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Generell informasjon
• 16 møter i 20 kretser fra 19.02. til 1.03. 2018
• Av 2340 registrerte medlemmer mot 2373 i 2019 møtte 645 mot 589 året 

før.
• Det er 27,6% av antall medlemmer (24,8% i 2018)
• Av disse møtte 16,6 % kvinner mot 13,9% 2018 – 107 mot 82 i fjor.
• På møtene møtte Bente Roer og Inger Lise Rettedal fra konsernstyret, i 

tillegg til Trine H. Våg i det store møtet på Jæren.
• Ellers var det leder og nestleder fra AU og regional administrasjon som 

dekket møtene. 

• Krets 103- Mandal/Marnardal hadde 44,9% oppmøte – Vant konkurransen!
• Gratulerer!

2



Saker som gikk igjen under årsmelding og regnskap

Økonomien i selskapet må bedres, synliggjør kostnadene i Nortura for eierne.  
Må tjene mer penger. Bør en selge anleggene og leie disse tilbake?  Se på 
forretningsmodellen til Tine for ideer?
Få kontroll på svinn og indirekte kostnader! Spares det også i det små i selskapet?
Trenger utbetaling av renter og rullering av medlemskapital snarest.
NOVA – kostnadene her og ansvar for dette – og god info til eierne om prosjektet.
Løren – dyrt i Oslo – bruk anleggene i stedet for.
Hvorfor gavepensjon når en sier opp folk?
Mediehåndteringen må bli bedre – rett info ut når Nortura/bonden/kjøttet blir angrepet.
Må ha like avtaler på alle felt i både Nortura og Prima Slakt A.S.
Snakk opp Nortura og bruk oss som tillitsvalgte!!
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Drift og marked

• Må få egen merkevare-butikk – og medlemskjøp/returpunkt i Agder. 
• Se distribusjon og struktur opp mot miljø.
• Strategien på merkevarene – hva er den? Må være mer merking med NORSK.
• Inntransport opp mot kjøre og kviletid – effektiviser, men sjåfør må snakke norsk.
• Kan ikke ha produsenter som ikke forholder seg til dyrevernsregler.
• Effektiviser alt som kan gjøres enklere, og finn eksport-muligheter.  (Sauen)                       
• Mye frustrasjon over å ikke finne merkevarer i Coop-butikkene (også andre butikker)
• Trenger etableringshinder ved overproduksjon.  Har vi nok verktøy som 

markedsregulator?
• Bør vi ha slakterisamarbeid også med andre konkurrenter?
• Hva skjer med avfallet fra slakteprosessen når pelsdyrene forsvinner?
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Drift og marked

• Er vi gode nok på salg?
• Bruk rett markedsføring – bonden bærer ikke griser i tunet!
• Slutt med ROS!
• En del spørsmål om Prima – kredittsaker, inntjening, konkursen, etc.
• Inntransporten – krets 89 forventer at økonomisk potensiale blir tatt ut!
• Er det kommende press fra kunder rundt dyrevelferd?
• Stoppsatsen bør strykes for alle som melder inn på nettet.

• Nortura trenger en Solskjer-effekt!!
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Andre innspill og Åpen post

• Trenger en «pris» til bonden hver uke vedr. Min Side, siden må også bli mer 
brukervennlig og bedre.

• Trenger elektroniske øremerker også for storfe
• En del bemerkninger om ny klassifiseringsmetode på storfe.
• Livdyrsidene på nettet MÅ tas bort! (Noen saker på livdyr i oppfølging)
• Utnytt felles inntransportkapasitet med Prima!
• Trenger flere direkteavtaler på livdyr.
• Finne enklere metode for rett partering av retur/nisje og dette skal da betales for.
• Tar lang tid før en kan få rådgiving – innfør betaling og utfør! (Agder)
• Feil i innmeldinger må få økonomiske konsekvenser for bonden!
• Trenger mer kalv og Pig Wings i butikk, og en super grillsommer!
• I Agder er det flere Prima-leverandører som møter opp i kretsmøtene!

6



Andre innspill og Åpen post

SKRYT TIL SJÅFØRENE!
OG

SKRYT TIL STYREMEDLEMMER
FOR GOD OG SANNFERDIG 
FREMLEGGING AV SAKENE!
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