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Konstituering av møtet
Lars Morten Rosmo ønsket velkommen og Tor Olav Brandtzæg foretok opprop.
Det var 57 stemmeberettigede til stede i møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Sarah Aronsen og Per Magnus Borten Moe ble valgt til å godkjenne protokoll sammen med
møteleder.
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WTO og tollvern
Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag innledet via Teams
Spørsmål/kommentarer fra følgende:
•

•

•

•

Lars Morten Rosmo: Hvilke rom er det for å gi støtte i henhold til WTO – avtalen?
o Gul og Blå boks gir rammene for hvor mye støtte som kan gis, men det er
forholdsvis mye diskusjon omkring størrelse på «blå boks» - samt det faktum at
Norge og Kina som benytter blå boks.
Trine Hasvang Vaag: Hvorfor kommuniserer Bondelaget at det å endre fra kr til %
har en politisk kostnad – avtalen legger jo til rette for dette? Gitt de endringer som
skjer i verden nå (Kina har begynt å bruke blå boks, USA benytter gul boks) –
hvordan utnytter vi det mulighetsrommet vi har nå?
o Bondelaget har vært tydelige på at man ønsker overgang fra kr til prosent. Det er
kommunisert i alle fora og konkret liste er gjort kjent. Så er det påpekt fra andre
fora at en endring kan medføre at EU ønsker å reforhandle artikkel 19 raskere.
o I forhold til verden i endring: Vi må fortsette å holde fokus på økt
sjølforsyningsgrad og den risikoen som ligger i forhold til en potensiell
matvarekrise som følge av en for lav sjølforsyningsgrad – dette kan også
understøttes av fokuset på bærekraft og klima-utfordringer
Sverre Tyldum: WTO innebærer i utgangspunktet en reduksjon i tollbelastning
med 15% - har man innfridd denne forpliktelsen?
o Nedgangen er gjennomført (de ble tatt umiddelbart etter endring i 94 – de
endringene som diskuteres nå er endringer etter nedgang
Nils H. Snekvik: Handelsunderskuddet har økt betydelig – nå er det en interesse for
norske produkter (spesielt gass) – utnytter vi dette når vi diskuterer tollsatser med
utlandet bruker vi EUs behov for energi i diskusjonene omkring
landbruksprodukter?
o Godt poeng – men noe av utfordringen er at landbruk forhandles for seg – det er
både fordeler og ulemper ved det. Norge som stat kan jo velge å bruke det som
momentum for å redusere landbruksimporten til Norge.

Intensjonsavtale inngått med Ytterøykylling
Trine H. Vaag orienterte om intensjonsavtale og opsjonsavtale og bakgrunnen for dette.
Bakgrunn: For å kunne effektivisere på hvitt kjøtt mtp. Industristruktur, så har det vært helt
nødvendig å ha et alternativ for slakting av kylling i Trøndelag. Når man nå har fått på plass en
intensjons- og opsjonsavtale med Ytterøykylling, så medfører det samtidig at vi kan starte
partssammensatt utredning med mål om å effektivisere slakting og foredling av hvitt kjøtt på
Østlandet, (mulig nedleggelse av slaktevirksomhet på Elverum). Det vil også bli foretatt en
utredning (ikke partssammensatt) om mulig alternativ bruk av anlegget på Elverum.
Det er Ytterøykylling selv som har besluttet fremtidig lokalisering av slakteanlegg. Avtalen
innebærer et samarbeid om plukking, inntransport og slakting. Partene skal fortsatt være
konkurrenter i sluttmarkedet.
Spørsmål/kommentarer fra følgende:
• Arnt Håkon Fløttum: Vil dette medføre flere kyllingprodusenter i Trøndelag?
o På sikt kan det medføre det – men pr i dag så følges den planen som allerede er
lagt
• Ivar Wang: Kan det medføre at Nortura også går inn på klekkeside?
o Vi har ingen umiddelbare planer om det – skulle det komme lønnsomme
prospekter så vil de bli vurdert.
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Finn Egil Adolfsen: I og med at dette ikke har vært med i industristrukturplanen –
hvor overraskende kom nyheten om dette i miljøet i Innlandet?
o Foreløpig er det rolig – det er viktig å utrede alternativ drift
Tore Rennan: Hvordan tenkes det i forhold til distribusjon av produkter?
o Det tenkes i forhold til dette – men foreløpig ikke noe vi kan gå ut med p.t.
Kari-Anne G. Jensen: i Min krets var det 16 produsenter som måtte slutte med
kylling i forrige runde – kan disse prioriteres nå?
o Disse er kjøpt ut – og de vil ikke bli prioritert p.t. Det er et klart behov å gi de
som er i produksjon p.t. en mulighet til å oppgradere og utvikle først. Hva som
skjer videre fremover kan vi ikke forutsi.

Årsmelding og regnskap for Nortura SA
Konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes orienterte.
Spørsmål/kommentarer fra følgende:
• Per Hindseth: Hvorfor er det ikke god butikk å selge Nortura-produkter i FK?
o Dette er et tre-partsamarbeid (Tine står for distribusjon) Vi sliter med å få til god
effektivitet og reduksjon i distribusjonsleddet (forholdsvis dyrt å transportere små
volum og spredt distribusjon). Men vi er fortsatt i læringsfasen
• Nils H. Snekvik: Er vi kjent med- og har vi fått alle kostnadene ved Cyberangrepet
nå?
o Nei, det vil komme kostnader/investering blant annet på gjenoppbygging av Min
Side – dette er kostnader som uansett ville komme – men de var i utgangspunktet
planlagt på et senere tidspunkt (2023).
• Ivar Vang: Er kylling- og eggkontrollen en del av gjenoppbygging av Min Side?
o Karin R.: Ja, det er det.
• Art Ove Fløttum: Får kårfolket igjen pengene sine nå?
o Ja, frivillig egenkaptial blir utbetalt, renter blir utbetalt, individuell 2013 rulleres
• Tore Rennan: Det er et behov for å få ut bedre informasjon om hva som er reglene
rundt det å få ut egenkaptial for de som har avsluttet sin produksjon.
o Ja det er viktig med god informasjon
• Inger G. Hårstad: Hva slags satsning vil Nortura stimulere til mtp. på produksjon
på naturens premisser?
o Foreløpig er det strategien som er utarbeidet og det skal utarbeides
handlingsplaner – et grunnprinsipp vil være: sirkulær produksjon og produksjon
basert på norske ressurser
Vedtak:
Regionutvalget tar gjennomgangen av årsmelding og regnskap til orientering
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Arbeid i RU og kretsene /Åpen post
a) Det går mye tid for adm. å sikre oppmøte til RU-samlinger og å mobilisere varaer ved behov.
Det er derfor et ønske fra adm. at kretslederne selv får ansvaret for å melde ifra til org.leder
hvem som møter i RU - samt sørger for vara fra kretsen møter ved frafall.
Vedtak:
Regionutvalget (RU) i Midt-Norge vedtar følgende praksis når det gjelder å melde inn
deltakelse til Regionutvalgsmøter fra den enkelte krets:
• Kretsleder i hver enkelt krets melder fra til org. leder mht. hvem fra kretsen som deltar i
RU-møtene.
• Det innebærer at kretsleder må kontakte vararepresentanter ved evt. forfall
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•

Kretsleder må i god tid før RU-møtene få tilsendt oversikt over representanter og
vararepresentanter til RU med kontaktdata, samt få spesifikk frist for rapportering til
org. leder.

b) AU fremmer som forslag til RU et innspill til årsmøtevedtak med tanke på arbeid med
dyrevelferd:
«Årsmøtet ber styret i Nortura å starte strategiarbeidet for «dyrevelferd 2030» som forankres ned
på eiernivå. Målet er å gjøre eierne til en aktiv part i arbeidet for fremtidens dyrevelferdstiltak
som har en faktisk hensikt for dyra.»
Kommentarer/spørsmål fra følgende:
• Per Hindseth: Det pågår mange initiativ og her må det på plass med samhandling i
landbruksfamilien.
• Peder Sylte: Siste linje i vedtaket bør understrekes.
• Olav Håkon Ulfsnes: Skryt til initiativet i RU-midt med tanke på å arbeide med
dyrevelferd.
Vedtak:
Årsmøtet ber styret i Nortura å starte strategiarbeidet for «dyrevelferd 2030» som forankres ned
på eiernivå. Målet er å gjøre eierne til en aktiv part i arbeidet for fremtidens dyrevelferdstiltak
som har en faktisk hensikt for dyra.

c) Innspill fra Nils H. Snekvik i krets Midt
Ang Norturas (manglende) posisjonering mot kvalitetsmarkedet
•
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Karin: Dette har det vært jobbet med og vi har kjørt piloter i 2021 – planen var å få på
plass en 1.lansering på enkelte produkter mot PROFF i 1.halvår 2022. Men på grunn av
Cyber så er vi forsinket. Arbeidet vil bli gjenopptatt når vi har fått rettet opp etter Cyberangrepet.

d) Orientering fra Lars Morten Rosmo rundt oppmøte og engasjement i kretsmøter:
• Arnt Inge Fløttum: Finn en bedre løsning for å kalle inn til kretsmøter
• Rune Sundseth: Finnes det tall på innsparing på Inntransport Midt-Norge?
o Karin: På grunn av at omleggingen i Midt skjedde fra 1.7 og fordi vi fikk ett
Cyberangrep i desember så har vi p.t. ikke egne tall ned på tilførselsområdene herunder også Midt.
• Tor Olav – Hva mener møtelyden om innholdet i kretsmøtet – kan tallene holdes i
egne møter:
o Arnt Inge Fløttum – Tallene kan holdes i egne møter
o Adolfsen – ønsker at tallene + lokale tilførselstall legges fram på kretsmøtet
o Kari – Anne: Tallene bør med i kretsmøtene – men tiden som går med på dette
bør begrenses slik at man også får brukt tid på andre saker
o
Orientering fra tilførselsområde Midt
Karin M. Røhne orienterte om følgende
• Markedsandeler og arbeidet i tilførselmarkedet
• Turbulens knyttet til omleggingen av transporten har bidratt til røde tall i Midt på storfe
• Utvikling 2022. Tatt 1300 gris i Midt (kombiprodusent)
• Store personalmessige endringer. Mange nye er i ferd med å komme på plass
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Har fått på plass ekstra ressurser på livdyr etter cyberangrepet, som satte oss kraftig
tilbake, spesielt på livdyrområdet. Fra å ha fått heldigitale prosesser på plass er vi satt
tilbake til helmanuelle prosesser i nesten hele linja
Min Side. Låven er brent ned, men vi bygger den opp modulvis og målet er at vi skal ha
minimumsløsninger på alle tjenester vi hadde på Min Side 1.0 klar til 1. august

Brit Våga, rådgiver på egg, orienterte om følgende:

•
•
•
•

Status i tilførselsområdet for egg – og fordelingen i produksjon mellom
regioner
Norturas markedsandel i Trøndelag er 60 prosent
Markedsbalanse 2022. Forventer overskudd og det må tas ut store volum ved hjelp av
førtidsslakting fra tidlig sommer og utover
Min Side: Stort savn av eggkontrollen. Mål: Få til en mellomløsning til påske, mens
en mer fullverdig løsning skal være klar til høsten

Pia Køteles, rådgiver på slaktekylling, orienterte om følgende
• Fugleinfluensasituasjonen i Agro
• Strenge Coronatiltak på rugeriene og slakteriene har gjort at drifta har gått som planlagt i
2021
• 36 kyllingprodusenter i Midt
• p.t for lav produksjonskapasitet pga. av sjukdom i rugeggflokker i Nortura. Det jobbes
med midlertidige løsninger for å bøte på situasjonen
• Klarsignal om 10 utvidelser blant Norturas kyllingprodusenter
• Mulig samarbeid med Ytterøykylling
Spørsmål/kommentarer fra følgende:
• Førtidsslakting – som verktøy – hvor bærekraftig er det egentlig?
o Erling Gresseth – Man kan gå over til kontraktsproduksjon slik vi har på kylling
o Ivar Vang: Er nødvendig for å regulere markedet i forhold til årstidsvariasjoner,
men vi har p.t. for høy produksjon så det må sees på andre
o Odd Erik Rødde: Det er mulig å redusere innsettene også for eggprodusenter slik
man gjør i forhold til kyllinger.
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Dyrevelferd
Innledning av Lars Morten Rosmo
Tilde Sæther gikk igjennom resultatene fra undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med
kretsmøtene om hva bonden mener om dyrevelferd.
Ingrid Melkild, fagsjef Trygg Mat, Nortura
Dyrevelferd sett fra Norturas ståsted i rollen selskapet har med å omsette bondens produkter. Vi
ønsker å profilere både bonden og god dyrevelferd. Vi går fremover med å gå stadig lenger
bakover i verdikjeden, (bonden i samspillet dyra). Holdning til dyrevelferd er i endring, i 2002
svarte 14 % at de var bekymret for dyrevelferd når de kjøpte kjøtt, i 2021 svarer halvparten at de
er bekymret. Vi må i økende grad jobbe for å oppnå tillit.
Internasjonale trender og utvikling: Man erkjenner fra myndighetshold (EU-kommisjonen) at
fokuset på dyrevelferd har vært for svakt. IPSOS 2021: 69% sier at det burde være en EUkommisær for dyrevelferd. Europeen Green Deal: En strategi for moderne, ressurseffektiv og
konkurransedyktig økonomi som skal gi: Netto 0-utslipp av klimagasser innen 2050. Bærekraftig
produksjon og målet er at alle skal med. Farm to Fork er en del av Green Deal – og der inngår en
gjennomgang av dyrevelferdsregler er en vesentlig del av arbeidet: transport, Slakting, hold og
grunnleggende krav. Erkjennelse: Svakheter i utforming, gjennomføring, etterlevelse og
håndhevelse, reglene er utdaterte, reglene er utydelige og følges opp ulikt. Forslag til nytt
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regelverk skal foreligge i slutten av 2023. Nå pågår utredninger, evaluering av gjeldende
regelverk og konsekvensutredning av mulige endringer, Målet er ett nytt regelverk som sikrer
høyere dyrevelferd, basert på kunnskap. Og som er enkle å forstå og håndteres likt: Hva vurderes:
transport (inkl. livdyr og kvalitet på transportmateriell) , hold av dyr (forby bur og fiksering, økte
krav til plass, forby eller skjerpe inn krav til visse rutinemessige kirurgiske
inngrep,(nebbtrimming, halekupering), slakting (CO2 bedøving på gris) og dyrevelferdsmerking),
(standardiserte krav til ulike nivåer – fordi dagens jungel av merker og standarder virker
forvirrende på forbruker).
Regelverksendring blir relevante for Norge som følge av EØS-avtalen. Endringer i markedet og
ulike merkeordninger vil indirekte ha effekt i Norge fordi vi ut i fra forbrukerdrevet forbedring
internasjonalt ikke kan hevde lengre at vi skiller oss kraftig fra utlandet.
Hvordan kan bonden bli en mer aktuell debattant i forhold til dyrevelferd? Jobben starter ikke i
Dagsnytt18 eller riksdekkende media. Jobben starter med dyrevelferdsprogram og KSL. Vær en
krevende og konstruktiv kunde i forhold til DVP. Fortell hvordan du jobber med dyrevelferd for
dyra dine – hva er bra, og hva kan bli bedre? Snakk om dyrevelferd – ikke om motparten eller
media.
Spørsmål/kommentarer:
• Hvorfor bruke Nederland som eksempel – det landet med høyest dyretetthet og
kastrering på gris blir ikke forbudt før 2050.
o Ingrid: Jo nettopp derfor er det interessant at kunden og handelen strammer
kraftig til utover det som ligger i regelverket
Norgesgruppen – Bjart Pedersen (fagsjef Bærekraftig Handel)
Hvordan definerer vi dårlig, akseptabel, god og optimal dyrevelferd? Før hadde bonden eierskap
til definisjonen, nå er det mange som ønsker å ha et eierskap til den definisjonen. Vi må være klar
over at politikere ønsker å fremstå som handlingskraftige, og derfor er det viktig at næringa har en
samlet og klar og tydelig stemme.
NorgesGruppens rolle og arbeid: Gi våre kunder trygghet for at alle produkter i NorgesGruppens
sortimenter er basert på produksjon med god dyrevelferd, samt ha de beste konseptene for de som
ønsker mer. I forhold til import: særlig fokus på dyrevelferd og antibiotika i 2021 og 2022.
NorgesGruppen har innført rapportering knyttet til dyrevelferd vs sine leverandører. Både status
og fakta på overordnet nivå– samt informasjon om oppfølgingsløp for de produsentene som ikke
klarer å forholde seg til regelverket. NorgesGruppen har også etablert et fond som bidrar til
forskningsprosjekter med vekt på bærekraft og dyrevelferd. Nortura bla har fått bevilget midler
over dette fondet til et prosjekt på gris, der man undersøker effekt på dyrevelferd knyttet til mer
naturlig lys, bedre luftkvalitet, bedre plass og mulighet for uteareal i forbindelse med ombygging
av eksisterende driftsbygninger.
Forbrukerne er blitt mer opptatt av dyrevelferd – (ligger nå stabilt på en 6.plass) som en av
verdiene som forbrukerne er opptatt av. Viktig å opprettholde dagens tillitsnivå.
Dyrevelferdsorganisasjonene får stadig mer makt, større synlighet og tilgang på kapital for å
fremme sitt syn. Da er det viktig at næringa kan delta i diskusjonen med fakta.
Spørsmål/kommentarer fra følgende:
• Sverre Tyldum: I prosjektet som AU-Midt har jobbet med så har man havnet på at
det skal være fornuftig dyrevelferd (realistisk) basert på fakta. Klarer vi å etterleve
dette? Klarer vi å stå opp i forhold til dette – når noen roper høyt nok?
o Fornuftige kommentarer – «Fakta har makta» - NG mener at det er et godt
faktagrunnlag for å endre fra bur til frittgående. Når det kommer til
saktevoksende kylling så er bildet ikke på noen måte like tydelig. Samtidig så er
det viktig å tilby de segmentene som ønsker noe mer – produkter de etterspør.
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Tilde Sæther – Er NorgesGruppen villig å profilere Bondens arbeid med å styrke
dyrevelferd?
o Ja hadde det vært opp til Bjart skulle han gjerne gjort det – men han kan ikke
bestemme over Spar, Meny og Kiwi, men Bjart ønsker å jobbe for det,
Lars Morten: Hvordan skal vi løfte næringa og Bondens arbeid med dyrevelferd
o Ingrid: Vi er på en reise – og vi må være transparente og vise hvordan
husdyrproduksjonen foregår. Det har skjedd en forbedring på dette området de
siste årene.
o Bjart: Samarbeid mellom handelen og næringa er viktig – apropos
merkeordninger – hvorfor løfter vi ikke fram KSL mer i Norge?
Kari-Anne G. Jensen - Hvor ofte har direktør for dyrevelferd i NG vært i et norsk
fjøs?
o NG vil være tydelig på at det ikke er de som skal definere hva som er god
dyrevelferd – og Bjart har vært i fjøs flere ganger siste året – det synes han var
både er hyggelig og nyttig.
Rune Sunset: hvilke krav stilles til dyrevelferd ved import og hvordan følges dette
opp?
o NG: Har hatt et tydelig initiativ i Namibia. Vanskelig å følge opp i forhold til
sporbarhet og systemer i EU – har fått utarbeidet en rapport og kommer til å ha
fokus på oppfølging vs. Spania, Hellas og Kypros – vurderer å kreve at
leverandører følger etablerte standarder (Global Gap). Har styrket seg
personalmessig med ½ årsverk.
o Nortura: Vi har et prekvalifiseringsskjema som også omfatter dyrevelferd i
forhold til leverandører. Vi har gjort revisjoner på afrikanske slakterier
(mattrygghet og dyrevelferd). Vi ønsker å gå videre i forhold til å sette krav –
men da må kunden være villig til å betale for det.
Kristin Myklevoll – Ønsker å skryte av Pedersen – Jordnær og realistisk

Prisutdeling
Arbeidsutvalget kom med forslag til utdeling av 3 priser – basert på hendelser/innsats i 2021:
Årets kretsutvalg: Nortura Inderøy
Årets debattant (bidragsyter på sosiale media): Steinar Lium og Geir Håvard Valstad
Som meget gode ambassadører på sosiale media:
Årets tillitsvalgt: Otte Munkeby
Det var ingen motforestillinger mot tildelingene.
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Orientering fra sentral valgkomité
Borgny K. Grande fra sentral valgkomite orientert om komiteens innstilling til årsmøtet.
Spørsmål/kommentarer:
Ingen spørsmål eller kommentarer til sentral valgkomité
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Valg
Leder i valgkomitéen, Bjørnar Schei, presenterte valgkomiteens innstilling.
Anders Braa, som av valgkomitéen var innstilt som nytt AU-medlem egg, presenterte seg kort.
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Leder i arbeidsutvalget (AU):
Forslag fra valgkomitéen: Lars Morten Rosmo, Skaun, gjenvalg for 1 år.
Lars Morten Rosmo ble valgt for 1 år med 54 stemmer. 2 stemmer var blanke
Nestleder i AU:
Forslag fra valgkomitéen: Tilde Sæther, Overhalla, gjenvalg for 1 år.
Tilde Sæther ble valgt for 1 år med 56 stemmer. 1 stemmer var blank
AU-medlem småfe:
Forslag fra valgkomitéen: Bård Tore Berntsen, Rennebu, gjenvalg for 2 år.
Bård Tore Berntsen ble valgt for 2 år ved akklamasjon
AU-medlem gris:
Forslag fra valgkomitéen: Sverre Tyldum, Høylandet, gjenvalg for 2 år.
Sverre Tyldum ble valgt for 2 år ved akklamasjon
AU-medlem egg:
Forslag fra valgkomitéen: Anders Braa, Trondheim, ny for 2 år.
Anders Braa ble valgt for 2 år ved akklamasjon
Øvrige arbeidsutvalgsmedlemmer var ikke på valg:
Arbeidsutvalgsmedlem storfe: Geir Håvard Valstad, Levanger
Arbeidsutvalgsmedlem kylling: Tore Rennan, Steinkjer

Varamedlemmer til arbeidsutvalget:
Forslag fra valgkomitéen:
• Vara AU storfe: Trine Reinfjell Engdal, Heim, ny for 1 år
• Vara AU småfe: Tonje Hjørungdal, Molde, ny for 1 år
• Vara AU gris: Inge Hoemsnes, Hustadvika, gjenvalg for 1 år
• Vara AU fjørfekjøtt: Per Magnus Borten Moe, Trondehim, gjenvalg for 1 år
• Vara AU egg: Ivar Wang, Inderøy, gjenvalg for 1 år
Trine Reinfjell Engdal, Tonje Hjørungdal, Inge Hoemsnes, Per Magnus Borten Moe og
Ivar Wang ble valgt under ett for 1 år ved akklamasjon
Utsendinger til årsmøtet sammen med Arbeidsutvalget:
Forslag fra valgkomitéen:
• Nils Halvor Snekvik, Heim, gjenvalg for 2 år
• Ivar Wang, Inderøy, gjenvalg for 2 år
• Signe Lillian Nordmeland, Osen, gjenvalg for 2 år
• Jørgen Baumfelder, Verdal, gjenvalg for 2 år
Nils Halvor Snekvik, Ivar Wang, Signe Lillian Nordmeland og Jørgen Baumfelder ble
valgt under ett ved akklamasjon
Øvrige årsmøteutsendinger var ikke på valg:
• Jørgen Svisdal
• Ingrid Gauslaa Hårstad
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Inge Hoemsnes
Per Magnus Borten Moe
Steinar Lium

Varautsendinger til årsmøtet for 1 år:
Forslag fra Valgkomiteen:
• Anette Brede, Snåsa
• Kari Anne G. Jensen, Overhalla
• Per Hindseth, Oppdal
• Arnt Håkon Fløttum, Midtre Gauldal
• Øyvind Jostein Krakeli, Molde
• Jon Inge Bragstad, Steinkjer
• Jørgen Rønning, Indre Fosen
• Egil Berdal, Hitra
• Ole Joakim T. Ranheim
Det ble fremmet ett benkeforslag: Ole Joakim T. Ranheim (9. plass) og Annette Brede på (1.
plass) bytter plass som varautsendinger til årsmøtet. Dvs at Ole J. T. Ranheim blir 1. vara, mens
Anette Brede blir 9. vara. Dette begrunnelse med at Anette Brede er ansatt som rådgiver i Nortura
fra 1.5.2022.
52 stemmer for benkeforslag - 4 stemmer for opprinnelig forslag,
Ole Joakim T. Ranheim, Kari Anne G. Jensen, Per Hindseth, Arnt Håkon Fløttum,
Øyvind Jostein Krakeli, Jon Inge Bragstad, Jørgen Rønning, Egil Berdal og, Anette
Brede ble valgt under ett for 1 år ved akklamasjon
Medlemmer i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen:
• Einar Botten, Heim, for 3 år
• Ole Martin Hårstad, Rennebu, for 3 år
• John Olav Halbostad, Høylandet, for 2 år (suppleringsvalg)*

*Anette Brede var opprinnelig ikke på valg før i 2024, men valgte å trekke seg pga.
ansettelsesforhold i Nortura. Derfor suppleringsvalg
Einar Botten (3 år), Ole Martin Hårstad (3 år) og John Olav Halbostad (2 år) ble valgt ved
akklamasjon.
Øvrige medlemmer i valgkomitéen var ikke på valg:
• Oddveig Gikling-Bjørnå
• Erik Gissinger
Leder i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen: Erik Gissinger, Oppdal, for 1 år
Erik Gissinger ble valgt for 1 år ved akklamasjon
Nestleder i valgkomitéen:
Forslag fra valgkomitéen: John Olav Halbostad, Høylandet, for 1 år
John Olav Halbostad ble valgt for 1 år ved akklamasjon
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Varamedlemmer til valgkomitéen:
Forslag fra Valgkomiteen:
1. Jorunn Karin Kvernen, Kristiansund, ny for 1 år
2. Arnestein Røli, Høylandet, ny for 1 år
3. Arnstein Granlund, Oppdal, ny for1 år
Jorunn Karin Kvernen (1), Arnstein Røli (2) og Arnstein Granlund (3) ble valgt under ett for 1 år
ved akklamasjon

Lars Morten Rosmo
(sign.)

Per Magnus Borten Moe
(sign.)
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Sarah Aronsen
(sign.)

