
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord - Teams  

Tid/Sted: Torsdag 28. januar kl 11.30 – 14.00  

Til stede: Svein Slåtsveen, Tone Rubach, Bjørn Arne Skoglund , Ragnhild 
Engan, Fred Tore Fagereng, Bente Børsheim, Pål-Kenneth Løvås 
og Magne Trondmo. Bente Roer (i stedet for Merethe Sund) 

 

Forfall: Håvard Knygh, Merethe Sund  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 26.02.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Bente Roer var med i Merethes fravær. 
Hun orienterte fra styremøtet 16. – 17. februar 

 Totalmarked 
o Åpna for import på storfe/kalv fram til påske. Tomt på lager 
o Også tomt for lam på reg lager. Importeres noe Halal og noe lam fra 

Island 
o Gris – åpne for import fram mot påske 
o Egg – god balanse fram mot påske, men prognoser tilsier 

lageroppbygging etter påske. Førtidsslakting. 
 Salg/marked 

o Trenden fra slutten av 2020 fortsetter. Kunne solgt mer om vi hadde hatt 
mere råvarer 

o Blir mer samhandling med Norgesgruppen – mere Gildevarer  
o Omprofilerer varer på svin 
o Noen startutfordringer mht. turmatkonseptet 

 Medlemsundersøkelse 
o Ikke veldig gode tall. Tilfredshetsscoren er nede på 64%. Bekymringsfullt. 
o Varierer en god del geografisk 
o Ny måling i juni 

 Gikk gjennom hovedelementer i regnskapet  
o Renter på avsatt kapital er noe som opptar mange 

 Kylling/kalkun – strategi i f.t. utvidelse 
 Tiltak for økte storfetilførsler 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Hva kan midlene på etterbetalingsfondet brukes til? 
 Ligger nok en forventning om at det skal utbetales renter på EKK 
 Innspill til jordbruksforhandl. – forslag om økt distriktstilskudd. Hvor kom den  

fra? 
 Kvigeavtale – skulle hatt utdypet hva dette innebærer 
 Har styret hatt oppe Nord-Norgestrekket til behandling? 
 LD har kommet med en uttalelse knyttet til Nord-Norgestrekket, etter at Troms  

BL har vært i kontakt.  
 

 
 
 

 
 

 

2 Orientering fra Medlem/Tilførsel 
 
Pål-Kenneth orienterte. 
 

 Går greit på alle fabrikker. Liten vekst på enkelte dyreslag 
 Høgt kvantum på foredling i Målselv for tiden. 
 Tilførselskampanjen 

o Kampanje i Vesterålen. God respons 

 
 

  
 
 
 
 



 
 side 2 

 Utredning knyttet til pølser går sin gang 
 

3 Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser/landbruksråd 
 
Fred Tore (storfe) 

 Støtte i fagutvalget på brevet som ble sendt fra AU. 
 
 
Tone 

 NN Landbruksråd 
o Møte med næringskomiteen nå nylig 
o Rundbordskonferanse etter at innstillinga rundt Målselv er presentert. 

Med alle aktører innen kjøttbransjen. Se om man kan få til et felles 
løft. 

 

 

4 Orientering fra Konsernråd 
 

 Bente har referert til mye av det som ble sagt rundt resultatet for 2020 i  
konsernråd. 

 Trine løftet opp debatten om samfunnsmandat.  
 

 

 
 

 
 

5 Gjennomgang av nytt utkast til brev til styret 
 
Ikke så store endringer siden sist. Har hensyntatt de få innspillene som kom i forrige 
møte.  
 
De som har øvrige kommentarer innspill til brevet må komme med disse innen tirsdag 23. 
kl 17.00. Hvis ikke går brevet til styret   
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Er fint om slike dokumenter sendes ut litt tidligere, slik at man rekker å lese  
gjennom før møtet 

 Mht. nisje så må vi ikke signalisere at dette skal gjøres likt over alt, for da 
mister vi muligheten til å gjøre mye av det som gjøres i dag. Dette fordi det er 
noen anlegg som ikke har kapasitet til å gjøre noe særlig i det store og hele. 
Det må likevel kunne gjøres mere forutsigbart 

 

 

6 Kretsmøtene – kort status før møtene starter i uke 8 
 
Magne orienterte om status 
 
Au-medlemmene oppfordres til å delta på flere kretsmøter. 

 
 
 
 
 
 

7 Planlegging av vårens RU-møte 
 
Plansjer fra sentralt – anslagsvis 45-60 min 
 
Andre tema 

 Tema fra B. Skarstad. Arktisk, jfr ref 18. jan. Må sendes ut i forkant  
 Husk å få med noen fra salg/marked 
 Oppsummering av kretsmøtet 
 Valg 
 3,5 timer !? 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Hva med innspill til sentral valgkomite? 
 
 

 



 
 side 3 

 

8 Vedtektsendringer 
 
Magne/Bente orienterte om status på høringsmøtene 

 Generelt få deltakere i møtene. 
 En del spørsmål rundt den skisserte pensjonistløsningen. 
 Svært få innvendinger mot det som er foreslått 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Burde det vært en "maksimaltid" på hvor lang tid det kan ta før pensjonistene  
får utbetalt det de har på EKK?  

 

 

9 Innkomne saker fra kretsene/Samhandling med kretsene 
 
Ingen saker – ut over det som gjelder kretsmøtene 
 

 Burde vi kjørt mer Teams-aktivitet mot kretsene/eierne, jfr. aktiviteten i Midt.  
AU kan initiere dette selv – AU blir da mer synlig. 

 
 Kunne alle i AU kjørt egne møter med eiere i sine ansvarskretser? 

 
 Nortura som samvirke, Norturas samfunnsoppdrag, Markedsordningen – også  

et aktuelt tema 
 

 Sette opp dette med aktivitet/dialog i f.t. kretsene som fast post på alle AU- 
møter 

 
 Bør kunne få til 1-2 møter hvert halvår. 

 
 Magne sender ut brevet som gikk til fagutvalg storfe til alle kretsutvalg 

 

 

10 Eventuelt 
 

 Innstilling fra RU-valgkomite var sendt ut til AU i forkant av møtet. Gi beskjed  
til Magne dersom det er noe som er feil i oppsettet, slik at dette kan sjekkes 
opp før innstillingen legges ut på medlemssiden. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 


