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Arbeidsutvalg
Midt-Norge:
Regionutvalg
Midt-Norge:

Valgkomité
Midt-Norge:
Andre:
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Lars Morten Rosmo, Ragnar Valstad, Johan Kristian Daling, Kolbjørn Frøseth,
Sverre Tyldum, Borgny Kjølstad Grande, Bård Tore Berntsen
Lars Harbækvold, Karen Anna Bergli, Einar Bredesen, Jakob Sandvik, Stine Katrin
Sagmo Skåle, Åse Marie Foss Bruun, Ole Joakim Ranheim, Geir Brede, Bjørn Eskil
Håpnes, Bjørn Dag Derås, Trond Storvoll, Jon Inge Bragstad, Ole Tessem, Andrea
Marie Skjelstad, Finn Egil Adolfsen, Marit Emelie Holmsberg, Ivar Wang, Erik
Melting, Tor Værdal, Ole K. Skrove, Jonas Rekkebo, Lisbeth Berg Tangstad, Otte
Munkeby, Geir Håvard Valstad, Sverre Ronglan, Knut Anders Nordheim, Ingrun
Sivertsen, Brian Gjermstad, Odd Erik Rødde, Toril Ofstad Selboe, Erling Gresseth,
Rune Sunnset, Even Landrø, Kristin Myklevoll, Per Hindseth, Nils Halvor Snekvik,
Olav Sterten, Lars Erik Tallerås, Sidsel Lagmandokk, Torbjørn Flenstad, Ingrid
Gauslaa Hårstad, Ann Steen Dolmseth, Steinar Lium, Robert Fosseng Melum, Aud
Dagmar Ramdal, Morten S. Berg, Ole Bendik Nilsen, Svein Roksvåg, Trine
Reinfjell Engdal, Ola Syrstad, Jan Henrik Moen, Tomas Øverås, Torill Farstad
Vågen, Lars Konrad Bolli, Marte Holthe Sirivik, Rolf Kristian Blekken, Øyvind
Jostein Krakeli
Steinar Lium, Arnt Ove Løvås, Reidun Stølen
Jorunn Karin Kvernen (vara Au småfe), Jan Edvin Hoem (årsmøteutsending), Per
Magnus Borten Moe (årsmøteutsending), Bente Bjerkeset Solenes (sentral
valgkomité), Tilde Sæther (gjest), Tore Rennan (gjest)

Forfall:

Elida Margrete Solberg (vara Karen Anna Bergli møtte), Kari-Anne Grandaunet
Jensen, Johan Petter Bergin, Tormod Bergum (vara Åse Marie Foss Bruun møtte),
Line Torill Fjellheim (vara Ole Tessem møtte), Mette Karlgård, Jørgen Erik
Baumfelder, Paul Skavdal (vara Ole K. Skrove møtte), Aasta Helland (vara Lisbeth
Berg Tangstad møtte), Åge Grenne (vara Brian Gjermstad møtte), Ingrid
Solbakken, Arnt Håkon Fløttum, Egil Berdal (vara Sidsel Lagmandokk møtte),
Jørgen Rønning (vara Aud Dagmar Ramdal møtte), Tore Simonset (vara Ola
Syrstad møtte), Jørgen Svisdal, Stig Kristiansen

Konsernstyret:
Administrasjonen:

Olav Håkon Ulfsnes
Silje L. Pynten, Arnodd Kjenstadbakk, Brit Våga, Svein Bjarne Sommernes, Tor
Olav Brandtzæg, Magne Trondmo

Referent:

Magne Trondmo

Sak nr Sak
1
Konstituering av møtet
Lars Morten Rosmo ønsket velkommen og Magne Trondmo foretok opprop.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Lars Morten orienterte om at årsmøtet er flyttet til 17.-18. juni
Svein Bjarne Sommernes gav kort info om det tekniske rundt valget.

Innledning av RU-leder
• Vært preget av Covid 19 i ett år nå
• Covid19 har vart så lenge at det trolig vil få langtidsvirkninger, bl.a. i f.t. reisevaner,
grensehandel m.v.
• Vi har fått mangel på norskprodusert mat
• Dette er året vi har "spist hjemme". Vil kunne medføre vaner som blir der ei god stund
framover.
• Vært et Teams-år, med plusser og minuser. Bratt læringskurve, og enkelte kretser som
har vært flinke.
• Det vil bli mye Teams også framover
• Ny tilførselsmedarbeider i Midt-Norge. Stor forventning til denne rollen.
• Skryt til Nortura. Har blitt en annen stemning det siste året. Mye positivt. Mange gode
produkter. En ny driv
• Vi har hatt noen krevende saker. F. eks Otta og inntransportsaken. Det har vært vanskelig
for både kretstillitsvalgte og styremedlemmer. Har lært mye av disse prosessene.
• Formålet til Nortura er viktig å ha med seg når vi ser på ulike tiltak.
• Det er viktig med et marked i balanse
• Tollvernet er skjørt, og det kommer til å fortsette. Tollvernet kommer til å bli svekket
over tid.
• En av oppgavene til Samvirket er å skaffe oss markedsadgang.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Tomas Øverås og Stine Katrin S. Skåle ble valgt til å godkjenne protokoll sammen med
møteleder.
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Årsmelding og regnskap / Status i selskapet per mars og utsikter framover
Konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes orienterte om resultat i 2020 og om hvordan starten på
2021 har vært.
Spørsmål/kommentarer fra følgende: Kolbjørn Frøseth, Erik Melting, Jonas Rekkebo, Ole Bendik
Nilsen
•
•
•

•
•

Etterbetalingsfond – hva er formålet med det?
Kvigekampanjen. Bra at den kommer. Men underskudd har vi hatt lenge, så dette burde
vært lansert i fjor høst.
Hvorfor ikke øke vekt/pris grensa på gris ytterligere f. eks 100kg? Noen har fortsatt
mulighet til å levere litt tyngre gris, men gjør det ikke pga risiko for å få prisfall på de
tyngste grisene. Med for lite bacon å skinke og i tillegg på tur inn i grillsesong kunne vel
dette hjulpet litt?
Hvorfor ble det ikke opplyst tidspunkt for når prisene knyttet til kvigeavtalen trer i kraft når nyheten kom ut?
Står overfor utfordringer som er politisk betingede. Brexit f.eks. Hva tenker Nortura i f.t.
hvordan vi skal demme opp for f.eks grensehandel?

Olav Håkon Ulfsnes, Sverre Tyldum, Lars Morten Rosmo og Svein Bjarne Sommernes
kommenterte og svarte på spørsmål.
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Oppsummering kretsmøter
Magne Trondmo orienterte om kretsmøtene som ble avviklet i uke 8 og 9.
• Totalt 9 digitale møter i Midt-Norge, med 2-4 kretser i hvert møte
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•
•
•

Jevnt over beskjeden oppslutning. I gjennomsnitt møtte ca 11,5% av eierne, mot ca
17,5% i fjor. Samme hovedbilde ser vi også i de øvrige regionene.
Teknisk fungerte møtene bra, mye god møteledelse og varierende engasjement
Styreleder eller konsernsjef var til stede i 7 av møtene

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Lars Harbækvold, Aud D. Ramdal, Steinar Lium, Ole
Bendik Nilsen
•
•
•
•
•

Kun en person fra hvert foretak som får informasjon. Dette er ikke heldig. Tine hadde et
godt opplegg for dette.
Når den sosiale delen mangler, så blir det mange som dropper møtene
Det å ha med KL, styret m.v. bør vi kunne få til via Teams også på fysiske møter
Løsning for framtida er trolig en kombinasjon av fysiske møter og Teams. Det fysiske
møtet er viktige for medlemmene. Tror kanskje det er enklere for mange å hive seg på i
diskusjoner i fysiske møter.
Veldig fint å ha mindre fagmøter m.v. på Teams. Lavterskel

Svein Bjarne Sommernes, Tor Olav Brandtzæg og Magne Trondmo kommenterte og svarte på
spørsmål.
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Åpen post – lokale saker
Det var ikke spilt inn noen spesifikke saker/spørsmål i forkant. Ordet ble gitt fritt i f.t.
innspill/spørsmål/kommentarer/
Spørsmål/kommentarer fra følgende: Lars Harbækvold, Ivar Wang, Ole Bendik Nilsen, Nils
Halvor Snekvik, Bård Tore Berntsen, Erling Gresseth, Sverre Tyldum, Johan Kr. Daling, Odd
Erik Rødde, Kristin Myklevoll, Ingrid G. Hårstad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semitrailere virker å være dårlig egnet, jfr. levering i dag. Sjåføren var oppgitt selv.
Kan bonden nekte å ta imot semitrailer?
Et paradoks at det skal være så utfordrende økonomi på storfe som vi kanskje har best
forutsetninger for å produsere? Vi må ha en idedugnad på dette.
Takker AU for storfemøtet forrige uke.
Må ha en pris på storfe som gir grunnlag for investering.
Synes det innspillet som AU sendte til Nortura i forbindelse med jordbruksforhandlingene var basert på ei veldig fri tolkning av det som ble sagt i møte med
kretslederne i forkant.
Ang. innspill til jordbruksforhandlingene. Bør være rom for å diskutere nye tanker, men
synes det innspillet som ble sendt inneholdt mye som mange reagert på. Bør tas til
etterretning ved en senere anledning.
Synes det er å trekke det langt at innspillet i forbindelse med jordbruksforhandlingene
kom fra RU. Det var AU som sendte inn dette.
Ang. inntransport så ryktes det mye forskjellig. Hadde vært fint å få en oppdatering her.
Ang. omdømmebygging drøvtyggerkjøtt. Prøver nå å "løfte" grisen ut av det røde med å
kalde det lyst kjøtt. I neste runde bør man kanskje gjøre tilsvarende for andre dyreslag?!
Synes det er friskt at Nortura omdefinerer grisen til "lyst kjøtt". Kan bidra til å skape
"splid" mellom dyreslagene. Synes det høres merkelig ut at styret ikke har hatt noen
diskusjon rundt dette.
Det med å gjøre grisen "lysere" burde vært diskutert i styret. Vil kunne skape større
utfordringer for småfe og storfe.
En ting er det røde kjøttet og klima, men det er sannsynligvis enda viktigere at det røde
kjøttet ofte betraktes som lite helsevennlig. Jeg er kostholdsrådgiver og kurses av St.
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•

Olavs og helsedirektoratet. Vi blir opplært til å anbefale lyst kjøtt, kun små mengder
mørkt kjøtt. Dette går igjen i de fleste kostholdsråd.
I f.t. kretsmøtene. Har fått kommentarer ang valg i f.t. at med 2 i samme foretak kunne
bare 1 stemme.

Olav Håkon Ulfsnes, Lars Morten Rosmo, Sverre Tyldum og Silje L. Pynten kommenterte og
svarte på spørsmål.
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3 gode bondeliv
3 korte filmsnutter laget av 3 ulike eiere ble vist fram på ulike tidspunkt i møtet. Disse 3
presenterte seg selv og sin gård/produksjon, og delte tanker bl.a. rundt hva som er positivt med å
være bonde og hvorfor de leverer til Nortura.
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Prisutdeling
Arbeidsutvalget kom med forslag til utdeling av 3 priser – basert på hendelser/innsats i 2020:
Årets kretsutvalg: Nortura Åfjord
• Arrangerte et godt førjulsarrangement på Teams, med fjøsbesøk og kulturelle innslag.
Har ellers også vist vilje til å få kretsvis aktivitet i en krevende tid.
Årets debattant: Steinar Lium
• Steinar har vært godt synlig i sosiale media, der han gjentatte ganger har involvert seg i
diskusjoner og har framsnakket Nortura.
Årets tillitsvalgt: Lars Morten Rosmo
• Har vært en tydelig AU-/RU-leder, som har greid å bidra til et godt aktivitetsnivå i
regionen gjennom en krevende periode.
Det var ingen motforestillinger mot tildelingene.
Prisvinnerne vil få utlevert diplom når anledningen byr seg.
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Orientering fra sentral valgkomité
Bente Bjerkeset Solenes fra sentral valgkomite orientert om komiteens innstilling til årsmøtet.
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Valg
Leder i valgkomitéen, Steinar Lium presenterte valgkomiteens innstilling.
Lium orienterte om at region Midt-Norge i 2021 har fått en ekstra årsmøteutsending på bakgrunn
av nye beregninger knyttet til medlemstall og levert volum.
Tilde Sæther, Geir Håvard Valstad og Tore Rennan, som av valgkomitéen var innstilt som nye
AU-medlemmer, presenterte seg kort.
Spørsmål/kommentarer:
• Er det vanskelig for valgkomitéen å finne kandidater i Møre og Romsdal?
• Vi tror at grunnen til at det er lite som vil stille på valg fra Møre er at vi mister alt rundt
oss, kontoret i Molde blir lagt ned og vi må til Trøndelag for nærmeste rådgivere. Dette
blir for lange avstander.
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Alle valg ble gjennomført digitalt gjennom "smartvote".
Leder i arbeidsutvalget (AU):
Forslag fra valgkomitéen: Lars Morten Rosmo, Skaun, gjenvalg for 1 år.
Lars Morten Rosmo ble valgt for 1 år med 62 stemmer. 5 stemmer var blanke
Nestleder i AU:
Forslag fra valgkomitéen: Tilde Sæther, Overhalla, ny for 1 år.
Tilde Sæther ble valgt for 1 år med 62 stemmer. Ingen stemmer var blanke

AU-medlem storfe:
Forslag fra valgkomitéen: Geir Håvard Valstad, Levanger, ny for 2 år.
Geir Håvard Valstad ble valgt for 2 år med 56 stemmer. 6 stemmer var blanke
AU-medlem fjørfekjøtt:
Forslag fra valgkomitéen: Tore Rennan, Steinkjer, ny for 2 år.
Tore Rennan ble valgt for 2 år med 60 stemmer. 2 stemmer var blanke
Øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer var ikke på valg:
Arbeidsutvalgsmedlem småfe: Bård Tore Berntsen, Rennebu
Arbeidsutvalgsmedlem gris: Sverre Tyldum, Høylandet
Arbeidsutvalgsmedlem egg: Kolbjørn Frøseth, Trondehim
Varamedlemmer til arbeidsutvalget:
Forslag fra valgkomitéen:
• Vara AU storfe: Ingrid Gauslaa Hårstad, Åfjord, ny for 1 år
• Vara AU småfe: Jørgen Svisdal, Sunndal, ny for 1 år
• Vara AU gris: Inge Hoemsnes, Hustadvika, ny for 1 år
• Vara AU fjørfekjøtt: Per Magnus Borten Moe, Trondehim, gjenvalg for 1 år
• Vara AU egg: Ivar Wang, Inderøy, gjenvalg for 1 år
Ingrid G. Hårstad, Jørgen Svisdal, Inge Hoemsnes, Per Magnus Borten Moe og Ivar
Wang ble valgt under ett for 1 år med 62 stemmer. 2 Stemmer var blanke
Utsendinger til årsmøtet sammen med Arbeidsutvalget:
Forslag fra valgkomitéen:
• Jørgen Svisdal, Sunndal, ny for 2 år
• Ingrid Gauslaa Hårstad, Åfjord, ny for 2 år
• Inge Hoemsnes, Hustadvika, ny for 2 år
• Per Magnus Borten Moe, Trondehim, gjenvalg for 2 år
• Steinar Lium, Ørland, ny for 2 år
• Nils Halvor Snekvik, Heim, ny for 1 år
Jørgen Svisdal (2 år), Ingrid Gauslaa Hårstad (2 år), Inge Hoemsnes (2 år), Per Magnus
Borten Moe (2 år), Steinar Lium (2 år) og Nils Halvor Snekvik (1 år) ble valgt under ett
med 62 stemmer. Ingen stemmer var blanke
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Øvrige årsmøteutsendinger var ikke på valg:
Ivar Wang
Signe Lillian Nordmeland
Jørgen Baumfelder
Varautsendinger til årsmøtet for 1 år:
Forslag fra Valgkomiteen:
• Bjørnar Schei, Fosnes
• Jørgen Rønning, Indre Fosen
• Kari Anne G. Jensen, Overhalla
• Per Hindseth, Oppdal
• Arnt Håkon Fløttum, Midtre Gauldal
• Øyvind Jostein Krakeli, Molde
• Jon Inge Bragstad, Steinkjer
• Marit Hoff, Namsos
• Egil Berdal, Hitra
Bjørnar Schei, Jørgen Rønning, Kari Anne G. Jensen, Per Hindseth, Arnt Håkon Fløttum,
Øyvind Jostein Krakeli, Jon Inge Bragstad, Marit Hoff og Egil Berdal ble valgt under ett
for 1 år med 63 stemmer. Ingen stemmer var blanke
Medlem i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen: Erik Gissinger, Oppdal, for 3 år
Erik Gissinger ble valgt for 3 år med 61 stemmer. 2 stemmer var blanke
Medlem i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen: Anette Brede, Snåsa, for 3 år
Anette Brede ble valgt for 3 år med 61 stemmer. 1 stemme var blank
Øvrige medlemmer i valgkomitéen var ikke på valg:
Arnt Ove Løvås
Bjørnar Schei
Oddveig Gikling-Bjørnå
Leder i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen: Bjørnar Schei, Fosnes, for 1 år
Bjørnar Schei ble valgt for 1 år med 60 stemmer. 2 stemmer var blanke
Nestleder i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen: Arnt Ove Løvås, Melhus, for 1 år
Arnt Ove Løvås ble valgt for 1 år med 61 stemmer. 1 stemme var blank
Varamedlemmer til valgkomitéen:
Forslag fra Valgkomiteen:
1. Stian Stokke, Melhus, gjenvalg for 1 år
2. Aasta Helland, Frosta, gjenvalg for 1 år
3. Einar Botten, Heim, ny for1 år
Stian Stokke (1), Aasta Helland (2) og Einar Botten (3) ble valgt under ett for 1 år med 62
stemmer. Ingen stemmer var blanke
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Lars Morten Rosmo takket hver enkelt av de som gikk ut av AU.
De får også en oppmerksomhet utdelt ved anledning.

Lars Morten Rosmo
(sign.)

Tomas Øverås
(sign.)
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Stine Katrin S. Skåle
(sign.)

