
Referat fra AU Møte Teams 18.11.21 kl 19.00 
 
Tilstede: Bjørn Magnus Tordhol, Iver Isum, Olav Enger Olsen, , Wenche E. Rustad Wangen, Haakon 
Andreas Alm  
Forfall: Hanne Guåker, Stein Rønjus Hålien 
Fra Administrasjonen: Eli Berven   
Saksliste  

- Status kretsene. Hva skjer av aktiviteter? Eli orienterer  
o Kretsmøter uke 8 og 9  

 Sendt ut datoer til kretsledere med frist 20 desember  
o Valgkomiteen i kretsen  

 Hatt kurs på teamsmøte den 17.11.21. Dårlig oppmøte. Eli ringer rundt. Frist 
for innstilling er satt til 20 desember  

o Tillitsvalgtkurs 2022 
Uke 12  

- Faste teamsmøte med kretslederne- ønske fra RU møte 
o Innkalt til møte med kretsledere  

 Sette opp noen datoer. Fordele ut over året (ikke sommerferien)  
 18 jan ( kl 09-10.30) , 08 mars, leder og nestleder med Styreleder  
 Finne datoer med org.leder og leder og nestleder  
 Få inn styremøte i planen  
 Au møter første halvår 2022 ( AU i januar -18 januar )  

 RU møte planlegge 
 Saker til Årsmøte  
 Kretsmøtene – Eli har oversikt  
 Tillitsvalgtskolen  
 Evt. kalle inn til Teamsmøte for kretsledere 
 Teamsopplæring med Wenche 

  
Eli sette opp et forslag. Tid kl 10 til 11  
(lamming midten av april og midten av mai)  
 
- RU møte tirsdag uke 11 2022 – Rudshøgda Booke 

 
- Årsmøte Nortura 05.-06 april 2022 

 
- Eventuelt  

 
- Ledermøte i Bondelaget- Wenche deltok  

 Få opp aktiviteten i lokallaga 
 Det var sentrale politikker til stede som tok med seg innspill 
 Dyrevelferdsprogrammet – dårlig info  
 Markedsregulering på småfe  
 Klimakalkulator  
 Sosiale medier – bruke til å spre positive ting om landbruket  

                              
- Møte i sentrale valgkomiteer går sin gang – Bjørn Magnus 

 
- Møte i Landbruksrådet Innlandet- Iver  

 Det har vært kjørt et felles kurs for valgkomiteer 
 Koble til seg influenser  



 Fagseminaret 2021– usikker på om det blir noe av  
 Landbrukshelga i 2022 
 Fikk orientering om fagskolene- grønn utdanning 

- Fagutvalgsmøte på gris – Olav  
 Økonomi i svineproduksjonen 
 Skal lage innstilling til jordbruksforhandlingene 
 Stille i bygging om dagen  
 Dyrevelferd 
 Konsesjon på gris – hva skjer med de som skal ut med engangspurkene  

- Fagutvalgsmøte på fjørfe – Iver  
 Status fugleinfluensa  
 Innstilling til jordbruksforhandlingene 
 Transport avtaler på egg  
 Over produksjon på egg 
 Dyrevelferd  

 
- Bekymret for status fugleinfluensa – Håkon  

 Transport av gjødsel som blir kjørt til Østlandet- hva innebærer dette i forhold til 
risiko for smitte? 

Forslag til møte plan for AU våren 2022 
Teammøtene med Kretsleder 1 time (  ca kl 10-11)  
 

Januar  Type Sted/ Teams Bestemt alt  
10.  Adm. med leder og nestleder i AU  Teams  ja 
18. Møte Styreleder + leder og 

nesteleder i AU  
Teams  ja 

18. Au møte  Rudshøgda ja 
18. Møte med kretsledere  På Team fra 

Rudshøgda  
?? 

18. Møte i regional valgkomite Innlandet Rudshøgda  Ja  
    
Februar     
07. Adm. med leder og nestleder i AU  Teams ja 
15. AU møte + møte Kretsledere  Teams ?? 
Uke 8 Kretsmøter  ja 
    
    
Mars     
Uke 9 Kretsmøter   ja 
07 Adm. med leder og nestleder i AU Teams  ja 
08. Møte Styreleder + leder og 

nesteleder i AU 
Teams  ja  

08 AU møte + møte Kretsledere Teams ?? 
15. RU møte Innlandet + 

årsmsøteutsendinger  
Rudshøgda  ja 

Uke 12 Kurs for tillitsvalgte  2 dager   
    
April     
05.-06 Årsmøte Nortura    
    



    
 


