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REGIONUTVALG NORD-NORGE 
Møtested: Digitalt (Teams) 

 
Dato/tid: 18. mars 2021 kl 11.00 Protokoll: 01/21 
 
TIL STEDE: 

Arbeidsutvalg 

Nord-Norge: 

Svein Slåtsveen, Bjørn Arne Skoglund, Tone Rubach, Ragnhild Engan, Fred Tore 

Fagereng Håvard Knygh og Bente Børsheim. 

Regionutvalg 

Nord-Norge: 

 

Bjørn Tore   Søfting, Sven-Erik Guttormsen, Jan Håland, Dan Vidar Rasmus, Dan 

Rune Larsen, Vegard Simonsen, Laila Agersborg, Morten  Risto, Jens R.  

Robertsen, Marion Alvestad, Torstein  Jenssen, Sunniva Skogan, Marianne Hauan, 

Asbjørn Leonhard Hansen, Roger Simonsen, Maren  Sandvoll, Torbjørn  

Thomassen, Bernhardt Halvorsen, Glenn Rainer Thomassen, Birgitte Rørvik Bruun 

Øystein Rafaelsen, Anders Stavrum  Larsen, Grete E Arntsen, Tone Rubach, Jan-

Olav Angell, Fred Tore Fagereng, Knut Joakimsen, Glenn Peter Knædal, Bjørn 

Arne Skoglund, Leif-Kåre Halvorsen, Bjørn Helge Kristoffersen, Ragnhild Engan, 

Snorre Forsbakk, Anne Merethe Toftebakk, Frøydis Forsmo, Bjørn Vilhelmsen, 

Hans Elling Angell, Jørn Gunnar Ellingsen, Kjell Magne Sandmo, Kåre M 

Gjesbakk, Aleksander Lillevik, Liv Kari Huskebakk, Merethe Hjerpbakk, Skjalg 

Nordås, Olaf  Paulsen, Lene Borgan, Hugo Mørk, Jostein  Hov, Kristin Andreassen, 

Peter D. Nicolaisen Jr, Eirik Alexandersen Bjørnsgård, Håvard Knygh, Bernt 

Andreassen, Bjørn Torstein Arnes, Morten Holm, Anne-Maren Govasli, Bernt 

Skarstad, Åsmund Myrvang, Lillian Sæterstad, Frode  Bjørnå, Tor Stabbforsmo, 

Lena Steinslett 

Valgkomité   

Nord-Norge: 

Tormod Nilsen, Morten Fredriksen, Lena J. Steinslett, Liv Kari Huskebakk 

Andre: Hanne Harila (årsmøteutsending) Bjarte Myren (sentral valgkomité), Ola Johansen 

(gjest), Rune Håkstad (gjest), Sissel H. Johansen (gjest) 
 

Forfall: Pål Halvor Bjerkli (vara Morten Risto møtte), Kent Are Johansen, Hanne Lill S. 

Larsen (vara Jens R. Robertsen møtte), Elisabeth Salo (vara Torstein Jenssen 

møtte), Maren Sandvoll delvis forfall (vara Torbjørn Thomassen møtte), Ole Ingar 

Johansen (vara Bjørn Helge Kristoffersen møtte), Ole Magne Berg, Karl Gunnar 

Strøm, Snorre Berfjord (vara Jostein Hov møtte), Linda Mari Aaslid 
  

Konsernstyret: Bente Roer og Merethe Sund 

Administrasjonen: Pål-Kenneth Løvås, Tor Olav Brandtzæg, Svein Bjarne Sommernes, Brit Våga, 

Christer Skreslett, Karolina G. Henriksen og Magne Trondmo 

  
Referent: Magne Trondmo 

 

 

 

Sak nr Sak 

1 Konstituering av møtet 
 

Svein Slåtsveen ønsket velkommen, og Magne Trondmo foretok opprop. 

 

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

Asbjørn L. Hansen og Grete E. Arntsen ble valgt til å godkjenne protokoll sammen med 

møteleder  
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2/3 Årsmelding og regnskap / Status i selskapet per mars og utsikter framover 

 
Konsernstyremedlem Bente Roer orienterte om resultat i 2020 og om hvordan starten på 2021 har 

vært. 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Knut Joakimsen, Dan Rune Larsen, Marion Alvestad, Bente 

Børsheim, Bernt Skarstad, Laila Agersborg, Skjalg Nordås, Bjørn Torstein Arnes 

 

• Fokus for noen år siden på å bygge ned egne lager. Er dette en lur strategi når vi ser 

hvordan ståa er nå? Er lite heldig mht. importfare. 

• Resultatene mht. døtre. Hvordan er ståa for Thulefjord? 

• Er vi berettiget C19 støtte? 

• Utkjøp av svineprodusenter for ikke så lenge siden, og nå er det knapphet – samtidig som 

det reklameres for svinekjøtt. Risikerer vi nå import? 

• Må ha et felles løft knyttet til å få hevet tilførslene i Nord. Mye å hente på puljetillegg for 

de minste, som det er mange av i Nord og Vest.  

• Det burde bli gitt tilskudd fra Innovasjon Norge til bygging av noen grisefjøs i Troms og 

Finnmark med tanke på tilførsel til Målselv 

• Det jobbes med SPF-prosjekt på gris i Nordland 

• Tror det må settes betydelig fokus politisk på utviklingen i distriktsnorge. Vi kan ikke 

leve av knapper og glansbilder. Reduksjonen i antall bruk er kritisk, miljøet er  i ferd med 

å bli borte. Dersom dette ikke stopper opp snart, vil nok øvrig bolyst også forsvinne. 

Samferdselstilbud strupes stadig inn, det være seg buss, båt og vei. Alt snevrer seg inn 

mot byen, store som små. Sentralisering er ikke rett vei å gå. Dette er ikke noe Nortura 

alene kan løse, men vi bør absolutt delta i jobben som MÅ gjøres 

• Hva er strategien til Nortura mht. å gå over til biogass på sine biler? 

 

Bente Roer og Merethe Sund kommenterte og svarte på spørsmålene. 

 

Vedtak: 

Regionutvalget tar gjennomgangen av årsmelding og regnskap, samt status i selskapet pr 

mars 2021 til orientering 

 

4 Oppsummering kretsmøter 
 

Magne Trondmo orienterte om kretsmøtene som ble avviklet i uke 8 og 9. 

• Totalt 8 digitale møter i Nord-Norge, med 2-6 kretser i hvert møte 

• Jevnt over beskjeden oppslutning. I gjennomsnitt møtte ca 10% av eierne, mot vel 20% 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 

• Det ble i 4 av møtene fattet vedtak om uttalelser/brev som adresseres til styret. Alle 

uttalelsene dreier seg om utviklingen og situasjonen i Nord-Norge. En av uttalelsene 

omhandler Nord-Norgestrekket på slakt spesifikt. Disse oversendes styret etter RU-møtet. 

• Krets 7 Tromsø og Karlsøy og krets 8 Lyngen ble vedtatt slått sammen og har fått navnet 

Ullsfjord krets 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Bernt Skarstad, Svein Slåtsveen, Skjalg Nordås, Hugo Mørk 

• Nytt "medium" i f.t. Teams – og dermed kanskje ikke så unaturlig at det er noe lavere 

oppslutning. 

• Gjennom kretsmøtene ser vi at det er et tydelig engasjement blant mange for å faktisk 

gjøre noe i Nord. Det må de tillitsvalgte må ta med seg videre. 

• Teams er en bra måte å møtes på, men det fysiske møtet med småpratinga i pauser og de 

uformelle diskusjonene er kjempeviktige. 
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• Foreslås for styret at det gjennomføres en QB blant eierne mht. kretsmøter og/eller RU-

møter. 

 

Vedtak: 

• Regionutvalget tar oppsummeringen av kretsmøtene til orientering 

• Regionutvalget har ingen motforestillinger mot at krets 7 Tromsø og Storfjord og 

krets 8 Lyngen slås sammen til en ny krets ved navn Ullsfjord.  

• Regionutvalget foreslår overfor styret at det gjennomføres en questback mot alle 

eiere for å få kunnskap om hvorfor oppslutningen på årets kretsmøter var så vidt 

lav  

 

5 Åpen post/lokale saker 
 

Nytt RU-møte over påske 

Svein Slåtsveen kommenterte de uttalelser som ble vedtatt i 4 av kretsmøtene (se sak 4). I tillegg 

til disse uttalelsene har RU fått ytterligere 2 henvendelser (se nedenfor) som omhandler samme 

tema. I tillegg var temaet, i varierende grad, oppe i alle kretsmøter. Det er derfor helt tydelig at 

dette er noe som engasjerer eiere i hele Nord-Norge. I og med at det tidsmessig ikke var rom for 

noen bred debatt rundt temaet i dette RU-møtet, men at det samtidig er viktig at RU får en arena 

til å ta denne debatten, foreslo Svein Slåtsveen at RU fatter vedtak om at AU kaller inn til et nytt 

RU-møte over påske der situasjonen/utvikling i Nord-Norge (herunder Nord-Norgestrekket) 

settes opp som eneste tema. Det var ingen innvendinger mot forslaget.    

 

Brev fra Kvæfjord/Harstad krets 

• Brev skrevet av kretsutvalget i Kvæfjord/Harstad. Brevet er adressert til styret og ble 

sendt til RU til orientering 

• Jan Olav Angell fra kretsutvalget i Kvæfjord/Harstad orienterte kort om brevet og 

bakgrunnen for det 

 

Forslag til vedtak i RU – spilt inn fra Bernt Skarstad i Bindal krets 

• Bernt Skarstad la fram et skriv for RU – med forslag til vedtak. 

• Dette omhandlet hvor vidt det er noen kobling mellom distriktstilskuddet på kjøtt i Nord-

Norge og utbetalingsprisen på kjøtt til bønder i samme landsdel. 

• Det ble i den forbindelse også vist til epost sendt fra statssekretær Widar Skogan i 

Landbruks- og matdepartementet, der han skriver at det ikke er noen slik kobling. 

• Forslag til vedtak: 

 

Med bakgrunn i dette ber RU styret i Nortura umiddelbart avklare om det er 

kobling mellom Distriktstilskuddet og utbetalingsprisen til bonden i region Nord. 

 

Hvis det ikke noen kobling som Skogan skriver ber RU styret i Nortura 

umiddelbart å øke prisen til leverandører i Nortura Region Nord til samme nivå 

som resten av Nortura. 

 

AU region Nord følger opp saken og rapporterer tilbake til RU og kretsledere. 

 

• Svein Slåtsveen foreslo at RU ikke tok forslaget opp til votering, men at saken utsettes til 

det vedtatte RU-møtet over påske. 

• Bernt Skarstad ønsket imidlertid at den avklaringen det bes om i forslaget til vedtak, skal 

være gjort før RU-møtet over påske. 

• Det ble enighet om at det ikke skulle fattes vedtak i saken i møtet, men at skrivet til Bernt 

Skarstad oversendes styret med oppfordring om at styret tar stilling til dette før RU-møtet 

i april.   
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Spørsmål/kommentarer fra følgende: Jan Håland, Dan Rune Larsen, Bjørn Torstein Arnes, Tor 

Stabbforsmo, Jørn Ellingsen 

 

• Nord-Norgestrekket har vært oppe en rekke ganger tidligere. Vi har da fått beskjed fra 

administrasjonen om at fjerning av trekket vil medføre reduksjon i distriktstilskudd. Har 

dette bare vært skremselspropaganda? 

• Støtter forslaget om et nytt RU-møte. Det er viktig å ha god tid til å diskutere teamet. 

• Veldig bra med et nytt RU-møte. Men det betinger at det involverer personer som kan 

bidra, dvs. komme med god bakgrunnsinformasjon, fakta osv. 

• Dette med store sprang mellom grupper på puljetillegg/etterbetaling bør også drøftes i 

RU-møtet i april. 

• Har et medlem som ønsker å kjøpe hele saueskrotter utbeinet som industrikunde. Dette 

får han ikke fordi det ikke er en kode i SAP for utbeinet sau. Medfører dette riktighet? 

Hva kan leveres av sau fra Målselv til nedskjæring? Noen som har erfaring? Hvor 

vanskelig er det å legge inn en varekode i SAP? 

• Elefanten i rommet er jo nedgangen i antall bruk, Corona eller ikke. Vi jobber også 

politisk for å få økt rammen for bagatellmessig støtte på investering fra 200 000 euro og 

over i %. 200 000 euro kan utgjøre 50% i deler av Europa, mens det i Norge utgjør       

10-15%. 

• De store aktørene (Samvirket) blir ofte utsatt for press i media, f. eks i f.t. dyrevelferd. 

Dette med dyrevelferd har bl.a. medført behov for en rekke tiltak hos bonden, uten at 

dette kompenseres. De som er "små" (type småskala/nisje) blir gjerne applaudert fram og 

tar ut en langt høyere pris.  

• Registrerer at Bente Roer refererer til utfordringer knyttet til kostnader i Nord. Utfordrer 

Bente og de øvrige i styret til å bli med i RU-møtet i april. Den totale, nasjonale 

nedgangen i tilførsler de siste årene har i stor grad kommet i Nord. Da må vi jobbe i 

fellesskap for å snu dette. 

• Nytt RU-møte må avholdes før lamminga starter, dersom man ønsker at 

småfeprodusentene i RU skal delta. 

 

Vedtak: 

• Regionutvalget ber Arbeidsutvalget om å kalle inn Regionutvalget til et nytt møte 

etter påske, der situasjonen knyttet til utvikling/satsing i Nord-Norge settes opp som 

tema (herunder Nord-Norgestrekket). 

 

6 Orientering fra sentral valgkomité 

 
Bjarte Myren fra sentral valgkomite orientert om komiteens innstilling til årsmøtet. 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende:  Hans Elling Angell   

 

• Synes det er rart at det ikke er plass i styret til noen som driver ned småfe – sett i forhold 

til hvor stor andel av eierne som har småfeproduksjon. 

 

Bjarte Myren kommenterte. 

 

7 Mulighetens landskap i Nord 

 
Tone Rubach innledet 

 

Bakgrunnen for innledningen er engasjementet som har kommet den siste tiden, bl.a. i 

kretsmøtene 

• Mange utfordringer i Nord, men mange også fortrinn og potensialer. 

• Vi må mobilisere til en arktisk matregion med synlige merkevarer. 
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• Ei felles satsing – mat og reiseliv. Geografisk identitet og opprinnelse 

• Unike ressurser og uante muligheter – vi må ta rev i seilene. 

• Vi har råvarer av god kvalitet, god mattrygghet og dyrevelferd, rikholdig matkultur og 

kokker i verdensklasse. 

• Ingen andre landsdeler har større muligheter for effektiv produksjon av kvalitetskjøtt 

basert på utmarksbeite. Det bør være mulighet til å greie og hente ute en merpris til 

produsent 

• Det overordnede målet er å bidra til å styrke konkurransekraften til nordnorsk landbruk. 

Gjennom samarbeid og samhandling skal vi utvikle en fremoverlent, bærekraftig, 

klimavennlig og ikke minst en kjent matregion. Den Arktisk matregion 

• Vi kan ikke konkurrer på volum, så vi må levere på spesialitet og kvalitet.  Og så banalt 

som det kan høres ut så er det likevel nærmest oppsiktsvekkende for mange at det i det 

hele tatt kan dyrkes mat så langt nord, Og mat produsert under midnattssol oppfattes 

gjerne som en kvalitet i seg selv.   

• Vi må stille krav til satsing i Nord 

• La oss omdefiner Thulefjord til noe som vi faktisk vet hva er og kommer fra. 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Bente Børsheim, Bernt Skarstad 

 

• Veldig bra tanker. Det er dette vi er gode på. Vi må definere hva vi legger i arktisk. 

• Veldig bra – her må vi kjøre på, søke om midler osv. 

• Veldig bra – dette har vært tatt opp i 20 år. 

 

8 Hva er potensialet i Nord-Norske merkevarer 

 
Konserndirektør Karolina G. Henriksen orienterte 

 

• Strategi/mål Gilde rødt kjøtt framover 

• Nyheter Gilde rødt kjøtt 2021 

• Potensialet i Nord-Norske merkevarer? 

o Jobber med design uttak på Gilde-emballasje – her kan åpne seg muligheter 

o Vi må fortsette å få fram norsk, mangfold og lokal.  

Dette er viktige parametere i f.t. hva nordmenn forbinder med bærekraft 

o Konkret henvendelse til kunde på muligheter kjøttdeig 

Har lyst å jobbe videre med dette i tilknytning til Nord-Norge 

Produsert, foredlet og solgt i regionen 

o Få gjort en mulighetsanalyse i f.t. "lokale matskatter".  

o Vurderer videre muligheter, som eget merke, på spesialvarianter 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Kristin Andreassen, Jan Håland, Skjalg Nordås, Tone 

Rubach, Fred Tore Fagereng, Laila Agersborg, Asbjørn L. Hansen, Tor Stabbforsmo, Dan Rune 

Larsen, Bjørn Arne Skoglund 

 

• Er "One pot" tilgjengelig i Norgesgruppen? 

• Hva gjør et spansk flagg på gildepakken? 

• Kanskje burde det vært norsk flagg på alle gildeprodukter? 

• Vanskelig å finne gildeprodukter i lokale butikker. 

• Arktisk røkt kjøttdeig er en garantert vinner i nord. 

• Gilde-logoen med "arktisk" under høres ut som en god plan. Arktisk må defineres til de 3 

nordligste fylkene. 

• Ser ut til at lokalmat har en lettere vei inn i butikkene enn "volumprodukter". Kan vi 

komme inn i den strømmen, vil det kanskje bli lettere å komme inn i butikkene. 
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• Heller røykt Arktisk Nord-Norges-Salgslagspølse, eller Målselvpølsa, enn Arktisk 

kjøttdeig er nå min personlige mening.  
• Har produsenter her i området som foreslår å bytte ut Thulefjord med Nord-Norges 

Salgslag og få  folk bevisst på produksjonen i Målselv. 

• Distribusjon er veldig viktig. Hvem er det som distribuerer i nord – og pusher varene ut? 

• Har eget distribusjonsapparat gjennom Tine mht. småskala/nisje. En veldig god løsning 

som fungerer bra. 

• Selgere i Nord sier at dersom de hadde hatt handlingsrom, så skulle de greit å pushe ut 

mere varer. Dette må vi gjøre noe med. 

• Thulefjord er ikke noe godt navn. Burde absolutt vært skiftet. 

• Vi har mange muligheter i nord! Viktig at vi er konstruktive og at nye produkter fra nord 

blir solgt og kommer ut til nordnorske kunder! Gilde NNS istedenfor Thulefjord? 

• Det finnes mye kompetanse blant eiere som driver med lokalmat. Dette kan Nortura dra 

nytte av, også mht. distribusjon. 

• Vi henger litt bak i Nord – sein lamming, dyr seint på beite, ned fra beite tidligere. Burde 

i større grad vært hensyntatt i prisløypene, slik at dyrene ikke må "dras ned" fra fjellet 

pga prisløyper. 

• Arktisk lammeserie: Seint, men godt. 

• Nord-Norsk landbruksråd har snakket mye om dette. I f.t. at det som blir produsert i Nord 

også foredles og selges i Nord (uavhengig av aktør). Skulle hatt en "paraply" knyttet til 

dette.  

 
Karolina G. Henriksen og Bente Roer kommenterte og svarte på spørsmål. 

 

9 Valg 
 

Leder i valgkomitéen, Tormod Nilsen, presenterte og begrunnet valgkomiteens innstilling. 

 

• Utfordrende jobb for valgkomiteen i år 

• Etter å ha snakket med en god del folk, satt valgkomitéen med inntrykk av at samarbeidet 

i AU ikke fungerte slik det burde gjøre. Derfor er det foreslått en god del endringer i AU. 

Målet er å få AU til å bli en sterk stemme fra Nord. 

• I valgkomiteens innstilling går det fram at fritt AU-medlem, Håvard Knygh, er på valg i 

2021. I hht. protokollen fra 2020 ble imidlertid Håvard valgt for 2 år. Det innebærer at 

han ikke er på valg som fritt AU-medlem før i 2022. Dette legger likevel ingen 

begrensninger for valgkomiteen i f.t. å innstille ham som nytt AU-medlem gris for 2 år. 

 

Ola Johansen, Rune Håkstad og Sissel H. Johansen, som av valgkomitéen var innstilt som nye 

AU-medlemmer, presenterte seg kort. 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Dan Rune Larsen, Lene Borgan, Bernt Skarstad, Bente 

Børsheim, Tone Rubach, Dan Rune Larsen, Marion Alvestad, Kåre M Gjesbakk, Jan Håland, 

Jørn Ellingsen, Bjørn Arne Skoglund, Aleksander Lillevik, Jostein Hov 

 

• De som sitter i AU, er fanebærere for AU. Har ikke hørt så mye, men har kommet en del 

rykter om at AU ikke har fungert veldig godt. Dette kan vi ikke akseptere 

• Synes det er ganske tøft av valgkomiteen å kaste både leder og nestleder. 

• Kan noen av medlemmene i AU bekrefte at det ikke har fungert internt i AU? 

o Flere av AU-medlemmene kommenterte dette. 

• Det ble rettet direkte spørsmål til Bjørn Arne Skoglund i f.t. hva som har vært 

utfordringene mht. samarbeid i AU – og hvordan han som evt. nye leder har tenkte å løse 

det. 

o Bjørn Arne Skoglund kommenterte dette 
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• Den jobben valgkomiteen gjør er den viktigste og vanskeligste jobben i Nord-Norsk 

landbruk 

• Bak hver av de tillitsvalgte står det mange eiere som skal representeres. Det er viktig at vi 

ikke glemmer det. 

• Ufornuftig å skifte ut så mange i AU.  

• Det hele virker uprofesjonelt. Dersom valgkomiteen har fått beskjed om at det ikke har 

fungert i AU, burde noen vært profesjonelle og gått inn og "renset lufta". Man går ikke 

rundt i ett år og lar det surne. 

• Ser at Bente Børsheim ikke er innstilt videre. Hun sitter jo som repr lenger opp i 

systemet. Hvorfor er hun ikke innstilt videre? 

• Gris vil bli et viktig satsingsområde i tida framover. Der vil Bente Børsheim kunne bidra. 

Hun er også en ressurs mht på nisje. 

• Ser ut til at det som skjer nå er en konsekvens av valget i fjor. De som er valgt har ansvar 

for å få dette til å fungere.  

• Det virker veldig merkelig å bytte ut både leder og nestleder. Forundres over innstillinger. 

• Det er en leders ansvar at samarbeidet fungerer. 

• Det er trist at det har blitt slik. Uansett resultat så får vi en utfordring. Mener likevel at 

enten leder eller nestleder som sitter nå, bør fortsette i AU.  

• Det burde vært et kart vedlagt innstillingen fra valgkomiteen.  

• Vi kan ikke sitte i RU-møtet og krangle om filleting som burde vært løst på kammerset. 

• Med de omrokkeringer som benkeforslagene ser ut til å gi, vil Troms ikke være 

representert i AU. Dette er uheldig. 

 

Benkeforslag: 

• Benkeforslag på Svein Slåtsveen som leder. Svein aksepterte og stilte som kandidat. 

• Benkeforslag på Bente Børsheim som AU-medlem gris og benkeforslag på Håvard 

Knygh som AU-medlem fri. 

o Det ble i den forbindelse foreslått å bytte på rekkefølgen i valget, slik at valg på 

AU-medlem gris kunne foretas før AU-medlem fri. 

o Etter en kort diskusjon ble det konkludert med at valget gjennomføres i den 

rekkefølgen som kom frem av valgkomitéens innstilling. 

o Benkeforslagene ble da trukket. 

• Benkeforslag på Bente Børsheim som AU-medlem fri. Bente aksepterte og stilte som 

kandidat. 

• Benkeforslag på Tone Rubach som AU-medlem fri. Tone Takket nei til dette. 

• Benkeforslag på Rune Håkstad som vara AU-medlem storfe. Rune takket nei til dette. 

 

Svein Slåtsveen ba om at Ragnhild Engan gikk inn som ordstyrer i forbindelse med valg av leder. 

Det var ingen motforestillinger mot dette. Etter at valg av leder var foretatt, tok Svein Slåtsveen 

igjen over møteledelsen. 

 

Alle valg ble gjennomført digitalt gjennom "smartvote". 

 

Leder i arbeidsutvalget:  

Forslag fra valgkomitéen: Bjørn Arne Skoglund, Andøy, for 1 år. 

Benkeforslag: Svein Slåtsveen, Lebesby 

 

Bjørn Arne Skoglund ble valgt for 1 år med 36 stemmer. Svein Slåtsveen fikk 19 stemmer. 

2 stemmer var blanke 

 

Nestleder i arbeidsutvalget:  

Forslag fra valgkomitéen: Ola Johansen, Sør-Varanger, for 1 år. 

 

Ola Johansen ble valgt for 1 år med 48 stemmer. 6 stemmer var blanke 
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AU-medlem fri:  

Forslag fra valgkomitéen: Rune Håkstad, Bardu, for 2 år. 

Benkeforslag: Bente Børsheim, Vega 

 

Bente Børsheim ble valgt for 2 år med 29 stemmer. Rune Håkstad fikk 26 stemmer.  

1 stemme var blank 

 

AU-medlem gris:  

Forslag fra valgkomitéen: Håvard Knygh, Sømna, for 2 år. 

 

Håvard Knygh ble valgt for 2 år med 43 stemmer. 10 stemmer var blanke 

AU-medlem egg:  

Forslag fra valgkomitéen: Sissel H. Johansen, Andøy, for 2 år. 

 

Sissel H. Johansen ble valgt for 2 år med 48 stemmer. 3 stemmer var blanke 

 

Øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer var ikke på valg: 

Arbeidsutvalgsmedlem storfe: Fred Tore Fagereng, Bø. 

Arbeidsutvalgsmedlem småfe: Ragnhild Engan, Hamarøy. 

 

Vara arbeidsutvalgsmedlem (fri):  

Forslag fra valgkomitéen: Sunniva Skogan, Balsfjord, gjenvalg for 1 år 

 

Sunniva Skogan ble valgt for 1 år med 52 stemmer. Ingen stemmer var blanke 

 

Vara arbeidsutvalgsmedlem gris:  

Forslag fra valgkomitéen: Jørn Gunnar Ellingsen, Meløy, gjenvalg for 1 år  

 

Jørn Gunnar Ellingsen ble valgt for 1 år med 47 stemmer. 2 stemmer var blanke 

 

Vara arbeidsutvalgsmedlem egg:  

Forslag fra valgkomitéen: Sindre Borch, Tromsø, ny for 1 år 

 

Sindre Borch ble valgt for 1 år med 47 stemmer. 1 stemme var blank 

 

Vara arbeidsutvalgsmedlem storfe:  

Forslag fra valgkomitéen: Laila Agersborg, Nordreisa, gjenvalg for 1 år 

 

Laila Agersborg ble valgt for 1 år med 47 stemmer. 2 stemmer var blanke 

 

Vara arbeidsutvalgsmedlem småfe:  

Forslag fra valgkomitéen: Glenn Knædal, Andøy, gjenvalg for 1 år 

 

Glenn Knædal ble valgt for 1 år med 46 stemmer. 3 stemmer var blanke 

 

Utsending til årsmøtet sammen med Arbeidsutvalget:  

Forslag fra valgkomitéen: Hanne Jonassen Harila, Vadsø, gjenvalg for 2 år 

 

Hanne Jonassen Harila ble valgt for 2 år med 41 stemmer. 6 stemmer var blanke 
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Varautsendinger til årsmøtet: 

Forslag fra Valgkomiteen: 

1. Sunniva Skogan, Balsfjord, gjenvalg for 1 år 

2. Glenn Knædal, Andøy, gjenvalg for 1 år 

3. Sindre Borch, Tromsø, ny for 1 år 

4. Jørn Gunnar Ellingsen, Meløy, gjenvalg for 1 år 

 

Sunniva Skogan (1), Glenn Knædal (2), Sindre Borch (3) og Jørn Gunnar Ellingsen (4) ble valgt 

under ett for 1 år med 46 stemmer. 1 Stemme var blank. 

 

Medlem i valgkomitéen:  

Forslag fra valgkomitéen: Bjørn Tore Søfting, Vadsø, for 3 år 

 

Bjørn Tore Søfting ble valgt for 3 år med 43 stemmer. 2 stemmer var blanke 

 

Medlem i valgkomitéen:  

Forslag fra valgkomitéen: Anne-Britt Hanstad, Bardu, for 3 år 

 

Anne-Britt Hanstad ble valgt for 3 år med 46 stemmer. 1 stemme var blank 

 

Øvrige medlemmer i valgkomitéen var ikke på valg: 

Morten Fredriksen 

Liv Kari Huskebakk 

Lena Steinslett 

 

Leder i valgkomitéen:  

Forslag fra valgkomitéen: Morten Fredriksen, Nordreisa, for 1 år 

 

Morten Fredriksen ble valgt for 1 år med 45 stemmer. 2 stemmer var blanke 

 

Nestleder i valgkomitéen:  

Forslag fra valgkomitéen: Liv Kari Huskebakk, Nesna, for 1 år 

 

Liv Kari Huskebakk ble valgt for 1 år med 44 stemmer. 1 stemmer var blank 

 

Varamedlemmer til valgkomitéen: 

Forslag fra Valgkomiteen: 

1. Olav Paulsen, Herøy, gjenvalg for 1 år 

2. Naomi, Anine Olsen, Tana, gjenvalg for 1 år 

3. May Hege Bårdsen, Tromsø, gjenvalg for1 år 

 

Olav Paulsen (1), Naomi Anine Olsen (2) og May Hege Bårdsen (3) ble valgt under ett for 1 år 

med 46 stemmer. Ingen stemmer var blanke 

 

 

 

Svein Slåtsveen    Asbjørn L. Hansen  Grete E. Arntsen  

(sign.)     (sign.)    (sign.)  

 


