
P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG Agro 

Møtested: Teams 
 Dato/tid:  16. mars 2021 kl. 10.00 Protokoll: 01/21  
 
TIL STEDE:   
Arbeidsutvalget Willy Finnbakk, Tor-Arne Frivold, Siv Meling, Martin Mæland, Kirsten 

Kverneland, Jon Leif Eikaas, Maria Helliesen 
Regionutvalget Frank Tunheim, Sigmund Wiig, Ansgar Solheim, Per E. Hårr, Lenita Salte, Kurt 

Herredsvela, Terje Stokka, Synnøve Veien, Jone Lende, Ivar Riisa, Jorunn Time, 
Bent Ove Byberg, Sven Martin Håland, Margunn Vatne, Geir Ingve Øglend, 
Magnus Grødem, Arne Kristian Hausken, Dag Galta (vara for Stian Roda), Lasse 
Sagård, Tone Våge Melberg, Jon Fløysvik, Jarle Mjølhus, Mathias H. Søyland (vara 
for Geir Oluf Hareland), Silje Kyllingstad-Sundvor, Noralf Herikstad, Morten 
Vassbø, Kari J. Melhus, Tom Arild Mydland, Regine Heskestad, Inghild Håverstad, 
Ole Helle, Caroline Høyland, Tor Inge Hustoft, Sjur Lauvdal, Nils Moland, Børge 
Helliesen, Ole Rune Røinesdal, Inger Liv Thoresen, Torbjørn Høye, Oddmund 
Ljosland, Tor Halvard Mosdøl, Knut Erik Paulsen, Geir Delin, Frode B. Svaland, 
Alf Eivind Myren, Kristian Foss 

Valgkomité Gunn Svihus, Helge Verdal, Knut Retterholt 
Andre Sigurd Høyland, Åge Andre Brømnes, Anders S. Rettedal, Aksel Tungland, Jan 

Erik Fløtre. 
 

Forfall Sigurd Orre, Karl Andre Vignes, Stian Roda, Anders Nordbø, Stian Sørensen, 
Magne Eggebø, Geir Oluf Hareland, Einar Refstie, Arne Tjørhom, Øyvind 
Vågsvoll, Thorvald Handeland, Knut Retterholt 

Konsernstyret Tone Steinsland 
Administrasjonen Ingvill Jørgensen, Einar Risnes, Siri Kvam Haugland, Sveinung Flaathen, Svein 

Bjarne Sommernes, Øyvind Hebnes 
  Referent Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
Willy Finnbakk ønsket velkommen.  
Opprop  
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Ru-leder om arbeidet i RU-området: 
Willy ga en orientering om det som har skjedd dette året med nedstenging. Har 
likevel fått behandlet og jobbet med mange saker i AU som inntransporten, 
Helhetlig Industristruktur, MKI og andre. Savner likevel direkte produsentkontakt 
og møter med tillitsvalgte; ser frem til dette kan gjøres igjen. 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.   
 



2 Oppsummering av kretsmøtene v/Ingvill Jørgensen 
Sak om endringer av kretser og navn 
 
Ingvill gikk gjennom oppsummeringen, ingen ba om endringer.  Kretsene 95 og 96 
er slått sammen til en krets, 96-Stavanger, Randaberg, Kvitsøy.  I tillegg er navnet 
på krets 105 endret til Kristiansand og Vennesla. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering og endringer i kretsene vedtas. 
 

3 Drøfting av årsmelding og regnskap 2020 for Nortura SA  
Drift og marked – også inn i 2021 v/Tone Steinsland 
Tone la frem årsmelding og regnskap for Nortura SA for 2020, og orienterte om 
situasjonen så langt i 2021. 
Innspill og spørsmål: 

 Utfordring i væra-ringer med at rett mottaker for betaling. Trenger 
avklaring på hvordan dette skal gjøres.  

 Slakteringer storfe og samlasting – dette må sees på og finne rett måte å 
håndtere – mange meninger om dette ute. 

 Hvorfor virker det som om Medlemsbutikken er åpen for alle? 
 Samvirke og kunnskap om dette – her må en inn på skoler og informere. 
 Målpris på gris – hvorfor er Nortura sin anbefaling her mye lavere enn det 

Norsvin ønsker? 
 Trenger et lengre perspektiv på økonomien i Nortura enn bare mot siste år, 

bonden tenker langsiktighet. 
 Hvem av kjedene blir prioritert når det er manko på råstoff? 
 Vil gi skryt for offensivitet nå.  Men trenger å holde Mattilsynet i ørene.  

Flertallet i Stortinget sier en ting, mens det som skjer i regjering opp mot 
landbruket er ikke etter vedtakene, er det byråkratiet som er for sterke? 
Næringen innfrir, men ikke regjeringen. 

 Problemet er at samfunnsøkonomer mener at det er bedre for Norge at en 
blir lærere enn bønder. Om disse får bestemme, vil næringen over tid bli 
nedprioritert. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

4 Medlem/Tilførsel i RU-Agro v/Siri Kvam Haugland 
Orienterte om saker som har vært viktige rundt tilførsel, og oppfordret alle om å 
sende inn navn på produsenter etc. som en bør oppsøke. 
Innspill og spørsmål: 

 Medlemsbutikken i Kristiansand – her bør det gå ut info. Men det er ønske 
om å få punkt/butikk også lenger vest i Agder, gjerne Kvinesdal; 
utfordringer med retur i dette området nå. Burde lagt butikken til Lyngdal. 

 Prøvde på melde seg på Kvige-avtale, men ble avvist. Hvorfor? 
 Direktesalg livdyr – får kjeft fra ansatte.  Dette må ikke skje. 
 Innspill om dårlig håndtering og oppfølging ved eierskifte på gard i Time. 
 Hva er tallene – har vi mistet flere enn vi har fått av produsenter? 

 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 



5 Digitalisering og utvikling v/Einar Risnes 
 
Einar orienterte om arbeidet med å få til en mer digitalisert hverdag for bonden og 
Nortura. 
 

 Teknologi er nåtid og fremtid, godt at dette blir tatt tak i; det vil styrke Nortura sin 
attraktivitet og fremtid. Viktig at dette kommer flest mulige av leddene mellom bonde og 
Nortura til gode. 

 
Einar ber om direkte innspill til forbedringer, ideer og tanker. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

6 Diskusjoner/Åpen post 
 Evaluering av storferinger – men hvorfor ble ikke bonden og ringene tatt med i 

dette arbeidet?  Viktig å få frem det positive i denne ordningen. 
Det ble mange innlegg for og imot storferinger – dette er en sak som skal til styret. 
 

 Medlemsbutikker – trenger redusert pris til eiere og full pris til andre. 
 Forslag om App i stedet for kort for handling i medlemsbutikk – dette er sendt til 

Einar Risnes for eventuelt å tas inn i fremtidige opplegg for digitale endringer. 
 Mangler fortsatt tilbakemeldinger på innspill fra tillitsvalgte opp mot 

Tilførselskampanjen.  
 Etterlyser høyere pris på purker, vil denne stige? 
 Trenger fokus på kjøtt som protein-kilde! 
 Trenger storferinger for å øke tilførslene på Jæren. 
 Greit å kunne be andre i familien om å gå på Medlemsbutikken og handle, om 

vedkommende kjøper noe til seg selv må kunne gå an. 
 Medlemsbutikk er ikke et gode for alle medlemmer på grunn av geografisk 

avstand, og må da heller ikke fremstilles som det i alle tilfeller. 
 Viktig at vi unngår å kaste mat. 

 
Mange innspill ble lagt inn under tidligere saker. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

7 Orientering fra sentral valgkomite 
Sigurd Høyland orienterte om hvem som er innstilte til valg i Årsmøtet 

 Spørsmål om hvorfor det ikke er noen med fjørfekjøttproduksjon innstilt til 
styret. 

 Møte 1.vara i styremøtet? 
 

Vedtak: Saken tas til orientering 
 

8 Valg 
 
Gunn Svihus, leder i Regional Valgkomite la frem innstillingen. 
 
Det var 49 stemmeberettigede ved valget. 
 



Valget ble gjennomført digitalt med dette resultatet: 
Leder i RU for 1 år – Willy Finnbakk – Gjenvalg - 48 stemmer, 1 blank 
Nestleder i RU for 1 år – Tor-Arne Frivold – Gjenvalg - 47 stemmer, 2 blanke 
AU-medlem Egg for 2 år – Maria Helliesen – Gjenvalg - 47 stemmer, 2 blanke 
AU-medlem Gris for 2 år - Trond Steinar Løvdal – Ny - 48 stemmer, 1 blank 
 
Vara AU for 1 år: 
Storfe – Børge Helliesen – Gjenvalg 
Småfe – Tor Hallvard Mosdøl – Gjenvalg 
Fjørfekjøtt – Aksel Tungland – Gjenvalg 
Egg – Åge Andre Brømnes – Gjenvalg 
Gris – Bent Ove Byberg – Ny 
Alle vara AU valgt med 49 stemmer 
 
Årsmøteutsendinger for 2 år: 
Børge Helliesen – Gjenvalg 
Tor Hallvard Mosdøl – Ny 
Begge valgt med 49 stemmer 
  
Vara for årsmøteutsendinger for 1 år: 

1. Inghild Håverstad – Gjenvalg 
2. Håvard Nevland – Ny 
3. Kurt Herredsvela – Ny 
4. Thorvald Handeland – Ny 
5. Frode Borø Svaland – Ny 
6. Tone Våge Melberg – Ny 
7. Stian Roda – Gjenvalg 

 
Alle valgt med 49 stemmer 
 
Medlemmer i valgkomite for 3 år: 
Silje Kristin Bekkeheien – Ny 
Åge Gyland – Ny 
 
Begge valgt med 49 stemmer 
 
Leder i valgkomite for 1 år: 
Per Inge Egeland – ny – 48 stemmer, 1 blank 
 
Nestleder i valgkomite for 1 år: 
Knut Retterholt – ny – 47 stemmer, 1 blank 
 
Vara til valgkomiteen for 1 år: 

1. Stein Ove Byberg – ny 
2. Geir Arild Nilsen – ny 
3. Kai Petter Flesjå – ny 

 
Alle valgt med 49 stemmer 
 
 



9 Oppsummering av møtet - avtakking 
 
Willy Finnbakk takka for møtet, og ønsket Trond Steinar Løvdal velkommen som 
ny medlem i AU på gris.   
Og hadde gode ord til avskjed for Jon Leif Eikaas som nå går ut.  Også Ingvill ble 
takket av som organisasjonsleder. 
 
Møtet slutt! 
 

 
 


