
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Midt - Teams  

Tid/Sted: Tirsdag 2. mars kl 13.30 – 14.50  

Til stede: Lars Morten Rosmo, Sverre Tyldum, Johan Kristian Daling, 
Kolbjørn Frøseth, Bård Tore Berntsen, Ragnar Valstad, Olav 
Håkon Ulfsnes, Silje Pynten og Magne Trondmo.  
 

 

Forfall: Borgny K. Grande  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo 
 
Ad hoc møte på kort varsel – først og fremst for å foreta 
avklaringer rundt RU-møtet 

Malvik 10.03.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 RU-møtet 15. mars kl 10.00 – 14.00 
 

 Skisse til kjøreplan ble gjennomgått og justert 
 Lars Morten inkluderer dette med Nortura sin rolle i den norske 

landbruksmodellen mm. i sin innledning (sak 1) 
 Orientering fra medlem/tilførsel tas bort fra programmet – da det nettopp er 

orientert om dette i alle kretsmøter 
 Årsmelding/regnskap er også presentert i kretsmøtene. Kort presentasjon i RU-

møtet (15 min) 
 Oppsummering kretsmøter gjøres også relativt fort.  

o Orientering ang. høringsmøtene rundt forslag til endrede vedtekter tas 
ikke med i møtet 

o Få med evt. saker/innspill som må følges opp.  
o Her bør vi også spørre RU hvordan de opplevde digitale kretsmøter. Hva 

fungert bra, hva fungerte mindre bra? 
 Motivasjonsinnslag – få inn noe positivt. Ble enighet om følgende: 

o 3 produsenter utfordres til å filme seg selv mens de forteller litt om seg 
selv og svarer ut noen forhåndsdefinerte spørsmål. Ca 5 min pr person. 

 1.           Hva syns du er bra med å være bonde? 
 2.           Hva er bra med ditt gårdsbruk? 
 3.           Hvorfor leverer du til Nortura? 

o Erling Gresseth, kona til Rune Kvikne og Kristoffer Moan forespørres. 
o Liv Jorunn D. Sagmo (kommunikasjonsrådgiver, medlemsdemokrati) 

redigerer dette sammen til ett innslag – gjerne med tekst og musikk. 
o Lars Morten og Ragnar følger opp dette, og har dialog med Liv Jorunn 

 Ang åpen post 
o Dersom det blir tid til overs, kan dette med aktivitet i kretsene dras opp 

som et tema. 
o Silje viser en enkel plansje på personalmessige endringer i teamet 

 Priser 
o Årets kretsutvalg: Åfjord krets 

Har vist vilje og evne til aktivitet til tross for Corona. Flott, digitalt 
førjulsmøte inkludert fjøsomvisning 

o Årets debattant: Steinar Lium 
Har over tid vært synlig og aktiv i sosiale media, der han framsnakker 
Nortura 

o Årets tillitsvalgt: Lars Morten Rosmo 
Tydelig leder som hele tiden er "på" og som får ting til å skje. Har initiert 
mange aktiviteter det siste året, til tross for Corona. 
 

o Lars Morten var ikke med i møtet under vurderingene rundt årets 
tillitsvalgt. 
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