald til ordstyrar. 
• Innkalling og sakliste godkjend. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva mål ynskjer Nortura å ha som resultat i selskapet? 
• Kva er nivået for tilleggsytingar kontra konkurrentar? 
• Kan Nortura sette ned engrosprisen og ta ned tilleggsytingane for å betre resultatet? 
• Ein del spørsmål og ytringar om varevegar og effektiviteten der. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kan vi Samarbeide med Tine på distribusjon? 
• Korleis kan ein redusere innleigd arbeidskraft når ein skal slakte mykje på hausten? 

Treng vel dette då? 
• Prosessane for betring må gå raskt. 
• Diskusjon på ung sau og betre avsetning på denne. 
• Skal vi finne Hverdagslam i alle Kiwi-butikkane? 
• Viktig at vi får balanse i småfeproduksjonen og at vi ikkje går i «sauefella» på storfe. 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Vedtak på sak om Nye kretsgrenser: Askvoll ynskjer å vere eigen krets vidare. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Medlem i valkomite for 3 år – Odd Jarle Øvreås - 91051 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  068 Fjaler og Gaular 
Dato/tid:  1. mars kl. 20.00 Sted: Sande Kro og Hotell, Sande 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Eli Berge Ness 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 32 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 29 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 

Nye kretsgrenser 
Nye kretsgrenser 

4. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrar: Eli Berge Ness, ellers ingen kommentar til innkalling og saksliste 

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

• Bekymring for synkande bruttomargin siste 10 år. Klarer vi å snu dette? 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Kva gjer Nortura for å fjerne telledato? Nortura gjer innspel på dette  
• Lite besøk av Nortura-rådgjevarar. 
• Er det tema  å innføre vektgrenser på lam? Usikkert kva som kjem i nye 

leveringsbetingelsar 
• Viktig å ikkje komme i overproduksjon på storfe, vil svekke 

samvirke/marknadsregulatorrolla til Nortura. 
• Bør løne nettinnmelding av slakt slik som FK på kraftför? 
• Dyrevelferd: Dyretragediesaker : viktig å verne om mennesket i slike saker. 
• Kva med kvalitetstillegget for storfe? Inger Lise tar innspelet med til styret 
 
Kretsgrenser: Krins 68 held fram og inviterer krins 69 til å delta i denne krinsen. Alle i møtet 
stemmer for dette. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endringar ifht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  069 Solund, Hyllestad og Høyanger nord 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Hotell Sognefjord, Leirvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Per Magnar Sognnes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 20 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 17 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 

Nye kretsgrenser 
Nye kretsgrenser 

4. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknader 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hvordan ligger det an med småfeinport fra Island? 
• Priskurven på stf med mye slakting sommer/høst årsak? 
• Har slaktevekt på ung okse økt? 
• Hvordan tenker Nortura i forhold til kvalitetstillegg stf, ønsker en å heve grensen for 

kvalitets tillegg? 
• Må være pinlig med utfordringene vi har på lager og logistkk i forhold til matsvinn, 

hvordan angriper Nortura dette? 
• Vanskelig å reversere dagens situasjon vi har på lager/logistikk. Har vært med som 

eiger fra 1980 å vært skuffa over denne utviklingen lenge 
• Nå under sparing, hvor lenge skal/kan vi ha slakteri som går på ca 60%? 
• Sauetegningen/designet er ikkje fin, hvem står bak den ? 
• Landbruket og vi er helt avhengige av at Nortura klare markedsreguleringen på småfe, 

hvordan ser vi for oss å klare det (der gjerne prisen har en mindre effekt)? 
• Overproduksjon ser ut til å ha møtt oss allerede på stf, hvem lager slike analyser når 

det virker til så tilfeldig. Er overproduksjon er nær? 
• Avgjørende at kvalitets tillegg ikkje blir med å øke et kommende stf overskudd med 

premiering av store/gamle slakt 
• Hvor mye overproduksjon må vi ha for å hindre import av småfe??? 
• Hvorfor er der så lite fårekjøtt i forepølse, kun 44 %? 
• Det finnes ikkje sauekjøtt i butikkene, hva kan vi gjøre for å få mer kjøtt i butikkene? 
• Håper inderlig vi kjem i stand til å få solgt unna småfekjøttet! 
• Med øre pr kg kjøtt kjem det også feil ut hos forbrukeren, de vil tru det er av dårlig 

kvalitet? 
• Vi må etterspør våre varer i butikk, legg press, kun det som hjelper ! 
• Hvordan er vår modell i Norge i forhold til andre skandinaviske marked 
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Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Gards overtakelser ved nytt år, ingen så langt som har tatt kontakt. Vill dere ikkje ha 

oss, er vi for små??.....svært skuffande 
• Flere som etterspør oppfølging etter/ved generasjonsskifte. 
• Er vi i ferd med å få for stor avstand til eigere? 
• Størrelse er/må ikkje være avgjørende ! 
• Livdyrproblematikken er blitt bedre, men usikker på hva det kjem av?? 

 
Nye kretsgrenser 

• 1 Hyllestad 3 
• 2 Fjaler/Hyllestad 13 
• 3 Gaular/Hyllestad 1 
• 4 Fjaler/Hyllestad/Gaular 7 

 
Dagmøte om det vert Gaular, møteplass Sande 
Høyanger Nord følger 
 
6 stk stemme for møte på dagtid, alternativt annet hvert år dag/kveld 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som innstilling, 

Arnt Inge Hjelmeland, Sørbøvåg  

Er valgt inn i valgnemnd 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  070 Masfjorden, Gulen, Høyanger sør 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Brekkestranda Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bjarte Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 17 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 16 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Bjarte Myren som ordstyrer, Godkjent innkalling og saksliste. 

2 Årsmelding og regnskap 
• Nytt IKT-system som tar mye kapasitet, ikke mye over busjett. 
• Overgang til grossistdistribusjon. Mye svinn pga. produkter går over dato. For 

dårlige avtaler og liten oversikt. 
• Manglende volumoppnåelse (spesielt på kylling). 
• Ubalanse i råvaremarkedet, spesielt på sau/lam. 
• Betalt ut 508 mill i tilleggsytelse til medlemmer i løpet av 2017 (utover meirpris). 
• Datterselskapene gjør det bra. 
• Forslag til årsmøte: disponering av egenkapital, ingen utbetaling, går til 

etterbetalingsfondet. Pengene på medlemskonto, men inngår i selskapets 
egenkapital.  

•  
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Nortura som mor og andre selskaper som døtre, bør ikke døtrene ta over siden de 
kommer så mye bedre ut.  
Svar� Namneskifte er ingen aktualitet, men vi bør kanskje se litt mer på døtre og 
hvordan de jobber.  

• Utfordrende for Nortura at kjedene har for mye makt. Det er kjedene som styrer. Nortura 
har en sterk råvareposisjon og vi har kanskje ikke brukt (utnyttet) den stillingen godt 
nok. Muligheter til å forhandle på og må bli flinkere til å forhandle gode avtaler. 

• Avtalen med ASCO, hvor lenge varer den? Mulig å endre? dårlig løsning. 
• Resultatene til konkurrentane, er de like som Nortura?  

Svar�Usikkert med konkurentenes resultater, og hva som er forskjellig. Forskjellige 
forutsetninger. Tine er ikke kommet inn på distribusjonen og har sin egen distribusjon. 
Presses mye fra butikkjedene, men har en helt annen konkurranse på marked. 

• Inngått for dårlige avtaler for Nortura, og må få til bedre avtaler. Matsvinn bør være et 
godt argument for å endre avtalene.  
Svar�Avtale med Norfersk, EMV produksjon hjelper ikke mye, men da får vi levert til 
Norgesgruppen og butikkene. Merkevarene våre er dem vi tjener på og må jobbe godt 
for.  
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• Prognose for 2018 viser for lite storfe og for mye småfe, hvorfor er det så mye storfe i 
fårepølser ol. Burde bruke mer småfe i dette for å bli kvitt mer.  
Svar�Har litt med å bruke hele dyret og oppskrifter.  

• Får ikke tak i fårekjøtt i butikken, hva kommer dette av?  
Svar�Kan være butikker ikke har bestilt inn, ikke i listing (ikke lov å ta inn i butikken), 
butikken har bestilt inn for lite volum, Nortura greier ikke å levere (kan skje). Gi beskjed 
til Nortura om hvilken butikk dette gjelder slik at noen kan sjekke opp i hva grunnen er. 

• Kjøttet kjører land og strand for å bli foredlet. Er det ikke bedre å ha foredling der det 
blir slaktet. Ikke mye miljøvennlig. Lokalmat. Kjøttkompaniet finner konsepter som kan 
gå inn i lokalt og spesial produkter.  

• Lokalmat, forbruker ser ikke på Nortura som dette, det er bonden selv på gården som 
leverer lokalmat.  

• Pris på småfe (sau), ikke bra at dette kommer ut i media på den måten som er gjort. 
Bare negativitet. Mye overskudd på lam, og når det er mye av det blir det vanskelig å bli 
kvitt sau.  

• Skuffet over selskapet. Betalte inn medlemskapitalen, og dette skulle komme tilbake. 
Frustrerende at det ikke kommer ut noe i år. Redd for utviklingen i selskapet.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Prisnedgang på dyr, hvorfor skal dette være så mye forskjell? 

Storfe (eks.) 66 dyr levert/300 kg på dyr levert/ nedgang på 15 øre = 3000 kr 
Egg 120 000 kg egg/ 12 øre ned = 14 400 kr 
Sau 300 lam/ 20 kg /5 øre ned = 300 kr 
300 lam /20 kg/ 15 øre = 900 kr 
Svar�Beregnet slik at det skal være lik i forhold til belastning produksjon. 
Fordelingsnøkkel som er brukt til beregningene. Dette for å styrke økonomien i 
selskapet. Dette er viktig for framtiden.  

• Hva gjorde at pinnekjøttet fikk topp karakter ene året og dårlig et år? 
• Medlemssenter må være mer behjelpelig, ikke skuving på de samme hele tiden og 

samme tid hvert år.  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Godkjent innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  071 Indre Sogn 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Lyngmo Leirsted, Hafslo 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingebjørg Øien 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Lise Elvagjeng 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 73 
 

Kvinner: 
11 

Menn: 62 Referent: Ingebjørg Øien 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjendt utan kommentar. 
• Lisa Elvagjeng ordstyrar. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Må gjere noko med kjedemakta. 
• Har lite forståing for at kjedane skal tappe selskapet for så mykje pengar. 
• Avtala må reforhandlast 
• Kva gjer Nortura for å få meir saue/lammekjøtt ut i butikkane? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Møtelyden slutta seg til uttale frå krets 119 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  072 Vik og Balestrand 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Blix Hotell, Vik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Sveinung Søreide 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jon O.   Nummedal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 23 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 18 Referent: Sveinung Søreide 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknader. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Har Nortura underbudsjetert Nova prosjektet. 
• Total galskap å gå med på å sitte med det økonomiske ansvaret for varer som ligg på 

lageret til kundane. 
•  

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Slutter seg samrøytstes til uttale frå  Krets 119.ang. dei inngåtte avtalane matkjedane 
om distrubusjon av våre varer. 

•  
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Gjere det vi kan for å stoppe kjedemakta.  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
• Ingen endringar 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  073 Aurland, Lærdal og Årdal 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Mariannes Bakeri& Kafe Aurland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Eldrid Grønsberg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 28 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 20 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Eldrid som ordstyrer. Godkjent innkalling og saksliste 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det bevis på at det er større tap nå med fremskutt lager enn hva før? Komplisert 

med ferskvarer på denne måten (distribusjon). 

• Småfe/lam: hvis vi får solgt ut for mye lam til sommeren vil det bli importert fra det 

frie marked (fri import). Usikkert hva andre har på lager. Innføre telledato på lager slik 

at man vet hva som er på lager i landet. Sette krav til de private at det skal være innsyn 

i lager og få vite hvor mye som finnes slik at det kan planlegges bedre. Telledato 

endrer mye med slakting og sesong. Alt for dårlig til å selge sau. Produktutvikling er 

viktig for Nortura og bør satses på. Avtalene med kjedene er alt for dårlig og må 

revurderes og nye avtaler må til.  

• Økonomien til prior/kylling- hvor mye har produsentene fått for å bli kjøpt ut, hvor 

mye betalte Nortura på dette?? 

• Storfemarkedet er mettet og i 2019 blir det et problem.  

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Tatt kontakt med Nortura om hvorfor det ikke er mer sau i produktene. Evanger har 

laget fårepølse med bare sauekjøtt. Prøve å få inn et prosjekt med 100% sauekjøtt. 

Viktig å få inn og bruke sauekjøttet (billigere enn storfe). 

• De minste produksjonene som blir fjernet. Ønsker å få produktene ut uansett hva man 

produserer på. 

• Hvis Nortura går mye ned på pris så er det jo lett for at folk går over til de private. 
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Svar—> de private ligger bare litt over. De gir det de må, men ikke mer. Følger Nortura. 

Har også en regjering som er ute etter oss, så er viktig at vi står sammen i samvirket 

hvis vi skal ha landbruk i hele landet.  

• Sognelam: (Ole Bjarne Hovland) blir ikke videreførte i gourmetlam siden Nortura ikke 

ville ha med flere. Ønsker å levere til Nortura/gilde produkt, men ønsker en merpris for 

Sognalam konseptet.  

Svar/kommentar—>veldig mange slike konsept og det blir mye svinn og tap fram til 

butikk.  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valgkomite i krets:  Ivar Molde ble gjenvalgt 
Innstilling Godkjent 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  074 Bergen og omland – Felles med 75 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Felleskjøpet Kokstad 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Tonje heggertveit 
Ordstyrer: Eivind    Myrdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 27 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 21 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Eivind Myrdal valgt til ordstyrer 
• Innkalling og saksliste godkjent 

2 Årsmelding og regnskap - Fremlagt av Trine Hasvang Våg 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det er viktig at vi har kjennskap til dyrebilsjåførene, men det er hensynet til gårdens 
økonomi som veier tyngst. (Dette ble gjentatt av flere) 

• Pris, langsiktighet og trygghet er det viktigste for meg som bonde.  
• Det er fortsatt uro om sikkerheten i de avtaler som inngås. Ref. type Hærlandavtalen og 

Cowisaker.  
• Det økonomiske resultatet som blir fremlagt i dag er betydelig verre enn det som ble 

fremlagt på RU-møtet i høst. Dersom det som ble framlagt på RU-møtet var en ærlig 
fortelling om hvordan det så ut for selskapet, vitner dette om at selskapet ikke har 
kompetent styring. 

 
Drifts og markedsorientering - Fremlagt av Trine Hasvang Våg 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det snakkes mye om kostnadskutt, men kan vi ikke gjøre noe med salgsprisen ut på 
varene vi produserer? 

• Hvordan er avsetningen på sommerlam? Har vi tilfredsstillende salg på disse? 
• Hvorfor er tilgangen til fårikålkjøtt så dårlig i butikk om høsten? 
• Den største utfordringen vår fremover blir avsetning på det vi produserer. 
• Blir det nedlegging av anlegg nå? Dere må i alle fall ikke legge Sandeid. 
• PROFF klarer ikke vinne konkurransen om levering av kjøtt til en stor kunde som Helse 

Bergen, deriblant fårekjøtt. Dette må bedres. 
• Det er krevende for oss som produsenter å måtte ta en økonomisk konsekvens med 

omstilling til frittgående høner.  
• Har vært på kretsmøtene i Nortura/Gilde/VS i 50 år, men aldri har budskapet vært så 

dystert som i år. Det burde vært mulig å se på hva som er gjort på fisk, mulig vi har noe 
å lære. 

• Godt fremlagt budskap, på en måte som er forståelig. 
 
Alle spørsmål ble i hovedsak svart ut fortløpende av Trine Våg. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 
Torgeir Erfjord orienterte om lokale saker, utvikling slaktevolum og og driftorientering. 
 
Kommentarer: 

• Førdeanlegget er viktig. Viktig at det blir opprettholdt tilførsel. Dette er et strategisk 
viktig anlegg for Nortura med lange kjøreavstander til Trøndelag. 

• Telledato, markedsregulering; hvorfor trenger vi telledato når man har husdyrregisteret. 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  075 Osterøy Felles med 74 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Felleskjøpet Kokstad 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Tonje Heggertveit 
Ordstyrer: Gerd Karin Njåstad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:27 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 21 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Eivind Myrdal valgt til ordstyrer 
• Innkalling og saksliste godkjent 

2 Årsmelding og regnskap - Fremlagt av Trine Hasvang Våg 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det er viktig at vi har kjennskap til dyrebilsjåførene, men det er hensynet til gårdens 
økonomi som veier tyngst. (Dette ble gjentatt av flere) 

• Pris, langsiktighet og trygghet er det viktigste for meg som bonde.  
• Det er fortsatt uro om sikkerheten i de avtaler som inngås. Ref. type Hærlandavtalen og 

Cowisaker.  
• Det økonomiske resultatet som blir fremlagt i dag er betydelig verre enn det som ble 

fremlagt på RU-møtet i høst. Dersom det som ble framlagt på RU-møtet var en ærlig 
fortelling om hvordan det så ut for selskapet, vitner dette om at selskapet ikke har 
kompetent styring. 

 
Drifts og markedsorientering - Fremlagt av Trine Hasvang Våg 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det snakkes mye om kostnadskutt, men kan vi ikke gjøre noe med salgsprisen ut på 
varene vi produserer? 

• Hvordan er avsetningen på sommerlam? Har vi tilfredsstillende salg på disse? 
• Hvorfor er tilgangen til fårikålkjøtt så dårlig i butikk om høsten? 
• Den største utfordringen vår fremover blir avsetning på det vi produserer. 
• Blir det nedlegging av anlegg nå? Dere må i alle fall ikke legge Sandeid. 
• PROFF klarer ikke vinne konkurransen om levering av kjøtt til en stor kunde som Helse 

Bergen, deriblant fårekjøtt. Dette må bedres. 
• Det er krevende for oss som produsenter å måtte ta en økonomisk konsekvens med 

omstilling til frittgående høner.  
• Har vært på kretsmøtene i Nortura/Gilde/VS i 50 år, men aldri har budskapet vært så 

dystert som i år. Det burde vært mulig å se på hva som er gjort på fisk, mulig vi har noe 
å lære. 

• Godt fremlagt budskap, på en måte som er forståelig. 
 
Alle spørsmål ble i hovedsak svart ut fortløpende av Trine Våg. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 
Torgeir Erfjord orienterte om lokale saker, utvikling slaktevolum og og driftorientering. 
 
Kommentarer: 

• Førdeanlegget er viktig. Viktig at det blir opprettholdt tilførsel. Dette er et strategisk 
viktig anlegg for Nortura med lange kjøreavstander til Trøndelag. 

• Telledato, markedsregulering; hvorfor trenger vi telledato når man har husdyrregisteret. 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  076 Radøy, Austrheim og Fedje 
Dato/tid:  20. februar kl. 20.00 Sted: Smiths Møte og Selskapslokaler 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Asgeir    Nøttveit 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 21 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Frank Kvammen som ordstyrer. Godkjent innkalling og saksliste 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Blir det dobbelt utbetaling av medlemskapital? Det er usikkert og skjer om resultatet er 
der. Årsmøtet som bestemmer hva som skjer med kapitalen.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Pakking, plast over til papp: Var det ikke god planleggings tid i denne overgangen? For 
dårlig jobb i Nortura i denne prosessen. Dette burde vært gjort bedre på all den tiden en 
hadde for denne overgangen. Hva gjøres med dette videre? Nortura har revurdert/sagt 
opp avtaler som ikke gagner Nortura. Varer som ligger på lager blir for gammelt og blir 
mye svinn. Vi må ha kontroll på varene! Kanskje ikke lurt med framskuttlager. Må få 
orden på distribusjon.  

• NOVA: Fornying av datasystem. Må fornye datasystemet. Redd for kostnadssprekker. 
• Kutt i ansatte: skal ikke gå utover rådgivning til bønder og medlemsbutikker 
• Gilde er NORSK. Forbrukere som fortsatt ikke forstår at det er norsk og at andre kan ha 

importert kjøtt. Gilde og Prior skal alltid være norsk. Bedre kommunikasjonen ut. 
• Pakke to skinker i plast (pålegg i proff marked/storkjøkken) dårlig utnytting og mye 

unyttig bruk av mye plast. 
• Grillauksjonen som ble holdt på sommeren hjalp nok på. Hvis det blir grillauksjoner er 

det viktig å få produktene inn i butikkene. Varene må bli tilgjengelig, til og med 
medlemsbutikken mangler utvalg på sau og lam. Folk kjøper sau og lam ved lave priser 
og det ligger nok en del sau og lam i frysere rundt om.  

• Blir produsert for mye lam? Vi må få solgt ut volum i sesongen slik at vi blir kvitt mye i 
denne perioden. Hvis vi skal spise mer sau/lam går det utover de andre produktene. Må 
komme produkter som man vil spise. Må bli produkter som er enkle å bruke og som de 
unge vil bruke. 

• Telledato, misfornøyd 
• Undersøkelsen fra NSG ble fristen utsatt. Denne er viktig for å se utvikling på mordyr.  
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4 Åpen post/lokale saker 
• Tonje informerte fra Førde. Viste film 
• Atle Mariussen (ros krus) 
• Kåre Hole (ros tallerken) 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Godkjent innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  077 Meland, Lindås, Modalen og Eidslandet 
Dato/tid:  22. februar kl. 20.00 Sted: Hagelia Matstove, Knarvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torleif Bjella 
Øvrige fra administrasjonen:  Tonje Heggertveit 
Ordstyrer: Reidar    Kallestad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 33 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 28 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Reidar Kallestad er ordstyrer. Godkjent innkalling og saksliste. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Blir det dobbel utbetaling av medlemskapital i 2019? Dette er det årsmøtet som 
bestemmer disponeringen av pengene.  
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Butikkjedene har mer kontroll på lager og distribusjon, har Nortura dårlig oversikt over 
hva som selges eller ligger på lager. Varer går ut på dato og det ender med mye svinn. 
Nortura har ikke greid å stille strenge krav til avtalene med kjedene.  

• TINE må også pakke ost i papp som skal inn på lager. Presset mye på import, men har 
en helt annen hverdag i markedet. 

• Hvem er kunden til Fatland? Coop er hovedkunden. Fatland kjøper mye kjøtt fra 
Nortura. Nordfjordkjøtt slakter bare 15% av det kjøttet som de produserer. Store kunder 
av Nortura når det gjelder kjøp av slakt. 

• Effektiviteten på slakt påvirkes med kg på dyrene. 
• Sauekjøtt finnes ikke i butikk. Når det er overskudd på lam så finner man ikke sau i 

butikk. Lam går lettere å selge. Sau gikk til Afghanistan.  
 
 

Torleif Bjella orientering om situasjon ang. distribusjon og overgang til papp. 
 

• Matsvinn må være et argument for bedre avtaler og ordning på lager og distribusjon.  
• Dialog med kjedesjefene og argumentere om at dette fører til svakt Nortura og dette er 

negativt for alle. Avhengig av Nortura. 
• Når skal det bygges noe i Bergen? Mange som kan jobbe med dette i området. 

Nedleggelse av anlegg har ført til tungvinte løsninger. Var lettere når det var muligheter 
å dra til Eidsvåg. 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Tonje informerer om drift i Førde og markedsandeler i området. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endringer i forhold til innstillinger. 
Godkjent innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  078 Voss og Vaksdal Felles m 79 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Park Hotell Vossevangen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Robert Bekkhus 
Øvrige fra administrasjonen:  Britt Randi Stokkevåg, Karluf Håkull 
Ordstyrer: Guro Sofie Gjelland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 56 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 51 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen kommentarer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva er fond for vurderingsforskjellar? 
• Medlemskapitalen er risikokapital. Den skal ikkje betalast ut om det ikkje er rom 

for det. 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor vil grosistleddet ha egen vareveg? 
• Har grosistleddet no meir fleksibilitet til å få varer til seg? 
• Dette skulle vera ein vinn-vinn situasjon mellom oss og grosist. Vil det vera det 

framover? 
• Det er bra at det blir selt mykje, men får me betalt nok for det? 
• Kor mykje kan butikken sjølv bestemme om kva varer dei vil ta inn? 
• Hjelper det om me spør etter produkt i butikkane? 
• Stemmer det at Joker ikkje klarer å få bestille lam i November? Fatlandbonde 

seier at Nortura vil ha det på lager for å få tilskudd. 
• Fører dette til auka matsvinn? 
• Kor lenge har ordninga eksistert? Er det framleis innkøyrings problem? 
• Flott ny Kiwi butikk på Voss med stort utval, men ikkje Gilde varer. Kiwi 

Hemsedal har stort utval. Er det butikkane sjølv som bestemmer? 
• Kva gjer Nortura for å få butikkane til å selje meir Gilde varer? 
• I fjor var det mange spesielle produkt til kvar kjede. Er det mange små 

produksjonar? Fører det til at det vert kostbart? Er butikkane fornøgde? 
• Kva type varer er det helst butikkane får inn? 
• Kven har den økonomisk ansvaret ift utgått liggetid? 
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• Betyr det at det er mindre svinn på varer som det er stor omsetning av? Er det 
det som er grunnen til at me ikkje finn lam i butikken? Det blir for stor risiko for 
butikken? 

• Er det ein del varer i avtalen som butikkane er pliktige til å ta inn? 

 
 

4 Åpen post/lokale saker  v/Britt Randi Stokkevåg 
- Merker de at salet av plussprodukt går ned pga at pelsdyrnæringa forsvinn? 
- Det kostar mykje å ikkje halde oss til planen. Kvifor seier då dyrebilsjåførane ja 

til å ta med ekstra dyr? 
- Ved info om ny ordning for nødslakt i området, var det einigheit i gruppa om at 

me prøver ut ordning med å ha Farestveit som reserveløysing inntil eventuelt 
noko betre er på plass. 

 
Knut Sygnestveit: Me må spare peng!!. Medlemsdemokratiet er for tungt og det kostar 
svært mykje. Me er komme langt i ein gamaldags modell. Oppbygginga av 
medlemsdemokratiet har ikkje tilpassa seg utviklinga i samfunnet elles. 
Forslag om å ha skypemøte der det vert arrangert fleire møter samstundes og td Arne 
Kristian Kolberg held eit foredrag. Alle møta høyrer på det same foredraget, og kan 
stille spørsmål direkte på telefon. 
Kretsleiar vart bedt om å ta saka opp på RU møtet 
 
Utdeling av ROS 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  079 Eidfjord, Ulvik og Granvin Felles med 78 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Park Hotell Vossevangen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Robert Bekkhus 
Øvrige fra administrasjonen:  Britt Randi Stokkevåg, Karluf Håkull 
Ordstyrer: Kåre Olai   Solheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
56 

Kvinner:
5 

Menn: 51 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva er fond for vurderingsforskjellar? 
• Medlemskapitalen er risikokapital. Den skal ikkje betalast ut om det ikkje er rom 

for det. 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor vil grosistleddet ha egen vareveg? 
• Har grosistleddet no meir fleksibilitet til å få varer til seg? 
• Dette skulle vera ein vinn-vinn situasjon mellom oss og grosist. Vil det vera det 

framover? 
• Det er bra at det blir selt mykje, men får me betalt nok for det? 
• Kor mykje kan butikken sjølv bestemme om kva varer dei vil ta inn? 
• Hjelper det om me spør etter produkt i butikkane? 
• Stemmer det at Joker ikkje klarer å få bestille lam i November? Fatlandbonde 

seier at Nortura vil ha det på lager for å få tilskudd. 
• Fører dette til auka matsvinn? 
• Kor lenge har ordninga eksistert? Er det framleis innkøyrings problem? 
• Flott ny Kiwi butikk på Voss med stort utval, men ikkje Gilde varer. Kiwi 

Hemsedal har stort utval. Er det butikkane sjølv som bestemmer? 
• Kva gjer Nortura for å få butikkane til å selje meir Gilde varer? 
• I fjor var det mange spesielle produkt til kvar kjede. Er det mange små 

produksjonar? Fører det til at det vert kostbart? Er butikkane fornøgde? 
• Kva type varer er det helst butikkane får inn? 
• Kven har den økonomisk ansvaret ift utgått liggetid? 
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• Betyr det at det er mindre svinn på varer som det er stor omsetning av? Er det 
det som er grunnen til at me ikkje finn lam i butikken? Det blir for stor risiko for 
butikken? 

• Er det ein del varer i avtalen som butikkane er pliktige til å ta inn? 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Åpen post/lokale saker  v/Britt Randi Stokkevåg 

- Merker de at salet av plussprodukt går ned pga at pelsdyrnæringa forsvinn? 
- Det kostar mykje å ikkje halde oss til planen. Kvifor seier då dyrebilsjåførane ja 

til å ta med ekstra dyr? 
- Ved info om ny ordning for nødslakt i området, var det einigheit i gruppa om at 

me prøver ut ordning med å ha Farestveit som reserveløysing inntil eventuelt 
noko betre er på plass. 

 
Knut Sygnestveit: Me må spare peng!!. Medlemsdemokratiet er for tungt og det kostar 
svært mykje. Me er komme langt i ein gamaldags modell. Oppbygginga av 
medlemsdemokratiet har ikkje tilpassa seg utviklinga i samfunnet elles. 
Forslag om å ha skypemøte der det vert arrangert fleire møter samstundes og td Arne 
Kristian Kolberg held eit foredrag. Alle møta høyrer på det same foredraget, og kan 
stille spørsmål direkte på telefon. 
Kretsleiar vart bedt om å ta saka opp på RU møtet 
 
Utdeling av ROS 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  080 Odda og Ullensvang 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.00 Sted: Hardanger Hotell, Odda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Helge J   Reisæter 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 17 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 14 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Godkjent, Ordstyrar Helge Reisæter 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen kommentar 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva er gevist med og overføre lager til Asko/COOP? 
• Kor stor marknadsandel har Nortura? 
•  

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Etterlyser meir info om egg her i kretsen blir det levert 60 tonn! 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valkomiten: 

• 1 Lars Arne Sandvin 75670 (2019) 
• 2 Svein O Børve 86474 (2020) 
• 3 Ikkje valt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  081 Jondal og Kvam 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Tørvikbygd Ungdomshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olve Neteland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 23 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 21 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Møteleiar Olve Neteland ingen merknader til saksliste/innkalling 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Nortura har inngått dårlege avtaler for mange år sidan… kvifor legg Nortura inn gratis 
lager? (Henning Øvsthus) 

• Vanvittig og inngå slike lageravtaler (Knut Flatabø) 
• Har konkurrent slike avtalar? (Gunnstein Baggegard) 
• Kvifor har ikkje Nortura avtale med COOP? 
• Må me gi avkall på kunder for at marknadsordninga er for dyr? 
• Kvifor har KLF for lite slakt.. Jo for at dei vil heller ha ege slakt og bryte ned 

marknadsreguleringa 
• Pris på sau må vare feil.. Gunstein her må ein gjer eit eller anna 
• Kvifor skal eg redusera sauetalle mitt? Var god nok når det var for lite rådgivarar var 

med og hausa dette opp… 
• Egg, her får ein ikkje lov og lage kvotar nekta av myndigheitene 
• Korleis blir me oppfatta Georg Århus Må klara og bli oppfatta som positive 
• Peder Nærnes er sikker på at det er overskot på storfe på kort tid… 
• Krets 081 sluttar seg til uttale frå krets 119 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Jan Roy kommenterte ein del av spørsmåla 
• Mangelfull leiing eller styring har feila her… 
• Inn med eksterne personar i konsernstyret.. 
• Nei me trenger ikkje eksterne har flike eigarar.. 
• Hærland ny rettssak trur Nortura har lite å fare med.. 
• EMV prisforhandlingar her bør vara plikt mottak av Gildevarer.. 
• Kva har Nortura spar med å leggja ned avdelingar? 
• Kva blir alle pengane av som ein held etter i for av ikkje renter på kapitalkonto? 
•  
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4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valkomite: 

• 1. 99652 Morten Aasbø 2019 
• 2. 99923 Olav Vidar Melstveit 2020 
• 3. 73849 Trygve Vik 2021 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  082 Tysnes, Fusa og Samnanger 
Dato/tid:  21. februar kl. 20.00 Sted: Tønnekafeen Fjorden Senter, Eikelandsosen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Stein Olav   Hauge 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  20 
 

Kvinner: 
1 

Menn:19 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Stein Olav Hauge vald som ordstyrar, innkalling og sakliste godkjent. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva er totalkostnad med SAP 
• Distribusjonsmåter og svinn gir oss bekymring 
• Samtidig med ynskje om EMV så blir vi også pressa på dei andre varene, dette er 

vanskeleg. 
• Trur at NorgesGruppen er den vansklegaste kjeda å få inn mykje Gilde på. 
• Papp – den er ikkje god for alt når det gjeld, kva med t d blod og fett?  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor har industrisalet på lam gått ned? 
• Det er kjedene som bestemmer når ein skal ete fårikål. 
• Prøver Nortura å begrense overproduksjonen på småfe? 
• Det er Nortura og NSG som har pressa opp produksjonen, og Innovasjon Norge som 

ikkje vil yte tilskot på små bygningar, berre store. 
• Ikkje lammekjøt i butikken, så det må vere eit underforbruk – ikkje overskot! 
• Kretsen sluttar seg til vedtak frå krets 119. 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Vi må få gi melding om at vi er særs fornøgde med Veland som transportør!  Sjåførane 

gjer ein svært god jobb. 
• Spørsmål om import av kjøt. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  083 Kvinnherad 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Herøysund Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kjetil    Mehl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 7 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 6 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 

Gardsbesøk hos Pål Helge Haugse 
Gardsbesøk hos Pål Helge Haugse 

4. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• OK, Kjetil valgt til ordstyrar 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Even gjekk gjennom årsmelding/rekneskapen… 
• Er det ting det er enkelt og gjer noko med.. Even forklarte 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det fordel eller ei ulempe at kjedene har så stor kontroll? 
• Får ikkje tak i hos leverandør.. 
• Kvifor kan ein nå spara på administrative stillingar og ikkje før? 
• Kyllingreklamen korleis kommer den til og enda? 
• Send ut info om traktoren og pølsevogna vil ha den i Kvinnherad  
• Eksport av sau/lam 

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Er det vurdert å strame inn på tillitsmannsarbeidet i Nortura? Er det nødvendig med 

dyre samlingar på hotell? 
 
 
 

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



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  084 Etne og Vindafjord 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Kantina Sandeid-anlegget 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Norleif    Fjeldheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 31 
 

Kvinner:
3 

Menn: 28 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen kommentar 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Me er aldri blitt førespegla at me ikkje skulle få ut pengane. Er dette juridisk 
rett? 

• Kva konsekvensar vil det få om EK vert under 30%? 
• Kjem dei pengane som det var planlagt å betale ut i år til neste år? 
• Nortura betaler god rente på desse pengane så ei utsetting er ikkje så dramatisk 
• Me skulle redda Nortura den gongen me starta med 12000 i EK. Det har ikkje 

blitt betre etterpå. 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Tek Asko leige på varer som ligg på lager hjå dei? 
• Korleis kunne dei som forhandla med Asko gå med på at Nortura skulle sitte 

med ansvaret for varene? 
• Er distribusjonsavtalen ein forretnings-hemlighet? Me har ikkje fått info om den. 
• Er dette med at Nortura har hatt ansvar for lageret nytt av 2017? 
• Er det innkøyringsproblem, eller kjem problema til å fortsette? 
• Delt ansvar burde vore insentiv til å få varene ut. 
• Kor fort kan det gå å få endre avtalen? 
• For ein del år sidan hadde Nortura kontroll på heile verdikjeda. Tine har det i 

dag. Var det feil av Nortura å gå inn på dette? 
• Er ikkje kjøttdeig ein del av "grunnfjellet"? 
• Fatland kopierer emballasjen vår. Kan me stoppe dei? 
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• Må me ha dårleg resultat for at me skal ta tak i ting. 300 stillinga skal vekk no. 
Det må vera kontinuitet i arbeidet. 

• Det bør vera puljetillegg på det antall gris som er rett innmeldt, og ikkje på det 
som kjem ekstra. 

• Kanskje det bør vera "rett levert" tillegg til dei som leverer rett ift innmelding. 
Slik det var før. 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Uanmeldt besøk av MT er ubehagelig for alle.  
• Mattilsynet har ulik praksis i landet. Dette må dei ordne opp i og bøter må stå i 

stil med skaden 
• MT har adm kontor hjå Fatland. Er det rett? Dei burde hatt ein nøytral plass. 
• Det bør settast krav til dei som arbeider i MT. Dei må ha køyrt praksis før dei får 

arbeid med å kontrollera hjå bøndene. Ta denne saka opp med Bondelaget. 
Kretsleiar forbereder ei sak på dette til RU den 12.mars. Det blei referert frå 
innlegg i Bondevennen der Per Voll uttalte seg om at tilsynet bør utførast av 
praktiserande dyrlege. 

• Heile næringa må kjempe for at dei som ikkje bør ha dyr får oppfølging. Data frå 
slakteria bør brukast i oppfølginga. Me må jobbe offensivt ut for å betre forhold 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Det bør stå på valskjemaet kva tid dei ulike var valde inn fyrste gong.  
Valresultatet vart som innstillinga. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  085 Indre Ryfylke 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Ryfylke Fjordhotell, Sand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Magne Haug 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
 30 

Kvinner: 
7 

Menn: 23 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent, møteleiar Magne Haug 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Gjennomgang av årsmelding og rekneskap ved Jon Lilleslett 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Sveinung Havrevoll etterlyser lammekjøtt i butikk 
• Kven har ansvaret for lager hos Asko/Coop 

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Jon viste nye produkt og kva kjede har kva 
• Må diskutera meir kvalitet enn pris 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Val etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  086 Bokn og Tysvær  Felles med 87 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Erling Lønning 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 70 
 

Kvinner:
10 

Menn: 60 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknader 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor gjekk me inn på ein slik distribusjonsavtale? 
• Dette er for dårlig! 
• Kva er strategien for å komme i forhandlingsposisjon med kjedane? 
• Er ikkje produksjonen som Nortura har ein makt posisjon? 
• Hadde det vore lurt å gått utanom kjedane? 
• Har det vore oppe i styret om å td. bruke Felleskjøpet som salgsplass? 
• Tiriltunga.no. Vareutvalet har minka. Det burde vore pinnekjøtt der. 
• Rema har mykje Gilde varer. Det er bra. 
• Langtidshorisont på vareveg; er det gjort for dårleg jobb med å planlegge 

gjennomføringa av dette? 
• Går det ikkje an å ha eit krav hjå kjedane om at det skal vera Gilde på produkta, 

eller evt merke dei med produsert av Nortura. Det er viktig å vite dette for å 
sikre oss at me kjøper norsk mat. 

• Problemet er at me har mista makta. Me må ha Gilde som førande merka for å få 
makta tilbake 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Er det rett at Inger Lise Rettedal er i styret når ho driv konkurrerande verksemd? 

Det er kanskje lovleg, men uansett er ikkje dette bra. Ho driv butikk i butikken 
og kan ikkje vera i styret. Verksemda hennar er blitt så stor at ho kan ikkje 
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kallast nisjeprodusent lengre. Tvil her må komme medlemmene til gode. Me 
som medlemmer taper på dette! Dei tek tilbake alt som er innanfor dei kriteriene 
som dei vil ha, og resten skal nortura ta seg av. 

• Dette er ei vond sak, då det ikkje er grenser for kor mykje ein kan ta tilbake som 
nisjeprodusent. 

• Ein anna person klarer ikkje å sjå dramatikken 
• Må be om at saka blir vurdert på nytt ut frå kor mykje ho leverer som nisje. Må 

bli sak på neste RU møte 
• Kan ha benkeforslag på årsmøte. Vil stille med ein anna kandidat. 

 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
IHHT innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  087 Ytre Haugaland  Felles med 86 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arnt    Haugsgjerd 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 70 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 60 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

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

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknader 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor gjekk me inn på ein slik distribusjonsavtale? 
• Dette er for dårlig! 
• Kva er strategien for å komme i forhandlingsposisjon med kjedane? 
• Er ikkje produksjonen som Nortura har ein makt posisjon? 
• Hadde det vore lurt å gått utanom kjedane? 
• Har det vore oppe i styret om å td. bruke Felleskjøpet som salgsplass? 
• Tiriltunga.no. Vareutvalet har minka. Det burde vore pinnekjøtt der. 
• Rema har mykje Gilde varer. Det er bra. 
• Langtidshorisont på vareveg; er det gjort for dårleg jobb med å planlegge 

gjennomføringa av dette? 
• Går det ikkje an å ha eit krav hjå kjedane om at det skal vera Gilde på produkta, 

eller evt merke dei med produsert av Nortura. Det er viktig å vite dette for å 
sikre oss at me kjøper norsk mat. 

• Problemet er at me har mista makta. Me må ha Gilde som førande merka for å få 
makta tilbake 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Er det rett at Inger Lise Rettedal er i styret når ho driv konkurrerande verksemd? 

Det er kanskje lovleg, men uansett er ikkje dette bra. Ho driv butikk i butikken 
og kan ikkje vera i styret. Verksemda hennar er blitt så stor at ho kan ikkje 
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kallast nisjeprodusent lengre. Tvil her må komme medlemmene til gode. Me 
som medlemmer taper på dette! Dei tek tilbake alt som er innanfor dei kriteriene 
som dei vil ha, og resten skal nortura ta seg av. 

• Dette er ei vond sak, då det ikkje er grenser for kor mykje ein kan ta tilbake som 
nisjeprodusent. 

• Ein anna person klarer ikkje å sjå dramatikken 
• Må be om at saka blir vurdert på nytt ut frå kor mykje ho leverer som nisje. Må 

bli sak på neste RU møte 
• Kan ha benkeforslag på årsmøte. Vil stille med ein anna kandidat. 

 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
IHHT innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  088 Ytre Sunnhordland 
Dato/tid:  1. mars kl. 19.40 Sted: Grand Hotell, Leirvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Marit Mathiassen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
20 

Kvinner: 
3 

Menn: 17 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  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Marit vald til ordstyrar, innkalling og sakliste godkjent. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det tenkt å utbetale frå Fond? 
• Kan ein få utbetalt medlemskapitalen om ein sluttar? 
• Kvifor kan ein ikkje betale ut frå etterbetalingsfondet når ein har dårleg år? 
• Vil ein få utbetalt frå etterbetalingsfondet etter at ein har slutta?  
• Avtaler med kjedene – kor mange år varer dei? 
• Spørsmål om bestilling til butikker. 
• Kva er fordelen for Nortura at det er sentrallager?  
• Kva vil skje med pakking i papp når vi får innstramingar på plastbruken? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Likar ikkje prisnedgang på hausten på storfe, treng å levere slaktemodne dyr og oksane 
må ut av fjøset når kviger skal inn. Passar dårleg med beitesesong 

• Saknar tiltak for å få varene ut i butikk, spesielt på småfe 
• Prisen på sauekjøtet er dårleg, kvifor? Litt diskusjon på sauen og pris. 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Vedr. COWI – kva skjer med denne saka? 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Forslag frå salen om Lars Ove Rimmereid som kretsleiar – Innstilt var Karen Elisabeth R. Sæbø 
Skriftleg val – 11 stemmer for Lars Ove Rimmereid – 7 stemmer for Karen E. R. Sæbø 
 
Kretsleiar for 1 år -  Lars Ove Rimmereid 
Nestleiar for 1 år/medlem i Kretsutvalet for 1 år- Karen Elisabeth Rydland Sæbø 
 
Medlem i valkomiteen for 1 år og leiar 2019 – Tore Sigurd Fitjar – 85596 ved handsopprekking –  
Går inn då innstilt leiar Ola Steinsland trekte seg. 
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