Møtereferat
Møte:

AU Midt - Teams

Tid/Sted:
Til stede:

Tirsdag 18. mai kl 10.00 – 13.00
Lars Morten Rosmo, Tilde Sæther, Sverre Tyldum (f ra sak 4), Tore
Rennan, Kolbjørn Frøseth (f ra sak 4), Bård Tore Berntsen, Geir
Håvard Valstad, Olav Håkon Ulf snes, Silje Pynten og Magne
Trondmo.

Forfall:
Kopi til:

Vara AU og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 20.05.2021

Sak nr. Emne
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Referat fra forrige møte
Ingen kommentarer til ref eratet
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Orientering fra styret
Olav Håkon orienterte f ra styremøtet f orrige uke.

Spørsmål/kommentarer:
• Det burde vært kommunisert til eierne at vi ikke importerer mer storf e f ra
Tyskland, og at vi er f or et strengt regime mht. import.
• Renter på EK. Kommer trolig f orslag i f orkant av årsmøtet - om utebet av renter.
Dette må diskuteres regionalt i f orkant av årsmøtet.
• Ang. rådgiversituasjonen – kan være aktuell årsmøtesak
• Hva tenker styret i f .t. gjennomsnittlig engrospris på gris f ramover?
• Hvorf or ble ikke engrosprisen løf tet med 4 kr i stedet f or 2?
• Hvorf or 8 kroner økning på sau? Fagutvalget spilte inn 12
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Orientering fra Medlem/Tilførsel
Silje orienterte.
• Per J Sandvik (tidl. daglig leder i FSK) har f ått jobb i Dyretransportservice
(underleverandør NOTRA)
• Vi mister mye tilf ørsler i Meldal. Tiltak vurderes. AU må holdes orientert.
• Fordelt områder på storf erådgivere mht. at det er f lere som slutter og nye som
har kommet inn.
• Konkurransesituasjonen på gris
• En del kontroller f ra FMLA i f .t. konsesjon gris.
• SAP livdyr – gikk "live" 10. mai. Faser over gradvis – ser bra ut så langt.
• Smågristransport og NOTRA (jf r f orrige møte). Det som gjelder er at de som har
avtale om smågristransp (utenom Nortura) f ra f ør, f år f ortsette med det f ram til ny
ordning er på plass. Det inngås ikke nye avtaler. Nytt system trolig f ra august.
Spørsmål/kommentarer:
• FMLA og kontroll – ser det ut til å gjelde over hele landet?
• Det at sjåf ører som kjører f or Notra eller underleverandører, f ortsetter å "sverte"
Nortura på bygda, er uakseptabelt.

Ansvar
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Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser
Sverre (gris)
• Ang. prisf orskjeller mot konkurrent. Vi er pr nå ikke konk dyktig på pris. Til dels
store avvik
Tilde:
•

Har snakket med ansvarskretsene
o Positivt
o Namsos og Fosnes planla møte med inf o f ra Mattilsynet
o Snåsa har arrangert gårdsbesøk med barn og unge
o Det planlegges sosiale arrangementer, bl.a. med grilling

Ut over det var ingen som hadde noe særskilt nytt å melde
Vedtak:
Oppfølging av kretser. Den enkelte snakker med sine ansvarskretser ang.
aktiviteter/budsjett/HPL. Magne send ut info om dette til AU

Spørsmål/kommentarer:
• Ang. innlegg på Facebook. Greier vi å svare ut og/eller stoppe de som er mest
konspiratoriske på f b?
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Årsmøtet 17. – 18. juni
Magne orienterte om det praktiske
• Pr. nå ligger det an til regionale samlinger (2 og 2 regioner)
• Det innebærer at utsendingene f ra Midt og Nord samles på Scandic Hell
• Årsmøtet vil vare ca f ra "lunsj til lunsj"
• Det er bestilt separate møterom til årsmøteutsendingene f ra hhv. Midt og Nord på
f ormiddag 17. juni.
• Det vil bli leid inn personer som tar seg av det tekniske mht. å "knytte sammen"
de ulike lokasjonene
• Det er f oreløpig uavklart om styret vil sitte samlet på ett sted, eller om de vil spre
seg og sitte i "sin egen" region.
AU ble enige om f ølgende "løp" f ram mot årsmøtet:
• Teamsmøte med årsmøteutsendingene – 27. mai kl 13.00 – 15.00
• Teamsmøte med kretsutvalgene – 1. juni kl 10.00 – 12.00.
o Ta opp andre saker også. Bl.a. dette med aktivitet/handlingsplan
• Årsmøteutsendingene inviteres med på f ysisk AU-møte 4. juni kl 10.00 – 15.00.
o De 2 siste timene settes av til årsmøterelaterte saker
• Fysisk møte på Scandic Hell 17. juni (f ør årsmøtet) – f ra ca 10.00 – 12.30.
"Temaer" som region Midt bør drøf te f ør årsmøtet
• Samvirkeprinsipper (kommer muligens et f orslag rundt dette f ra en av regionene)
• Organisasjonsarbeid
• Rådgivning?
• Mm.
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Nortura og jordbruksforhandlingene
side 2

Magne

Det er trolig lite vi f år gjort mht. å påvirke behandlingene av årets oppgjør i Stortinget
Det betyr at vi må rette f okus mot oppgjøret 2022. Her må de ulike organisasjonene jobbe
sammen.
Aktuelle f okusområder:
• Tollvern og markedsregulering.
Her bør det gjennomf øres "opplæring" av eiere og politikere. Det kan være
aktuelt med serie Teams-møter ut over høsten.
• Norskandel i f ôr.
• Markedsregulering gris (blir trolig f lyttet til volummodellen)
Konklusjon
• AU Midt er f ornøyd med måten Nortura har håndtert jordbruksf orhandlingene i
2021
• AU Midt ønsker å spille en aktiv rolle f ram mot f orhandlinger i 2022
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Program til fysisk AU-møte 4. juni
Alle årsmøteutsendinger inviteres med på hele møtet (16. stk – inkl AU)
Temaer:
• Kort presentasjonsrunde/interesserunde (hvem, hvor, hva og interesser mht
saker/politikk)
• Rådgivning
o Karin Røhne inviteres til å delta via Teams
• Inntransport – status mht. "overgangen" 1. juli
o Harald Hårstad og Torbjørn Kristiansen inviteres med i møtet
o Lars Morten tar en prat med Trine H. Vaag i f .t. om hun bør være med via
Teams
• Videre f ramdrif t rundt dyrevelf erdstemaet
• Orientering f ra Medlem/Tilf ørsel (Silje)
• Orientering f ra styret (Olav H.) – dersom det er noe nytt etter dagens møte
• 2 siste timer til f orberedelser årsmøtet
Lars Morten og Magne samsnakker om agendaen f ør invitasjon sendes
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Aktivitet i kretsene / Innkomne saker fra kretsene
Det har ikke kommet inn noen spesif ikke saker i f orkant av møtet.
Det med aktivitet i kretsene tas opp senere
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Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
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