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Møtereferat 
 
 
 
Møte: Teams møte AU Nord  

Tid/Sted: Tirsdag 25.09 kl 10.00 – 12.00  

Til stede: Svein Slåtsveen, Tone Rubach, Ragnhild Engan, Bjørn Arne 
Skoglund, Fred Tore Fagereng, Bente Børsheim (sak 1 og 5), 
Håvard Knygh, Merethe Sund, Christer Skreslett (for Pål-Kenneth 
Løvås) og Magne Trondmo. 

 

Forfall: Pål-Kenneth Løvås  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik, 30.09.2020 

 
 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra konsernstyret. 

- Godt salg, men en del kostnader knyttet til Corona 
- Fin utvikling på egg og kylling. 
- Kjedene er på oss i f.t. ribbe – alle vil prioriteres 
- PROFF – naturlig nok lav indeks pga Corona 
- Under målsatt nivå mht. levering. Underdekning av råvarer 
- Solvinge og reklamesatsingen på kylling. Nortura har konkludert med at vi 

ikke skal "gå i debatten" – men ta dette via bransjen. Offentlig debatt vil kunne 
skade næringen som sådan. 

- Totalmarked. Langtidsutsikter (2025) framlagt. Vil anbefale svak økning i 
antall ammekyr. Bør trolig komme i de områder der melkeproduksjonen går 
mest tilbake. Mht. spisepreferanser ser det ut til å være utfordrende med lam 
og yngre folk 

- Engrospris fjørfekjøtt 
- Nova – utsatt implementering på Norfersk 
- Fjordkjøkken/Fjordland  
- Fått status på dyrevelferdsprogrammene 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- Noah har nå engasjert seg i f.t. Solvinge og Hubbard. 
- Stipulert stor (størst) nedgang på småfe i Nord-Norge – hvordan ser det ut i 

landet for øvrig?  
o Hele landet – ser ut til å være stipulert nedgang på 8% 

- Ang prising – signaler på at enkelte har fått tilbudt "individuell pris" etter 
kontakt med rådgiver e.l.i Nortura!? 

o Adm. synes dette høres noe merkelig ut, og sjekker nærmere. 
 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering. 
  

 

2 Orientering fra Medlem / Tilførsel - Tilførselsområde Nord 
 
Christer orienterte 

- Planlegging av fagmøter 
- Mange saker på økonomi, noe på dyrevelferd 
- I prosess i f.t. å ansette ny rådgiver 
- Storfe: Nedgang i slakting hittil i år. Noe av forklaringen er knyttet til 

situasjonen i melkeproduksjonen, men nedgangen er større hos Nortura enn 
hos konkurrentene. 

- Nedgang også på gris. Noe av dette skyldes saneringer (MRSA, SPF), men 

 



 
200930 REFERAT TEAMS MØTE AU NORD 25.09.20 side 2 

også her har vi tapt produsenter. 
- Godt i gang med lammesesongen. Ligger hittil an til nedgang, men samtidig er 

det ting som tyder på at sesongen er noe forskjøvet i f.t. tidligere. Det er tidlig i 
sesongen, men det antas at vi mister noe markedsandel også på småfe. 

- Tilførselskampanjen: 
o Tar litt tid å få dette til å "rulle". 
o Sendt brev til vel 40 stk som leverer til konkurrentkonk. Følger opp i 

etterkant. Mest fokus på småfe til nå 
o Har fått noen, men også mistet noen. 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- Signaler i fagutvalgsmøtet på småfe tydet på at det ikke var spesiell stor 
forsinkelse på sesong. Er derfor redd for at det ligger en reell nedgang i 
tilførsler. 

 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering. 
 

3 Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene 
 
Fred Tore, storfe  

- Hadde møte for 2 uker siden. 
- Ønske fra produsenter – spesialvarestrøm i Nord.  

Nord er utenfor både gourmetkalv og angusavtalen. Kan vi få til noe eget ala 
dette i Nord? 
 
Bjørn Arne, egg 

- Økt butikksalg i hele Europa gjør det utfordrende å få tak i emballasje 
- Kjørt i gang ny pakker Heimdal – kapasitet på 126.000 egg pr time 
- Miljøinnredningsegg 

 
Tone 

- Landbruksrådet 
o Hatt 2 møter 
o Rapport: verdiskapning i Nord-Norge (samarbeid med Nibio) 
o Skal legge fram for stortingspolitikere og fylkespolitikere 
o Har snakket om hvor vidt det skulle vært laget en animert film – som 

oppsummerer. 
 
Ragnhild 

- Hadde fagutvalgsmøte i slutten av august 
- Gjennomgang totalmarked – tomme lagre 
- Ny leder fagutvalget – Bård Tore Berntsen 
- Godt innsalg på de nye produktene – nytt design 
- Ull – kun tilskudd. Utfordrende marked. 

 
Håvard 

- Fra Hattfjelldal:  
o Stor frustrasjon rundt puljetillegg/stoppsatser. Magne ber rådgiver 

kontakte Lillian 
o Poser til ull – får faktura – ville hatt som trekk på avregning 

- Sømna:  
o Rykter om at det er utvannet mht hvem som kan handle på 

medlemsbutikken på Bjerka. Magne bringer videre. 
  
Spørsmål/kommentarer: 

- Bra at dette med spesialvarestrøm tas opp. Vi må finne ut om det er 
etterspørsel etter slike produkter.  
 

Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.  
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4 Orientering fra Konsernråd 23. september 
 
Svein orienterte kort 

- Gruppearbeid med temaet "hvordan unngå å miste tilførsler":  
o Pris, informasjon, bruk av tillitsvalgte 

- Godt samsvar mellom administrasjonen og tillitsvalgte 
- Ny strategiplan ble presentert 
- Viktig å fremme samvirketanken 

 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.  
 

 

 
5 

 
Planlegging av høstens RU-møte  
 
AU har bestemt seg for å kjøre høstens RU-møte via Teams. 
For å få aktivitet i møtet ble det bestemt at vi prøver å dele opp i 2 møter. 
Kretsutvalgene er orientert, og er bedt om å komme med innspill til tema. 
AU må fastsette tidspunkt, tidsramme og program 
 
Praktisk/teknisk 

- 2 digitale RU-møter 
o Møte 1 – 27. okt – kveld (enten 18-21 eller 19-22) 
o Møte 2 – 28. okt – dag (f. eks 10-13) 

- Det legges opp til pause midtveis 
- Alle får innkalling til begge møtene. Det enkelte RU-medlem velger selv 

hvilket møte han/hun deltar på.  
- AU møtes fysisk i Bodø 27.-28. okt 

o AU-møte fra 27. okt kl 13 
o AU deltar i fellesskap i begge RU-møtene 
o Dette forutsetter ledig kapasitet på hotell i Bodø, samt at det er gode 

nok teknologiske løsninger i f.t. å sitte samlet i RU-møtene. 
o Magne snakker med hotell  

- Teams kan nok være utfordrende for en del i RU, som ikke bruker PC i særlig 
grad. 

o Svein signaliserte at vi skal ha digitalt møte med kretsutvalgene før 
RU-møtet, og at vi sånn sett får prøvd det da. 

o Det finnes enkle brukerveiledninger knyttet til Teams. Dette bør kunne 
sendes ut før møtene (Magne) 

o I tillegg kan de som ser dette som veldig vanskelig kontakte oss i adm 
for en gjennomgang. 

- Skulle vi ha oppfordret til at folk sitter sammen under RU-møtet, f. eks pr 
kretsutvalg, hvis de ønsker det? 

 
Agenda: 

- Magne gikk gjennom utkast til program som Medlemsdemokrati hadde laget. 
- Ingen innvendinger mot det som er foreslått 
- Ang evt. orientering fra det enkelte fagutvalg så blir det opp til den enkelte 

dyreslagsansvarlige å vurdere 
- Øvrige temaer 

o Dyretragedier. Burde Psykisk helse settes på dagsorden igjen? 
o Nedgang mengde sau. Samdrifter på sau? Kan det være mulig? 
o Egne utsalgssteder? Egne Norturabutikker? 
o Satsing på storfe i Nord? 
o Nord-Norske varer i nordnorske butikker?  

- Vi burde hatt med noen positive saker 
- Magne setter opp utkast til program med kjøreplan – i dialog med Svein 

 
Vedtak:  
Det legges opp til 2 digitale RU-møter, der den enkelte deltar der det passer best. 
Magne/Svein lager utkast til program/kjøreplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 
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6 Innkomne saker fra kretsene 
 
Det har kommet epost fra Bjørn Torstein Arnes i krets Sør-Helgeland. Han mener det 
er forskjellsbehandling av medlemmer i Nortura i f.t. pris og andre goder. Han vil at 
livdyrkjøring (alle dyreslag) settes på agendaen. Han ønsker også en oversikt over 
alle kostnader pr år knyttet til rådgivertjenesten. 
 
AU mener Arnes har fått tilbakemelding på dette med livdyrkjøring tidligere, men 
Christer/Pål Kenneth sørger for at han får skriftlig tilbakemelding på henvendelsen. 
 
 

- Ang smågrisen. Er åpning for at transportørene kan ta på seg slike oppdrag. 
Men samtidig naturlig å se nærmere på dette ved gjennomgang av kontrakter.  

- Han har fått tilbakemelding flere ganger 
- Han vil få skriftlig tilbakemelding – Christer/Pål-Kenneth  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pål-Kenneth/ 
Christer 

7 Eventuelt 
 
Dialog med kretsene 

- Svein signaliserer at han ønsker å ha et teams-møte med alle kretsutvalg (før 
RU-møtet). Hovedtema vil være dialog mellom AU og kretsene – hvordan 
"løfte kretsene". 

- Oppfordre til bruk av Messengergrupper. F eks kan medlemmene av 
kretsutvalget opprette en egen gruppe sammen med "sitt" AU-medlem, samt 
AU-leder og/eller nestleder. Dette for å kunne ha mer løpende dialog. 

 
Neste møte 

- Evt kort møte (30-60 min) i uke 42 ang. RU-møtet 
 
 

 

 


