Referat fra møte i Regionutvalg Øst,

Quality Grand Hotell Kongsberg, 13. mars 2019
Oppropsliste RU Øst våren 2019
Krets
nr
110

Krets Navn

Fornavn

Etternavn

Notodden, Tinn og Hjartdal

Hans Jørgen

Aase

110

Notodden, Tinn og Hjartdal

Sigrun Ø.

Hansen

FF

111
111
112

Nome, Bø og Sauherad
Nome, Bø og Sauherad
Vest-Telemark

Jon O.
Anita
Hilda

Midtbø
Høidalen
Vaa

FF

112

Vest-Telemark

Bjørn Vestergård

Lognvik

113
113

Søndre Telemark
Søndre Telemark

Tom Kristian
Anders

Moland
Stensrød

114

Jarlsberg

Per Asbjørn

Andvik

114

Jarlsberg

Charlotte

Langklep

114

Jarlsberg

Espen

Finden

114

Jarlsberg

Magnus

Johnsen

115
115
115

Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold

Karianne Lunde
Nils Henry
Marikken

Solberg
Haugen
Røsholt

115

Søndre Vestfold

Leif Gunnar

Fevang

116

Flå, Nes, Gol og Hemsedal

Ole Kai

Sørbøl

116
117

Flå, Nes, Gol og Hemsedal
Ål og Hol

Else Horge
Heidi

Asplin
Øen

117

Ål og Hol

Lars M

Løyte

118

Numedal

John

Bergerud

118

Numedal

Kjell Terje

Løver

119

Hans O

Falang

Truls

Ødegård

120

Ringerike, Hole, Sigdal,
Krødsherad og Modum
Ringerike, Hole, Sigdal,
Krødsherad og Modum
Nedre Buskerud

Henrik

Aasland

120

Nedre Buskerud

Kjell Gunnar

Gravningen

120

Nedre Buskerud

Signe Ø. Røren

Dahlen

121

Halden, Sarpsborg og
Aremark
Halden, Sarpsborg og
Aremark
Halden, Sarpsborg og
Aremark
Moss, Fredrikstad, Hvaler,
Råde, Rygge og Våler
Moss, Fredrikstad, Hvaler,
Råde, Rygge og Våler
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad

Ole Kristian

Bergerud

Torgeir

Ulsrød

Lars

Talberg

Henriette Lyche

Røed

Anne

Tofteberg

Elling

Ruggli

Thor Harald

Bjoner

Thore

Opsahl-Haugerud

Lars-Otto

Grundt

Svein Martin Schie

Hystad

119

121
121
122
122
123
123
123
123
123

Forfall

Vara

Terje Wold

FF
FF

FF

Sigbjørn Aa Rød

FF

Hilde Stabbetorp

FF

Øyvind Tofteberg

FF

123

Anne Sofie

Olsen-Torp

Erling

Mysen

Ole

Egge

Lars

Holene

Martha Irene

Mjølnerød

Tore

Huse

125
125
126
126

Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Trøgstad, Spydeberg, Askim,
Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ski,
Ås, Frogn, Nesodden,
Oppegård og Enebakk
Trøgstad, Spydeberg, Askim,
Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ski,
Ås, Frogn, Nesodden,
Oppegård og Enebakk
Trøgstad, Spydeberg, Askim,
Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ski,
Ås, Frogn, Nesodden,
Oppegård og Enebakk
Trøgstad, Spydeberg, Askim,
Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ski,
Ås, Frogn, Nesodden,
Oppegård og Enebakk
Nedre Romerike
Nedre Romerike
Øvre Romerike
Øvre Romerike

Lars Vegard
Ingunn M.
Erik
Ole Kristian

Borstad
Hammeren
Bøhn
Skallerud

126

Øvre Romerike

Albert

Lund

RU leder

Ole Reino

Tala

RU nestleder og AU
fjørfekjøtt
AU-medlem, egg

Ole Johannes

Egeland

Lars Vegard

Borstad

AU-medlem, gris

Hans O.

Erikstein

AU-medlem, storfe

Ole Kai

Sørbøl

123
124

124

124

124

FF

FF

Arbeidsutvalget RU Øst

FF

AU-medlem, småfe

Mina S.

Klaseie

AU-medlem kalkun

Øystein

Mysen

Vara AU-medlem, kalkun

Dagfin

Henriksen

Vara AU-medlem, egg

Svein Iver

Gjøby

FF

Årsmøteutsending

Gunnar H.

Li

FF

"
Valgkomité RU, leder
Valgkomité RU, nestleder
Valgkomité RU, medlem

Harald
Elling
Marit
Kåre Johnny

Bøhnsdalen
Ruggli
Gauterud
Berg

FF

FF

Valgkomité RU, medlem

Haldis

Prestmoen

FF

Valgkomité RU, medlem

Gunnar

Haugo

FF

Styremedlem

Jon

Lilleslett

Styremedlem

Bente

Roer

Sentral valgkomité
Kontrollkomite
Konsernsjef
Konserndir/regionsjef
Tilførselsleder
Organisasjonsleder

Sigbjørn Aadne
Odd Gunnar
Hans Thorn
Karin M
Terje
Børge

Rød
Mosen
Wittussen
Røhne
Nilsen
Slettebø

Øvrige deltakere
FF

Mona M. Hansen

Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste
Leder i AU, Ole Reino Tala, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 2 Årsmelding og regnskap 2017 for Nortura SA, v/ konsernstyremedlem Jon
Lilleslett. Sak 3. Konsernsjefens time v/Hans Thorn Wittussen
Oppsummering kretsmøtene i region Øst v/Børge Slettebø
Følgende hadde ordet: Bjoner, Talberg, Lognvik, Andvik, E. Mysen, Ruggli, Haugerud,
Ødegård, Vaa, Gravningen, Mysen, Bjoner, Mjølnerød, Huuse, Ø Mysen og Tala
Spørsmål og kommentarer:
• Eiernes bidrag består i nedtrekk av oppgjørspris/ytelser
• Er manglende inntjening et bransjeproblem eller bare et Norturaproblem
• Betydning forsyningsplikt egg
• Hvordan takles vegetarianertrenden
• Tillitsvalgte tenker framover
• Tenke gjennom ordbruk, "blåruss" kan like godt være ressurssterke personer utenfor
næringa som kan ønske felles front med næringa, men kanskje ikke føler seg
velkommen
• Vi må ha trua på det vi driver med, vi må gå mer i takt og i samme retning, føler at det
tidvis er mindre "tru" blant eiere enn blant tillitsvalgte og ansatte
• Det var stort engasjement i kretsmøtene, det er alvorlig med et så svakt resultat. Det
forventes at resultat bedres og at innskutt kapital forrentes. Medlemmer gir oss ett år
på å få det i orden, ellers vil de forlate oss
• Årsak til underskudd Prima Jæren
• Kan vi bruke idrettsstjerner i markedsføring av våre merkevarer som en motpol til
vegetarsatsing
• Konsernsjefen høres ut som en evangelist, dette hjelper på trua. Vi må hente
marginene i sluttmarkedet.
• Malvik og SAP: Tid, kostnad og kvalitet. Overrasket over at Nortura ikke har
kvalitetssikret godt nok. Det må settes på nok kompetente folk. Er avtale med
leverandør god nok?
• Vedr reduksjon av indirekte kostnader; Prisutvikling egg; 95 øre til produsent, kr 2 fra
pakkeri og kr 4 i butikk. Tap av avtale med COOP var nok mer politisk betinget enn
økonomisk
• Ansatte i Nortura. Medarbeidere på grunnplan ikke fornøyd, mellomnivå føler
manglende ros og tilbakemelding. De ansatte er vår viktigste ressurs og må tas vare
på
• Innspill jordbruksoppgjør. Ved overskuddssituasjon på storfekjøtt, hva er optimal
størrelse på storfeslakt, bruk kvalitetstilskudd
• Nortura bør bruke Kjøttcompagniet med en Food-truck til å fremme salg av f.eks
sauekjøtt
• Ønske om å få registrert flere epostadresser og mobilnr pr medlemskap
• Ser reklame om produkter hvor kvalitet framheves, Nortura må lære av dette
• Premiere innmelding på nett
• Premiere riktig leveranse, riktig merka dyr
• Positivt at styret og konsernsjef er framoverlent, har hørt om tiltakspakker før og lurer
på hva slags "motvind" vi møter denne gangen
• Hva kan jeg som produsent gjøre for å bidra til kostnadsreduksjoner i Nortura
• Positive signaler, La oss få innfridd forventningene. Spørsmål: Har Nortura mye
utestående kapital hos medlemmer gitt som kreditt på livdyrkjøp, og hvordan er
sikkerheten for dette?

Nortura har ikke mottaksplikt på smågris. Hva tenker Nortura om omsetting evt
slakting av smågris for å regulere dette markedet framover
• Tiltak for å fremme salg av egg, Gode filmer er underveis, men ingen trenger å
reklamere for å selge egg til påske, trenger mer i lavsesong.
• Positivt at det er god dialog med grossist-ledd. Må være mer fokus på positivt
dekningsbidrag på alle ledd.
• Det signaliseres at vi må stå enda mer på, hvordan vil konsernsjef oppnå en
vinnerkultur blant eiere og ansatte
• Ros til rett tid og på rett sted virker både for ansatte og tillitsvalgte. Viktig å bygge en
sterk vinnerkultur, samt evne å snu oss fort når noe går imot.
• Kan bonusordning for medarbeidere være et aktuelt incitament for Nortura
• Hvordan kan Orkla klare seg i et marked hvor alt må kjøpes inn
Lilleslett og Wittussen svarte på spørsmål og kommenterte innspill.
•

Leder i RU, Ole R Tala takket for engasjement og innspill og konkluderte med at møtet
som helhet var enig i styrets forslag til disponering av resultatet for 2018 og tar
kommentarer og innspill til etterretning.
Sak 4+5 Framtidens inntransport i Nortura -status i region Øst, og kort orientering fra
medlemsavd v/regionsjef Karin Røhne
Nasjonalt inntransportprosjekt presentert, orientering om status i egen region.
Spørsmål og kommentarer fra: Tofteberg, Skallerud, Vaa, Ruggli, E. Mysen, Hansen,
Ødegård, Borstad, Erikstein, Lognvik, Andvik, Johnsen, Sørbøl
• Stort engasjement i Østfold, trusler om overgang hvis ikke god løsning finnes. Føler
at å fjerne usikkerhet og sikre god kommunikasjon er nøkkelen til løsning.
• Også Akershus/Romerike føler dette. Føler at vi har stått "på stedet hvil", uten å
komme videre. Vi må ikke spare oss til fant, risiko er at vi setter mye tonnasje i spill
• Når innleide selskap kan tjene på inntransport, så bør vel Nortura også kunne drive
dette med fortjeneste. Omlasting/nye omgivelser/håndtering virker stressende på dyr,
ikke kjøreavstand og å stå på bilen.
• Det må være likt vederlag for likt arbeid. Dersom riktig at tilbud om arbeidsvederlag
for transportører er lavere enn timelønna for ansatt livdyrsjåfør bør dette ses på.
Også km-sats. Få landa avtalene på en verdig måte som begge parter er tjent med.
Gevinst på å ha gris i tre etasjer?
• Kjøre- og hviletid i forhold til dyrevernloven? Hva vil innføring av kjøre- og hviletid
medføre av ekstra kostnader for Nortura/bransjen
• Viktig ift sikkerhet/HMS at det er rutinerte/kjente sjåfører. Eksisterende sjåfører
melder at ny avtale ikke er økonomisk forsvarlig for dem.
• Kan vi lære av TINE ift kommunikasjon mot forbrukere (TINE-ambassadører)
• Norskspråklige sjåfører må være en forutsetning i avtalen
• Forslag om å bruke eksisterende ikke aktive gårdsanlegg som faste omlastningssted
• Advarer mot å gjøre samme feil som FK ifm omlegging av transport
• Hva koster denne prosessen for Nortura?
• Den kunnskap som tillitsvalgte får gjennom RU-møter og andre arenaer må brukes på
hjemmebane til å informere andre medlemmer og bidra til gjennomføring. Det føles
som at vi som tillitsvalgte lar oss "bruke" av transportørene.
• Mye god informasjon. Har fått trua. Det framlagte høres fornuftig ut. Vi må stille oss
spørsmålet; Hva kan vi bidra med som bonde og eier.
• Frakt av dyr handler om mer enn penger, også følelser. Vi må se hele verdikjeden i
dyrevelferd-sammenheng, må derfor inngå avtaler med stil
• Foreslår at det vurderes innført økonomiske incentiv til bonde for lett lasting/større
biler. Dette imøtegås av andre: Dette er vårt selskap og vi må hjelpe selskapet til å
tjene penger. Overskudd kommer oss eiere til gode

Regionutvalgsmøtet åpner for at RU-leder/AU følger opp det videre arbeidet med
inntransportavtalene
Sak 6. Orientering fra sentral valgkomite v/Sigbjørn Aa Rød
Spørsmål og kommentarer; Mjølnerød, Ruggli, Bergerud, Røren Dahlen, Vaa, Klaseie,
Talberg, Falang, Lognvik, Gravningen
• Utskiftninger i styret var ventet, likevel noe overraskelse
• Oppfordrer til at det jobbes for å endre instruks for valgkomite slik at styret samlede
kompetanse vektlegges, ikke regiontilhørighet og produksjon. (etter replikkveksling
framkommer at valgkomite kan vurdere/vekte dette)
• Føler at småfe blir underrepresentert
• Viktig at det nye styret har fokus på økonomi, ikke politikk
• Det bør sonderes nye omkring nye styremedlemmers egnethet/historie
• Størrelse på styret, er den optimal?
Sak 7. Valg
Det var ved opprop/møtestart 44 stemmeberettigede, det ble under valget avgitt totalt 42
stemmer. Valgkomiteens leder Elling Ruggli redegjorde for arbeidet i valgkomiteen og
presenterte innstillingen
Det ble gjennomført skriftlig valg på leder og nestleder i Arbeidsutvalget.
Leder av AU, Ole R Tala ble valgt med 42 stemmer, ingen blanke.
Nestleder av AU ble Ole Johs Egeland, valgt med 40 stemmer, 1 forkastet og 1 blank.
Alle øvrige valg ble gjennomført ved akklamasjon iht valgkomiteens innstilling
Leder av RU, Ole R Tala takket for tilliten og takket Lars Vegard Borstad for arbeidet som
AU-medlem og fagutvalgsmedlem. Elling Ruggli ble takket for jobben som leder av regionens
valgkomite,
Sak 8. Rapport fra arbeidet i Regionutvalget og fagutvalgene.
Ole R Tala foretok en oppsummering av arbeidet i AU og i fagutvalgene
Sak 9. Åpen post
Følgende hadde ordet: Røhren Dahlen, Johnsen, Ruggli, Vaa, Lognvik
• Kalvepris. Settes pris i sone 2, føler at vi i sone 1 betaler for mye for foringsdyr
• Viktig å følge opp krav som stilles til kvalitetstillegg for kalv/foringsdyr. Kanskje noen
kalver burde vært avvist
• Ønske om legge ut link på FB-gruppe om referatene fra RU-møtene
•
Ole Kai Sørbøl og fagutvalget kikker på kalveprissetting
Møteleder Ole Reino Tala takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i
regionen lykke til videre.

