Protokoller kretsmøter - Region Midt-Norge 2021
030 Lierne, Namskogan og Røyrvik
032 Sentrale Namdal
034 Snåsa
031 Ytre Namdal
033 Namsos og Fosnes
035 Osen, Namdalseid og Flatanger
036 Steinkjer
037 Inderøy
038 Verdal
039 Frosta
040 Levanger
041 Værnes
042 Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu og Malvik
043 Holtålen og Midtre Gauldal
044 Oppdal og Rennebu
045 Midt
046 Porten mot havet
047 Åfjord
048 Ørland
049 Indre Fosen
050 Smøla og Aure
051 Indre Nordmøre
052 Nesset, Tingvoll og Sunndal
053 Hustadvika
054 Molde, Kristiansund, Midsund, Aukra og Gjemnes

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 1. 30 Lierne, Namskogan og Røyrvik
32 Sentrale Namdal
34 Snåsa
Dato/tid: 5. mars kl. 11.00

Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:

Styremedlem Tone Steinsland
Konsernsjef Anne Marit Panengstuen
Magne Trondmo, Silje L. Pynten, Karin M. Røhne
Geir Brede

Frammøtte eiere:
Referent:

28
Magne Trondmo

Sak nr

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Geir Brede valgt som ordstyrer
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Tone Steinsland og Anne Marit Panengstuen orienterte
Spørsmål og kommentarer:
• Ang prisutvikling storfe. Fra 2016 til nå ligger vi ca 5 kr bak, hvis vi ser på
utviklingen på pris og kostnader. Hvis vi ikke nå greier å ta igjen dette gapet så
høres det veldig rart ut
o Dersom det er 4-6 kr å gå på i f.t. toll, så burde prisen blitt satt opp med
f eks 4 kr. Prisen ville gått opp i butikk, men dette vil ikke forbrukeren
legge merke til.
o Mener signalene fra Totalmarked er en form for skremselspropaganda.
Er ikke redd for overetablering. Ingenting som tyder på at det vil blir
veldig stor etableringsøkning selv om prisen øker noe.
• Økende bruk av EMV og importvarer i Coronatiden. Er vel ikke så rart, når det
ikke er nok norske varer.
• Det er mange som sliter og vi må få opp økonomien i storfekjøttproduksjonen.
• Det skrives mye om mulig nytt slakteri på Otta. Ser man noen trend i f.t.
markedsandel i tilførselmarkedet i dette området?

Tone Steinsland, Trine H. Vaag, Anne Marit Panengstuen og Karin M. Røhne og
kommenterte og svarte på spørsmål.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tilførselsleder Silje Pynten orienterte fra Medlem/Tilførsel i regionen,

Spørsmål og kommentarer:
• Frakt livdyr. Hva er rettferdig frakt her, dersom det litt "bingo" hvor dyrene
havner?

Silje L. Pynten og Karin M. Røhne kommenterte og svarte på spørsmålet.

Innkomne spørsmål
•

•
•

•

5

Smittevern ved levering av storfe
Når jeg sender ei ku får jeg ofte følelse av at sjåføren er lite interessert i
smittevern. De vil gjerne gå innafor døra eller ber oss om å gå opp på bilrampa
osv.. . OK hvis det er helt nødvendig, men som regel er det ikke det. De er
veldig hyggelige, men jeg er forundret over hvor lite de ser ut til å bry seg om å
holde labbene utafor fjøset. Vil ikke henge ut dem, men det hadde vært så fint
om det ble en liten bedring på det. Det er vanskelig å be folk om å "ta et skritt
tilbake».
Silje L. Pynten svarte ut dette i forbindelse med sitt innlegg.
Info-strategi inntransport
Har lyst at det blir forklart litt rundt informasjonsstrategien. Eg syns det vart ei
god løysing da me fekk informasjon muntlig og kjapt gjennom teamsmøta.
Dessverre var det nokre produsentar som tolka dette på ein annan måte.
Innkalling til møtet kom på kvelden, og møtet skulle vere morgonen etter. Den
korte tiden mellom innkalling og møtet, vart tolka til å vere eit forsøk på å gjera
at færrest muleg skulle få med seg informasjonen.
Anne Marit Panengstuen kommenterte og svarte

Presentasjon av resultatene fra valgene
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstilling.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 1. 31 Ytre Namdal
33 Namsos og Fosnes
35 Osen, Namdalseid og Flatanger
Dato/tid: 4. mars kl. 10.30

Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:

Styremedlem Jan Erik Fløtre
Konsernsjef Anne Marit Panengstuen
Magne Trondmo, Tore Brandtzæg og Arild I. Tronhus
Signe Lillian Nordmeland

Frammøtte eiere:
Referent:

26
Magne Trondmo

Sak nr

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Signe Lillian Nordmeland valgt som ordstyrer
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Jan Erik Fløtre og Anne Marit Panengstuen orienterte
Kommentarer og synspunkter:
• Betryggende å se at vi er på rett vei. Et langt hyggeligere kretsmøte i år enn i
fjor sånn sett.
• Positivt med nye, spennende produkter.
• Positiv markedsandelutvikling på tilførselssiden nå. Kan man si noe om
årsaken?
• Ang foreslåtte endringer i Nortura og reaksjoner som oppstår (f. eks Otta,
inntransport m.v.). Gjøres det en god nok jobb i forkant når det oppstår så mye
"støy" i etterkant?
• Vi må bli bedre på kommunikasjon mot eierne. Konkurrentene våre har nok et
mer personlig forhold til enkeltpersoner "på slakteriet". I Nortura er det ofte
inntransportsjåføren som er bindeleddet.
• Savner en langsiktig visjon i Nortura. Her lett etter dette i årsmelding og på nett,
men finner ikke noe.
• Det virker å være en trend i samfunnet i retning av at storfekjøttproduksjon er
en klimaversting. Prøver selv å legge til rett for mest mulig miljømessig
produksjon, men får liksom ikke noe ekstra betalt for det!?

•
•
•
•
•
•

Nortura må ikke begynne å markedsføre storfekjøtt som er "særskilt
miljøvennlig produsert". Det vil fort føre til at den "vanlige
storfekjøttproduksjonen" får lavere status.
Fikk inntrykk av at mht. inntransportsaken så var ikke tillitsvalgte (på alle nivå)
involvert fra starten av. Dette var ikke heldig.
Når inntransportbilene er ute i distriktet, og har plass til ekstra dyr, er det mulig
å få ut en melding om dette?
Mye positivt som er sagt – det er bra.
På Leka er man avhengig av ferje, opplasting må skje tidlig, dvs krevende
transporter. Transportører som har kjørt veldig lenge skal skiftes ut. Dette har
medført at enkelte Norturabønder har skiftet varemottaker.
2 butikker på Leka (Coop og Joker). Er nesten umulig å få tak i Gilde-produkter
der.

Jan Erik Fløtre, Anne Marit Panengstuen og Tore Brandtzæg svarte og kommenterte.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tore Brandtzæg orienterte fra Medlem/Tilførsel i regionen, supplert av Arild I. Tronhus
fra Nortura livdyr.

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstilling.
Ang valg i krets 33 Namsos og Fosnes
• Marit Hoff, som ble innstilt som kretsleder av valgkomiteen, og som ble valgt
gjennom det digitale valget, ønsker likevel ikke å være leder. Ingen av de øvrige
medlemmene i kretsutvalget ønsker å stille som leder. Fra valgkomiteens side
foreslås det derfor at Tormod A. Bergum, som har sittet som leder i
kretsutvalget, kommer inn som et femte medlem i kretsutvalget og fungerer som
leder.
• Det var ingen motforestillinger mot dette i kretsmøtet.
Vedtak:
Tormod A. Bergum komme inn i kretsutvalget som medlem nr 5, og vil fram til
kretsmøtet 2022 fungere som kretsleder.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 1. 36 Steinkjer
37 Inderøy
Dato/tid: 4. mars kl. 20.00
Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:
Frammøtte eiere:
Referent:

Sak nr

Sted: Digitalt møte (Teams)
Styreleder Trine H. Vaag
Magne Trondmo, Silje L. Pynten, Svein Erik Carlson
Ivar Wang
44
Magne Trondmo

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Ivar Wang valgt til møteleder
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Trine H. Vaag orienterte.
Kommentarer og synspunkter:
• Inspirerende å høre på. God jobb som er gjort. Ros til de ansatte.
• Er situasjonen på Otta så ille som det virker på fb, eller er det mere nyansert?
• Ang. volumet til Mjøndalen (kylling). Hvordan ville dette slått ut om det ikke var
for Corona?
• Hva var budsjett på det nye datasystemet og hvor mye har det til nå kostet å få
det ferdig og innrullert?
Trine H. Vaag kommenterte og svarte på spørsmål.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tilførselsleder Silje L. Pynten orienterte fra Medlem/Tilførsel i Midt-Norge.
Kommentarer og synspunkter
• Mye røde tall på utvikling markedsandeler landet sett under ett.
Silje og Trine kommenterte.

Nortura Steinkjer
Fabrikksjef Svein Erik Carlson orienterte fra Nortura Steinkjer.

Kommentarer og synspunkter
• Hvis vi mister skjæringa på Steinkjer, hvordan er utsikten for slakteriet framover
da?
• Hvor mange er ansatte er tilknyttet skjæring?
Svein Erik kommenterte og svarte på spørsmålene.

Trekning av 3 gavekort på medlemsbutikken:
• Marit E. Holmsberg
• Ivar Wang
• Bjørn Arild Gram

5

Presentasjon av valgresultater
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstilling.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 2. 38 Verdal
39 Frosta
40 Levanger
Dato/tid: 24. feb. kl. 20.00
Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:
Frammøtte eiere:
Referent:

Sak nr

Sted: Digitalt møte (Teams)
Styremedlem Jan Erik Fløtre og styreleder Trine H. Vaag
Magne Trondmo og Tore Brandtzæg
Mette Karlgård
50
Magne Trondmo

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Mette Karlgård valgt som ordstyrer
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Jan Erik Fløtre og Trine H Vaag orienterte
Kommentarer og synspunkter:
• NLR Trøndelag har en rekke rådgivere som er klar til å gi råd og hjelp til å bruke
klimakalkulatoren og gi råd om tiltak på din gård
• Ang medlemskapitalen til de som har sluttet. Når får de dette tilbake?
Trine og Jan Erik svarte og kommenterte.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tore Brandtzæg orienterte fra Medlem/Tilførsel i regionen

Kommentarer og synspunkter:
• Nedgangen i slaktevolum på Steinkjer i 2020 skyldes vel i stor grad
utkjøpsordningen på purke.
• Mye utkjøpte melkekvoter i Trøndelag i det siste. Er det mange som går over til
ammeku, eller mister vi mye produksjon som følge av det?
• Kan Tore si litt om hva han tenker om nyetablering på storfe. Deler han samme
syn som Totalmarked, at vi nærmer oss overproduksjon?
Orientering fra kretsene
Kretsleder Levanger, Otte Munkeby, sa litt på vegne av kretsutvalget:
• Skjærelinja på Steinkjer er under utredning. Viktig at den enkelte kommer med
synspunkter ut over våren
• Eiere som ønsker aktiviteter framover oppfordres til å ta kontakt

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstilling.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 1. 41 Værnes
42 Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu og Malvik
Dato/tid: 25. feb. kl. 20.00

Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:

Styremedlem Bente Roer
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen
Silje L. Pynten
Even Landrø

Frammøtte eiere:
Referent:

36
Silje L. Pynten

Sak nr

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Ingen innsigelser til innkalling og saksliste.
• Even Landrø valgt til ordstyrer.

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Bente Roer og Hans Thorn Wittussen orienterte
Kommentarer og synspunkter:
• Kan ikke se at vi har noen økt ytelse på ammeku (Nibio).
• Hvilke konsekvenser har det for Nortura at det bygges nytt slakteri i
Gudbrandsdalen. Hvilke tiltak gjøres for å beholde medlemmene?
Driver vi fortsatt med vegetar?
• Vi har manglet storfekjøtt i stort monn. Er den grovforbaserte kjøttproduksjonen
sanert bort om 20år opp mot kyllingproduksjonen?
• De fleste som selger kjøtt i rekoring, gjør dette gjennom private slakteri. Det
betyr at resten av kjøttet de produsenter går til private slakteriet. Oppfordrer
Nortura til å ta utfordringen med å tenke to tanker samtidig. Nisjeordningen.
Innspillet tas med tilbake.
• Hvor er kjøttkompaniet?
• FK-butikkene selger mye turmat, men ikke fra Gilde. Her bør det kunne gjøres
noe.
• Hvor lurt er det å samle all skjæring på ett anlegg?
• Steinkjer skal vel fortsatt slakte og skjære?
• Kan slakting til småskalaprodusentene tilbys på nødslaktanleggene?
• Er klimaperspektivet vurdert når produksjonen går på færre anlegg? Hva kjører
Nortura på i bilene?

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Saker meldt inn i forkant ble svart opp.
Rune Sunnset: Endring av telledato.
Anders Strand: Ønsker større fokus på bruk av norsk for og beitebruk.

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
Silje L. Pynten orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte valgene, og
presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstilling.
Kommentarer og synspunkter:
• Liten aktivitet i kretsene, kom gjerne med forslag på hva vi kan få til i
koronatiden.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 1. 43 Holtålen og Midtre Gauldal
44 Oppdal og Rennebu
45 Midt
46 Porten mot havet
Dato/tid: 3. mars kl. 12.30

Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:

Styreleder Trine H. Vaag
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen
Magne Trondmo, Tore Brandtzæg og Kari M. Røhne
Lars Oddbjørn Størseth

Frammøtte eiere:
Referent:

59
Magne Trondmo

Sak nr

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Lars Oddbjørn Størseth valgt som ordstyrer
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Trine H Vaag orienterte
Kommentarer og synspunkter:
• Nortura må være obs på dette med hasteslakt – der det ser ut som reglene er
strammet inn. Det virker som konkurrentene våre er mere fleksible på dette.
• Hvem er det som lager bestemmelser rundt ordningene med hasteslakt?
• Før jul ble det solgt julevarer til medlemmer på nett. Hvordan gikk det – og vil
det åpnes for slike ordninger også framover? Kan man se for seg slike tilbud til
andre enn eiere/ansatte?
• E6 er nærmeste nabo. Registrerer stadig flere vogntog som det står Notra på.
En del av disse bilene ser ikke ut til å transportere dyr. Er det meningen at
Notra skal drive med all slags transport?
• Hvordan ser Nortura på en evt. etablering av et nytt slakteri på Otta? Har et nytt
slakteri på Otta betydning for hva vi foretar oss i f.t. Rudshøgda?
• Kampen mot EMV. Bekymring i f.t. hva man finner i disken på Coop. Vil gjerne
høre om status på samarbeidet med Coop.
• En underleverandør til Notra kan jo bruke bilene sine på andre oppdrag. Det er
ikke sikkert bilene med Notra-logo er bundet til kjøring for Notra?

•
•

Uansett er det grunn til å være oppmerksom på drifta i Notra. Det er ikke sikkert
Nortura,(våre) mål samsvarer med Litra sine mål! Vi bør ikke være en aktør i
transportbransjen på generelt nivå.
Har møtt skapbil (ikke dyretransport) på Fv714 gjennom gamle Snillfjord
kommune retning Hitra/Frøya også etter jul. Tror ikke på noen avfallstransport
er aktuelt i dette området...

Trine H. Vaag og Karin Røhne kommenterte og svarte på spørsmål
Mht. spørsmål rundt hva slags type transporter Notra-bilene besørger i Midt-Norge, ble
dette delvis svart ut i møtet. Det ble imidlertid signalisert at man vil sjekke dette
nærmere i etterkant av møtet.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tore Brandtzæg orienterte fra Medlem/Tilførsel i regionen
Innkomne saker
Øremerker
• Mange produsenter signaliserer at de er misfornøyde med kvaliteten på
øremerker på storfe
• Magne Trondmo kommenterte/svarte ut dette
Henting av dyr
• Jeg melder aldri inn dyr på avtale, men opplever til stadighet at Nortura flytter
henteuke UTEN å ringe til meg og spørre først om det er ok. Dette er veldig
irriterende, da det er en grunn for at jeg melder på til akkurat den uka. Har
prøvd og sagt ifra, men får ikke noe respons, for når jeg ringer kommer jeg bare
til Nortura sentralt og det virker ikke som de tar det videre.
• Karin M. Røhne kommenterte/svarte ut dette
Innmelding av dyr
• I høst meldte jeg på x antall lam jeg skulle slakte, men fant ut at det ble litt
mindre- ringte derfor og sa fra om det 2(!) ganger til medlemstelefonen. Likevel
har ikke sjåføren fått beskjed om det. "Vi får aldri beskjed om det vi" var svaret
jeg fikk fra han som hentet. Samme skjedde nettopp, jeg ringte og meldte på ei
ku på onsdag og sa at de kunne si ifra om at den var henteklar uka etter evt.
hvis de hadde tur utover, for jeg ville ikke at den skulle bli flytta fram ei uke etter
henteuke. Det var greit det, hun skulle sifra. Klok av skade ringte jeg til Nortura
fredagen etterpå for å dobbeltsjekke at de hadde fått beskjeden, fikk nummeret
til transportplanlegger i Malvik og ringte dit. Hun hadde ikke fått noen beskjed
om det, men skulle sjekke opp om det gikk. Og ca. 1 time etterpå ringer
sjåføren og avtaler henting førstkommende mandag. Ergo - INGEN beskjeder
man gir på medlemstelefonen kommer dit de skal. Dette skaper mistillit fra meg
som leverandør og Nortura taper penger på dette når de ikke får koordinert
transporten sin. De som tar telefonen, må være ansvarlige for at beskjedene
kommer dit de skal! Hvis ikke må vi få tilbake at vi kan ringe direkte til Malvik
selv

•

Tore Brandtzæg kommenterte/svarte ut dette

Informasjon og kriterier for hemmelighold
• Under årsmøte i 2019 for krets Porten til havet, fikk vi informasjon om at det var
lagt planer for Norturas anlegg på Otta. Vi fikk ikke vite hva dette gjaldt da det
fortsatt var klassifisert som hemmelig og sitat: "enkelte av norturas eier kan/vil
si dette videre til norturas konkurrenter". Har derfor følgende spørsmål. Hva
slags informasjon kan vi som eiere forvente å få fra styre/adm og hva er
kriteriene for hemmelighold/ikke hemmelighold?
• Trine H. Vaag kommenterte/svarte ut dette
Nytt datasystem
• Innkjøp av nytt datasystem stod for store kostnader i 2018/19. Hva er endelig
sum på denne innvesteringen og hva er blitt gjort i etterkant for å unngå at nye
prosjekter lider samme skjebne?
• Trine H. Vaag kommenterte/svarte ut dette
Spørreundersøkelse dyrevelferd
• Rett før jul fikk vi som eiere en undersøkelse fra arbeidsutvalget i Midt-Norge.
Denne omhandlet dyrevelferd, holdninger til dyrevelferd til de forskjellige
produksjonene. Jeg ønsker å få vite hva som er mandatet til arbeidsutvalget?
• AU-leder, Lars Morten Rosmo, kommenterte/svarte ut dette
Annet
Kurs (klauvskjæring)
• Krav om eget kurs hvis man ikke skal leie klauvskjærer. Har drevet med dette
selv i 35 år – uten kurs. Søkt dispensasjon og fått avslag. Kurs koster
10.-15.000 + mat og opphold. Kommer også flere slike krav. Dette må de
tillitsvalgte ta med seg. I f.t. klauvskjæring er det vel Animalia som har satt
kravene, og Nortura burde derfor hatt noe de skulle sagt. Mye bra på slike
kurs, men må være bedre tilrettelagt og helst ikke koste 10-20.000 kr. Digitale
kurs?
• Trine og Lars Morten kommenterte
Notra og inntransport.
• Er styret og adm stolt av den prosessen som har pågått?
o Styret ignorerte RU-møtet sitt vedtak høsten 2019
o Ringerunde nå nylig – med feilinfo rundt sjåfører
o Ser ut som en sjåfør i Hemne fikk en slags spesialavtale med egen bil
når vedkommende var på vei til å kjøre for annet selskap. Er det riktig
måte å gjøre det på?
Kommentarer/spørsmål:
• I Meldalsområdet er det stor sjanse for at det er mange som skifter
varemottaker. Opplever som sjåfør at flere bønder har fått uriktig informasjon
fra Nortura.
• Det nevnte opplegget knyttet til at det er skrevet avtale med sjåfør fra FSK
oppfattes som veldig positivt i det aktuelle området.
• Alle bønder oppfordres til å sjekke hatthylla. Det er skuffende oppførsel av
mange bønder rundt Otta og slakteriet der. Om vi er uenig i enkelte avgjørelser
i Nortura skal vi i iallfall ikke med hensikt ødelegge for Nortura.

•

Vi hadde også en telefon fra Nortura. Opplevde den som veldig bra. Det er bra
med mer kontakt mellom Nortura og bonden. Ingen som ble hengt ut i den
samtalen.

Trine, Karin og Lars Morten kommenterte og svarte på spørsmål

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstillingen.
Kommentarer/spørsmål:
• Lars Oddbjørn Størseth, som gikk av som kretsleder i krets Midt, ble takket for
innsatsen

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 2. 47 Åfjord
48 Ørland
49 Indre Fosen
Dato/tid: 1. mars kl. 19.30

Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:

Styremedlem Jan Erik Fløtre
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen
Magne Trondmo, Tore Brandtzæg, Kari M. Røhne
Steinar Lium

Frammøtte eiere:
Referent:

36
Magne Trondmo

Sak nr

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Steinar Lium valgt til ordstyrer
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 tatt under ett.
Jan Erik Fløtre og Hans Thorn Wittussen orienterte.
Kommentarer og synspunkter:
• Fin orientering. Honnør til ansatte gjennom 2020.
• Samfunnsansvar. Oppfordrer Nortura til å være enda tydeligere her. Her ligger
mye av mulighetsområdet for at Nortura og andre tilsvarende organisasjoner
kan holde tritt med øvrige aktører i markedet.
• Betenkelig med utviklingen på bruttomargin. Hva tenkes av tiltak for å rette opp
dette, når mye av den økte omsetningen kommer på EMV?
• Hvordan er det med innestående på medlemskapitalkonto fra 2011 og 2012
som foreslås utbetalt nå. Hvordan beskattes dette?
• Storfekjøtt og tollvern. Var det slik at prismuligheten på storfe var forholdvis
liten?
• Bra at det rulleres medlemskapital – har vært kritikk mot dette i flere år
• I f.t. transportsaken virker det som om ingen i Nortura holdt skikkelig i tøylene i
prosessen?
• Viktig å få fram at vi blir pålagt å hente dyr over store avstander – i områder der
vi ikke har konkurranse. Her tar Nortura et betydelig samfunnsansvar.
• I en del lokale butikker greide de ikke få ut varene når de skulle ut. Ligger ribbe
i en del butikker nå nedpriset med 40%.

•
•
•
•
•

Vil høre hvilke vurderinger styret gjør seg rundt satsingen på Otta. Er ikke
ferdigmatkonseptet delvis i konkurranse med Fjordland – som vi er medeier i?
Kan vi risikere at det blir EMV-produksjon på ferdigmatproduksjonen på Otta?
Veldig artig med nylanseringen av Gilde-merket i Kiwi.
Hva er de 3 største utfordringene for at Nortura skal lykkes i 2021?
Hva er ståa mht. småfe og tilførselskampanje?

Jan Erik, Hans Thorn og Karin Røhne kommenterte og svarte på spørsmål.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tore Brandtzæg orienterte fra Medlem/Tilførsel i Midt-Norge.
Innkomne saker
Inntransport og overgangen til Notra
• Hans Thorn orienterte rundt dette under sak 3.

5

Presentasjon av valgresultater
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstillingene.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 1. 50 Smøla og Aure
51 Indre Nordmøre
52 Nesset, Tingvoll og Sunndal
Dato/tid: 2. mars kl. 10.30

Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:

Styreleder Trine H. Vaag
Tor Olav Brandtzæg
Magne Trondmo, Silje L. Pynten og Arild Trøan
Trine R. Engdal

Frammøtte eiere:
Referent:

34
Magne Trondmo

Sak nr

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Trine R. Engdal valgt til møteleder
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Sak 2 og 3 ble tatt under ett.
Trine H. Vaag orienterte.
Kommentarer og synspunkter:
• Industristristruktur. Antar det er trukket en del erfaringen fra Otta-saken. Hva vil
gjøres annerledes i f.t. industrirasjonalisering framover med det som bakteppe?
• Veldig mange gode produktlanseringer. Stusser litt på One-pot. Den virker å
konkurrere direkte med Fjordland. Konkurrerer vi ikke da til dels med oss selv?
• Ser på sosiale media at mange ikke får tak i produkter i butikk. Produkter som
butikken egentlig skal ha. Butikken skylder da ofte på Nortura. Vi vet at det ofte
er sammensatte årsaker. Hva gjøres for å unngå dette?
• Ang. Norturaansatte i Møre og & Romsdal. Brit-Kari har sluttet og Halstein går
av med pensjon. Hva tenkes framover? Viktig med tilgjengelige rådgivere fram
mot 2024. Se også sak 4

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Tilførsel/Medlem
Tilførselsleder Silje L. Pynten orienterte fra Medlem/Tilførsel i Midt-Norge.
Kommentarer og synspunkter
• Enig i at det viktigste er at man har rådgivere som er på bygda. Det er også
greit at man kan ha liggende div utstyr (roll-ups o.l.) liggende hos f. eks FKT i
området. Tror likevel det vil være fornuftig med rådgivere med lokal kjennskap
til området.
Innkomne saker
Hentetidspunkt slaktedyr
• Det har kommet et innspill fra en eier knyttet til at dyr ikke skal kunne hentes før
kl 06.00
• Silje og Arild Trøan kommenterte og svarte på dette
Endring av kretsgrenser
• Tomas Øverås innledet.
• Forslag om at eiere tilhørende Nesset-delen av krets 52 går over til krets 54 fra
neste års kretsmøte.
Kommentarer
• Bør i tilfellet se på møtested på møter framover. Variere mellom Tingvoll og
Sunndalsøra
• Kan være en mulighet å sette opp buss når det er kveldsmøte – som kan kjøre
til Tingvoll og Sunndalsøra
Ingen innvendinger mot forslaget
Vedtak:
Det legges opp til at eierne fra Nesset i krets 52 Nesset, Tingvoll og Sunndal overflyttes
til krets 54 Molde, Kristiansund, Midsund, Aukra og Gjemnes fra og med kretsmøtet
2022.

5

Presentasjon av valgresultater
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstillingene.

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2021
Krets 2. 53 Hustadvika og Averøy
54 Molde, Kristiansund, Midsund, Aukra og Gjemnes
Dato/tid: 1. mars kl. 20.00
Til stede fra:
Konsernstyret:
Konsernledelsen/adm. ledelse:
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:
Frammøtte eiere:
Referent:

Sak nr

Sted: Digitalt møte (Teams)
Styreleder Trine H. Vaag
Silje L. Pynten
Jorunn Karin Kvernen
60
Silje Pynten

Sak
Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
4. Åpen post
5. Presentasjon av valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd)

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
• Jorunn Karin Kvernen valgt til ordstyrer.
• Ingen innvendinger til innkalling og sakliste.

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA
Kommentarer og synspunkter:
• Hvorfor er det slik at når Gilde etterspørres i butikk, så får vi til svar at Nortura
ikke er leveringsdyktig. Stemmer det?
• Fantastiske eierbrev. I perioder der vi ser det er underdekning, kunne vi
kommunisert dette bedre? Færre og færre igjen i Molde på rådgiving.
Bemanningen er marginal. Fôringskalv, varierer når de blir hentet, kan man få
litt mindre frakt når man samler flere?
• På den første plansjen, 60-70 mill innsparing den første plansjen, nå står det 35
mill.Hva stemmer? Veldig positivt at vi må jobbe om gårdsbrukerne som en
arbeidsressurs. Har vi kjøtt vi kan levere til hoteller dersom de kan åpne?
• Bemanninga i region. Leveringsstatistikken ligger på 90 – 100% markedsandel.
Hvor mange trenger vi samle på hovedkontoret på Malvik? Veldig greit med en
lokal kontakt som kan følge opp. Vil ha noen på Moldekontoret.
• Det å ha et lokalkontor i nærheten er viktig. Henter ting, fjøsåpning, griller, etc.
Ha noen som er der, og er knutepunktet. Har en betydning at det er noen der,
noen som kjenner området, klimaet og gårdbrukerne.
Retningslinjer til levering av slakt – veldig bra, men ønsker tydeligere
retningslinjer. Hvordan er det finansiert?
• Hva koster det nye dataanlegget – hva vil sluttsummen bli og hva vil det koste
oss fremover?
• Samarbeidsavtalen med Asko var en stor sak i fjor. Nortura fikk ikke betalt før
det gikk ut fra Askolager.

3

Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet?
Tatt samtidig som sak 2. Se over

4

Åpen post/lokale saker
Silje L. Pynten orienterte fra Medlem/Tilførsel i regionen
•
•
•

Dere legger for mange stillinger til Malvik.
Skrenker inn folket i Molde og sentraliserer til Malvik.
Vil fremdeles Nortura ha kontor i Molde?

Gjennomgang svar på innkomne saker.
• Hvorfor eies ikke fryselagerert av Nortura Malvik? Hvorfor kjøpte ikke Nortura*
• Fryselageret når det nå var til salgs?
• Hvordan går medlemsbutikkene?
• Veldig bra tiltak med nettbutikk for medlemmer før jul. Kan dette være en
løsning fremover?
• Bra det tas et møte den 12.mars (storfe)

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
Silje L. Pynten orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte valgene, og
presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene.
Alle valgresultater var i hht. innstilling.

