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Møtereferat 
 
 
 
Møte: Teams møte AU Nord  

Tid/Sted: Mandag 22.06 kl 10 – kl 12  

Til stede: Svein Slåtsveen, Tone Rubach, Bjørn Arne Skoglund, Fred Tore 
Fagereng, Bente Børsheim, Håvard Knygh, Merethe Sund, Pål-
Kenneth Løvås og Magne Trondmo. 

 

Forfall: Ragnhild Engan  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik, 23.06.2020 

 

 
 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
Merethe orienterte fra konsernstyret. 

- Merkevarestrategi, ansatt ny person, virker som det vil skje mye spennende 
og positivt. 

- Nova: Gode utrullinger på fabrikkene, noe smårusk. Må jobbe enda mere med 
oppfølging der dette er tatt i bruk. Gevinstrealisering – jobbes med det nå. 

- Økonomi: 14 mill bak jan og feb – totalt sett ikke ille. Har svekket seg 
betydelig i mars og april. Corona er en av hovedforklaringene. Vridning fra 
PROFF mot dagligvare - økte svinnkostnader i vekslingen her. Økt 
bemanning, økt overtid, økt sykemelding, fokus på hygiene etc. Økning på 
salg i dagligvare, men betydelig nedgang på Proff.  

- Marginsvekkelse i "Mor".  
- Ubalanse på hvitt kjøtt – jobbes med det.  
- Økt utgått liggetid. Økte tilleggsytelser. 
- EK-andelen fortsatt innenfor i f.t. bankene. 
- Totalt sett altså et dårlig 1. tertial, og tar nok det med oss også inn i 2. tertial.  

Er likevel positivt mht. alt som skal skje videre framover nå. Det er "god drive" 
i selskapet. 

- Alle medarbeidere i PROFF har bidratt i produksjonen i corona-perioden. 
Tilbake fra ca pinse, der de da i hovedsak har jobbet med nye avtaler. 

- Til høsten kommer ny aktivitet på Otta.  
- Det kommer også flere spennende ting, uten at det kan informeres om det pr 

nå. 
- Tilførselskampanjen. Har allerede fått over noen produsenter. 
- Eksport av lam. Gikk inn for eksport – ca 500 t. Finansiering gjennom trekk på 

nettonotering (15 øre/kg). Er da dermed kun Norturabonden som bidrar. Men 
likevel gunstig å eksportere i stedet for å legge på reg. lager. Må få ut god 
informasjon/kommunikasjon rundt dette. 

- Totalmarked – økt melkebehov – færre kuslakt. Anmodet om økt import. 
- Reg lager gris er tomt. Har gått ut generell oppfordring om at de som har 

kapasitet til det oppfordres til å sette inn smågris. 
- Førtidsslakting (eggprod) fra aug/sept. 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Bekymret i f.t. tilførsler i forbindelse med ny industriplan (ikke så mye i Midt og 
Nord). Hva gjør vi for å greie å beholde det vi har?  

 Hva skjer i f.t. Ottaanlegget og de som har meldt interesse for å kjøpe det? 
 Kommer vi inn under noen av "tiltakspakkene" mht. Corona? I flg Merete ser 

det ikke slik ut – pga at vi er et "konsern". 
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 Det skal komme "nye, spennende ting"!? Når før vi høre om de nye tingene? 
Viktig at de tillitsvalgte før høre om dette før det gjøres kjent. 

 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering. 
  

2 Orientering fra Medlem og Tilførsel – område Nord 
Pål-Kenneth Løvås: 

- Det har væt hektisk og har skjedd mye i forbindelse med ny organisering. 
- Samling med alle rådgivere forrige uke – fokus på tilførselskampanjen. 

Hvordan skal man jobbe? Hvordan ta vare på de produsentene vi har? 
- Må finne ut hvordan rapporteringen inn i AU skal foregå framover. 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Har vi mistet tilførsler i Nord?  
o Nei – ikke mistet produsenter til konkurrent nå, så vidt vi vet.  

 Vegagris, polarlam – hva er årsaken til at dette ikke har fått mer trykk?  
 Neste gang man går inn for et slikt produkt som Vegagris, så må det gis fullt 

trykk og gjøres ordentlig. Vegagrisen ble halvhjertet. 
 Lokal kjøpmann sier at de tjener mindre å ta inn Gilde enn EMV 
 Situasjonen i f.t. rådgivere. Har vi mistet rådgiverressurser i forbindelse med 

omorganiseringen? 
o Nei. Blir lyst ut en ny stilling nå, etter Kåre som blir pensjonist.  

 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering. 
 

 

3 Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene 
 
Bente, gris 

- Bente: Var ikke med på siste møtet. Ny struktur og tilførselskampanje var 
hovedtema. Generelt sett ser det lysere ut mht. økonomi nå.  

- Ikke noe nytt i f.t. ansvarskretser. 
 

Fred Tore, storfe  
- Var ikke med på siste møte.  
- Ansvarskretser – skal ha et møte med kretser i Troms mht. priser på 

fôringskalv 
 

Bjørn Arne, egg 
- Bygges om på Heimdal.  
- Utfordringer med fjærløse høns i flere landsdeler.  
- Vil kontakte ansvarskretser senere i uka 

 
Tone 

- Det har vært stille fra ansvarskretsene. Mye skyldes forhåpentligvis ei hektisk 
tid. 

- Er bestemt at leder og nestleder skal ha innkalling og referat fra 
fagutvalgsmøtene. Har ikke fått dette til nå. Magne sjekker opp. 

- Tone er valgt som leder i Nord-Norsk Landbruksråd.  
 

Svein 
- Stille fra ansvarskretsene 

 
Håvard 

- Ikke hørt noe fra ansvarskretser. 
 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.  
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4 Oppgaver for fri AU-medlem 
På slutten av forrige AU-møte var de fleste AU-medlemmene med og diskuterte rollen 
og oppgavene til "det frie" AU-medlemmet (Håvard). Konklusjonen var at han skal 
være AU sin kontakt og bindeledd inn mot kjedene. Bønder som har tanker/spørsmål 
rundt dette skal kunne henvende seg til Håvard, og han vil forsøke å finne svar 
dersom det oppstår spørsmål/situasjoner som må/bør avklares. Magne vil finne 
kontaktinfo på personer i Nortura som det vil være naturlig å ha dialog med i slike 
saker. 
 
Innspill/kommentarer: 

 Svein jobber med et brev som, på vegne av AU, tenkes sendt ut til butikker. 
Innholdet diskuteres med Håvard, før AU får det til gjennomsyn. 

 

 
 
 
 
 

Magne 

5 Rapportering inn i AU etter adm. omorganisering på Medlem 
 
Magne viste skisse på hvordan det er tenkt mht. informasjonsflyt inn i AU framover. 

- Mye av det Regionsjef tidligere bidro med inn i AU, vil bli ivaretatt av org. leder 
og tilførselsleder. 

- Det legges opp til månedlig digitalt møte med leder og nestleder i AU 
o En "nasjonal del" med "nasjonale saker", med leder og nestleder for 

alle regioner, der Hans Thorn og hans ledergruppe deltar. Org lederne 
er også med på disse møtene. 

o En "lokal/regional del" der tilførselsleder og org leder orienterer. Andre 
kan trekkes inn etter behov. Her er det sannsynlig at landet deles i 3 – 
dvs. at Midt og Nord har felles møte 

o Dette er ikke et opplegg som pr nå er fastspikret. Her må vi prøve ut 
arbeidsformen og evt. korrigere underveis. 

o Det vil trolig bli kalt inn til et slikt møte i løpet av den kommende uka. 
- Som tidligere vil Styreleder i Nortura ha møter med AUs ledere og nestledere i 

forkant av hvert styremøte 
- I AU-møtene vil det være aktuelt å trekke inn personer fra ledergruppa til 

Hans Thorn etter behov. Dette kan f. eks være på enkeltsaker, der 
vedkommende deltar via Teams.      

 
Innspill/kommentarer: 

 Skeptisk til at reg Nord ikke har noen i ledergruppa til Hans Thorn.   
 
Vedtak: AU tar dette til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Tilførselskampanjen 
 
Tilførselskampanjen har vært noe debattert på sosiale medier, selv om kampanjen 
som sådan egentlig ikke er gjort kjent. En av utfordringene hittil er at de tillitsvalgte på 
kretsnivå foreløpig ikke har fått informasjon om kampanjen, og de vil derfor ha dårlige 
forutsetninger for å gå ut og forsvare den. Magne signaliserte at det, i løpet av kort tid, 
vil bli gitt slik informasjon. Det er grunn til å anta at dette vil bli tema på Teams-møtet 
som skisseres for leder og nestleder innen ei uke, jfr. Sak 5. 
 
Innspill/kommentarer: 

 Ikke legg opp til lange debatter på sosiale medier. 
 AU oppfordrer til at det gis informasjon til kretsledere/kretsutvalg via Teams, 

etter samme mal som informasjonsløpet rundt ny industristruktur. 
 
Vedtak: AU tar dette til orientering 
 

 

7 Planlegging av 2-dagers møte 24. - 25.08 
 
Forslag på forrige møte om å legge møtet på Østlandet, Sammen med AU Øst, og 
inkludere besøk/omvisning på Rudshøgda. 
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Svein har snakket med AU-leder i Øst, som er positiv til opplegget. 
Før man tar disse planene videre, må det avsjekkes hvor vidt fabrikkbesøk/omvisning 
er mulig eller forsvarlig i f.t. Corona-situasjonen. Magne sjekker ut dette. 
 
Dersom fabrikkbesøk på Rudshøgda ikke lar seg gjøre, legges det opp til møte med 
kun Au Nord i Nord-Norge, evt. med fabrikkbesøk der hvis det lar seg gjøre. 
 
Innspill/kommentarer: 

 Bruker fellessamlingen med Region Midt i 2019 som mal. 
 I f.t. at vi er på tur inn i ferietid nå, så bør vi avklare dette relativt raskt, sett i 

f.t. bestilling av møterom/overnatting 
 

 
 
Svein / 
Magne 

8 Eventuelt 
 

 

 

 
 


