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Møtereferat 
 
 
 
Møte: Tlf møte AU Nord, inkl førebuing kretsmøta  

Tid/Sted: Fredag 15.02.19 kl 12.30 – kl 14.30  

Tilstede:  Svein Slåtsveen, Endre Østbø, Ragnhild Engan, Bjørn Arne 
Skoglund, Fred Tore Fagereng, Bente Børsheim, Merethe Sund 
og Pål-Kenneth Løvås. 
 
Til sak 1: Arne Flatmo, Espen Klausen Holen, Bernt Mikalsen, Linn 
Hege Engen, Christer Skreslett og Birger Theodorsen. 

 

Forfall: Svein Inge Jakobsen, Brit Kari E Hauger, Birgitte Rørvik Brun.  

Kopi til: Vara AU  

Referent: Pål Løvås Målselv, 15.02.2019 
 

 
 

 
Sak nr.  Emne Ansvar 

1 Gjennomgang av årsmelding og rekneskap, basert på p lansjeserien til kretsmøta 
Merethe orienterte. 
 
Spørsmål/kommentarar: 

• Sp.mål til pl.6: Hvor mye er tatt inn på kutt i administrative stillinger på Løren? Er 
tatt ut 20% adm. stillinger totalt og da er Løren med. 

• Utbetaling av renter er ikkje forenlig med loven når det ikkje er overskudd i 
selskapet. 

• Sp til 10: Uforutsigbar leveringsevne? Viktig med presisjon i alt vi gjør og skal 
levere, helt fra innmelding til leveranser ut til kunder. Spørsmål om kostnad på 
Nova? Påbeløper kostnader ved endring fra standarden. Ikke noen tall foreligger, 
men det vil påløpe seg høyere kostnader enn først antatt. 

• Pl.13 Blir plukket ut varer frå Thulefjord-produksjonen sitt sortiment. Viktig at 
dette blir debattert. Coop er inne nå for sal av Thulefjord. Bjerka har også 
reduksjon! Viktig! 

• Hørt rykter om at kjøpmennene får til svar at de bør prioritere Folkets kjøttdeig 
fremfor Gilde kjøttdeig! Merethe tar dette med videre. 

• Kommentar om at det må komme frem at det må og skal opprettholdes og 
styrkes produksjon i Nord. 
  

Vedtak: AU tar orienteringa til orientering.  
 

 

2 Oppsummering etter tlf møter med kretsleiarane 
Svein og Endre oppsummerte. Tlf møter også før RU-møtet? 
 
Vedtak: AU ønsker at det blir tlf møter med kretsle derne før RU-møtet.  
 

 

3 Sakliste og køyreplan for regionutvalsmøtet 14.03 
 
Innspel: 

• Ok! 
 
Vedtak: Brit Kari jobbar vidare med innkalling og s akliste til regionutvalsmøtet 
 

 

4 AU-møte 13.03 
Møtestart? 
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Innspel: 
• Start kl. 15.00 

 
Vedtak: Møtestart for AU møte 11.03 vert kl 15 
 

5 Oppgåver for fri AU-medlem 
Svein orienterte om at det vert sett på om fri AU-medlem kan delta i eit fagutval. 
 
Innspel: 

• Birgitte R Brun tar ikke gjenvalg. 
• Det frie AU-medlem kunne jobbe litt ut mot kretsene? 
• Må komme på et dyreslag evt.i tillegg til livdyr 

. 
Vedtak: AU tar orienteringa til orientering.  
 

 

6 Eventuelt 
 

 

 


