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Sak nr. Emne
1
Orientering fra styret
Olav Håkon orienterte fra fysisk styremøte 17.-18. juni
- Ny organisering på plass. Det gjenstår er imidlertid en del før organiseringen har
"satt seg".
- Ny person på HR – får mye skryt. Snakkes mye om automatisering av
arbeidskrevende prosesser.
- Økonomi. Beregninger viser tap på ca 40 mill på Covid-19. Taper er muligens
enda høyere - vil bli sett nærmere på.
- Økt volum dagligvare – med mindre margin. PROFF ned med 43 mill kr
(Covid19).
- Lastbærere vært utfordring i mange år – blir borte i "systemet". Jobbes med
løsninger på det.
- Totalmarked. Økt melkeproduksjon = mindre kuslakt. Åpnet for import
- NOVA: Rulles ut ganske raskt på nye anlegg. Fungerer generelt bra. Jobbes med
oppfølging der det er iverksatt for å sikre riktig bruk. Ligger an til en høy
totalkostnad
- Merkevarestrategi er det brukt mye tid på i styret – sikre merkevarene.
- Strategiplaner vedtatt. Mange målbare KPI'er. Brukes mye ressurser på
gjennomføring. Planen "jobbes inn" i org – i stedet for å kjøre "big-bang"lansering.
Spørsmål/kommentarer:
 Hvordan tok styret dette med helhetlig industristruktur?
 Bra at styret tar de grepene de gjør nå. Synd for Steinkjer, men totalt sett bra for
Nortura. Honnør for informasjon i forkant av offentliggjøring.
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.
2

Orientering fra Medlem/Tilførsel – område Midt
Silje Pynten orienterte om følgende:
- Mye hjemmekontor de siste månedene. Mye bruk av Teams både internt og mot
produsenter. Åpnes opp mer etter hvert nå. Er fortsatt strenge tiltak inn mot
anleggene.
- Inntransport. Gjennomført forhandlingsmøte med aktører man har
intensjonsavtale med. I Namdalen har man kommet fram til løsning. Positive
prosesser også på Innherred. I FSK-området er det litt uro – både blant sjåfører
og produsenter. Har vært noe uro også i Steinkjerområdet. Viktig at vi får
tilbakemeldinger fra tillitsvalgte dersom det er noe som "murrer".
- Industristruktur og reaksjoner rundt Steinkjer. Tilsynelatende lite støy hittil –
Steinkjer var nok forberedt.
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Ansvar

-

-

-

Tilførsel – lite storfe en periode (gjelder også MNS). Får tilført noe dyr fra reg øst.
Tilførselskampanjen. Prøver å få oversikt over potensielt nye medlemmer og
kanaliserer ressurser mot dem. Rådgiverne har behov for støtte rundt "Samvirketemaet" – jobber med det. Har startet jobben mot en del enkeltprodusenter, og
har i hvert fall fått en overgang fra konkurrent.
Vi blir færre folk. Må jobbe annerledes, mere digital jobbing (fagmøter på Teams).
Må ha hjelp fra tillitsvalgte (krets) på ulike områder. Må vurderes fra område til
område, i samarbeid me AU.
Livdyr: Stor mangel på kalv (ca 900 i manko akkurat nå). Gir en del utfordringer i
tilførselsjobben. Kalven blir da fort en sentral brikke i kampen om tilførslene. Noe
underskudd av ku/kvige – en del innmeldinger som trekkes. Stabil omsetning av
avlsokser. Grisen er pr nå i balanse.
Ny organisering. Jobber mye i f.t. å finne arbeidsform og riktige prioriteringer
framover.
Bevissthet rundt "ordbruk". Ikke bruk region-begrepet, men tilførselsområde.

Spørsmål/kommentarer:
 Hva er grunnen til mangel på kalv?
 Hvor mye kalv omsettes pr mnd?
 Vil utfordringene på kalv vedvare?
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.
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Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene
Ingen hadde noe særskilt å melde om her.

4

Ny organisering
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.
Innholdet i rollen til tillitsvalgte på regionalt nivå
Lars M har foreslått for Trine at dette blir tema på AU-samlingen til høsten.
Innspill til vedtektskomitéen er sendt (var lagt ved innkallingen)
Spørsmål/kommentarer:
 Det "lokale møtet" bør kanskje vurderes. Kan disse sakene tas i AU-møtene i
stedet? Det kan fort bli veldig mange møtearenaer å forholde seg til.
 Det er bra at man har muligheten til å justere informasjonsopplegget underveis.
Viktig at hele AU er orientert om hva som skjer.
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.
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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 4.
Spørsmål/kommentarer:
 Olav Håkon mener at Hans Thorn har kalt tillitsvalgte inn til et infomøte rundt
dette 30. juni. Magne sjekker hva dette dreier seg om.

Magne

Vedtak: Det må snarlig ut info om kampanjen til tillitsvalgte
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Ny industristruktur
Lars Morten og Sverre har begge vært i kontakt mot Steinkjer – på politisk nivå.
Tror vi har "kontroll" på anlegget på Steinkjer og produsentene. Ikke kontroll på det
politiske miljøet. Viktig å realitetsorientere politikerne. Lars M og evt Sverre blir med på et
møte med politikere neste uke. Må se på dette som en utviklingsmulighet. Ta
utgangspunkt i "kjøttprosjektet".
Spørsmål/kommentarer:
 Holde hverandre og adm. orientert dersom det er "støy" rundt dette, slik at vi kan
komme i kontakt med kildene.

Lars
Morten

Vedtak: Lars Morten/Sverre fortsetter dialog med det politiske miljøet på Steinkjer
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Planlegging av 2-dagers møte 31.08 – 01.09.
Etter diskusjon i AU er konklusjonen at vi kjører eget møte, dvs. uten å involvere AU
Innlandet.
Det tas
-

utgangspunkt i følgende:
Møte i Molde (Magne bestiller)
Møtestart 31. aug kl 10.00 – møteslutt 1. sept. kl 14.00
De som bor lengst unna, og føler for å reise kvelden før, gjør det
Brit-Kari og Roy inviteres med på middagen på kvelden (Magne)
1-2 besetningsbesøk (Magne)

Forslag til temaer:
- Storfe
o Invitere Tyr - E. Gresseth og M&R Bondelag - K. Kongshaug (Lars M)
o Kan være aktuelt å invitere med Brit-Kari på dette teamet
- Dyrevelferd, jfr. tema i tidl. AU-møter. Plan for å få belyst temaet på møter i høst
- Tillitsvalgtrollen – innhold, oppgaver, tidsforbruk etc.
o Vurdere å invitere med en person fra Nortura sentralt eller fra styret
- Steinkjer og muligheter framover. Kjøttprosjektet
- Sau/lam – hvis vi får plass på programmet. Er betydelige utfordringer i f.t.
marked/lager
- Oppnevning av ressursgrupper
Magne lager utkast til program
Innspill/kommentarer:
 Er det selvsagt at storfe må være hovedtema? Store utfordringer på småfe også
Vedtak: Lunsj til lunsj møte i Molde. Magne/Lars M jobber videre med program
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Magne /
Lars
Morten
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Videre arbeid med dyrevelferdstemaet

AU

Vedtak: Vi tar dette opp på møtet i august. Jfr sak 7.
11

Eventuelt
 Oppnevning av ressursgrupper ble utsatt på møtet i mai. Vi tar dette på møtet i
august. Det enkelte AU-medlem må ha en formening om hvem de ønsker å ha
med seg i ressursgruppa til da.
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