REGIONUTVALGSMØTE REGION ØST 16. MARS KONGSBERG

PRESENTASJON AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP
v/ OLE REINO TALA OG TOR OLAV BRANDTZÆG
Jon Søli: Nedgang 5% på bacon og oppgang på deiger og farse, er det
kjedeavtaler som slår så hardt ut her?
Hans Ørnes: Vet vi mer om hvem som står bak IT angrep?
Harald Lie: Hvor finner vi oversikt over grunnlag for etter utbetalinger?
Elling Ruggli: Resultatet som presentert er greit, men heller ikke noe mer enn
det! Det blir en krevende jobb for Nortura å holde resultatene videre. Finnes
det prognoser eller oversikt over trender knytte til åpning av grensehandel?
Øystein Mysen: Dersom vi ikke hadde solgt eiendeler i forgående år ville vi
ikke hatt det resultatet vi nå endte opp på og det skal man kanskje ikke
glemme. Hva tenker Nortura i forhold til et evt «Krigsunntak» der som det
skulle bli aktuelt med dagens usikre sitasjon og eskalering i konflikten
Russland / Ukraina? Er Nortura forberedt på en slik situasjon?
Aslak Jordheim: Må man betale ut kapital i år og er det forsvarlig? Ved
overdragelse vil utbetaling da gå til nåværende eller tidligere eier?
Håkon Haug Laa: Hvordan Jobbes det med energi kostnader blir det jobbet
med LUK?
Lars Talberg: Jeg syns det er gledelig å se en bedring av resultatet i Nortura.
Ros til ansatte for meget god jobb gjennom situasjonen i Nortura og IT
angrep. Godt å se at vi nå står med en betydelig bedret og styrket EK.
Thor Harald Bjoner: Hva vil skje med volum i importkvoter i tilfelle av
matmangel og hvor godt forberedt er Nortura på dette?
Bjørn Elvestad: Noe av det viktigste nå er å styrke tollvern og
markedsregulering! Er ikke enig i at resultatet er godt. Det er etter mitt
skjønn langt fra godt nok.
Ole Kristian Skallerud: Vi må tørre og sette søkelys på å stille spørsmål til
importkvoter og handelsavtaler som ble gjort flere år tilbake da verdensbildet
var et helt annet og at forutsetningene som gjaldt den gang er noe helt annet
enn i dag.

Espen Finden: Vil gjerne høre hva Nortura hva Nortura mener i forhold til
KU/Kalv og beite tilskudd til ku/kalv? Kan det sies noe om transport og km
pris?
PRESENTASJON FRA SENTRAL VALGKOMITE
V/LEDER BJARTE MYREN
Elling Ruggli: God presentasjon og redegjørelse fra valgkomiteen sitt arbeid.
Gode nye kandidater som er foreslått. Stiller spm. til om det er riktig at Tone
Steinsland skal ha en plass i Nortura sitt konsernstyre slik situasjonen er
knyttet til Nortura sitt oppkjøp av Steinsland & CO. Vil også bemerke at
valgkomiteens innstilling dersom valgt vil resultere i at man har hele 5
mjølkeprodusenter i Nortura sitt konsernstyre, er det riktig med tanke på
rettferdig fordeling av produksjoner? Det fremstår jo som om det er et krav
at man må drive med mjølkeproduksjon for å sitte i Nortura sitt
konsernstyre?
Øystein Mysen: Syns det er trist at valgkomiteen velger å ikke innstille på
gjenvalg av Ole Tala. Han oppleves som en veldig god representant og en som
virkelig er god til å lytte til å kommunisere med «grasrota» og det er en
meget viktig egenskap for en tillitsvalgt!
Videre vil jeg oppfordre Tone Steinsland om å trekke seg med begrunnelse av
Nortura sitt oppkjøp av hennes familie bedrift. At man i praksis finansierer
fremtidas drift på gårdene ved å selge ut drift/bedrift og selv sitter som
profiterende eier av bygg og eiendom er ikke en god praksis eller retning som
man bør akte seg vell for å stimulere til. Lurer på hva valgkomiteen driver
med!!
Lars Talberg: Ole Tala oppleves for oss som en meget god representant og
som en som bidrar med en god og sunn balanse inn i Konsernstyret. Forstår
ikke valgkomiteen sin vurdering her!
Stiller også spørsmål til om den nye kandidaten (Linda Gjerde Myren) har
kapasitet til å skjøte et så stort og ansvarsfullt verv ved siden av sin egen
omfattende drift.
Kommentar til satser for godtgjørelse tillitsvalgte: mener at godtgjørelse til
Kretsleder er for lav.
Ber også om at leder i valgkomite utdyper hva som er årsak til at det ikke er
innstilt på gjenvalg av Ole Tala!
(Bjarte Myren avviser å komme med full begrunnelse for dette i plenum, men
velger å gi et stikkord. Arbeidsmetode blir oppgitt som stikkord)
Bjørn Elvestad: Syns dagens nivå på godtgjørelse til kretsleder er helt ok.

Lurer på om det har vært dissens i valgkomiteen i forhold til jobben og i
forhold til avgjørelsen om å ikke innstille på gjenvalg av Ole Tala? Jeg ønsker
og håper at det vil bli stilt benkeforslag på Ole Tala og at det jobbes strategisk
med dette opp mot årsmøtet.
Vil også legge til at han har full tillit til Tone Steinsland og at oppkjøpet og det
som videre vil berøre Steinsland vil bli behandlet på en riktig og oversiktlig
måte i Nortura sitt Konsernstyre.
Svein Iver Gjøby: Mener at Ole Tala har en utmerket arbeidsmetode som
fungerer meget godt og som man heller burde ta lærdom av. Syns stikkordet
Arbeidsmetode er vanskelig å relatere seg til og forstå er uforstående til
hvordan valgkomiteen har resonert her!
Øystein Mysen: Replikk som gjelder Tone Steinsland betviler på ingen måte
hennes kompetanse, men mener at omstendighetene er uakseptable og at
rollene er uforenelige.
Hans O. Erikstein: Stiller spørsmål til valgkomiteens strategi i forhold til
varalisten og mangel på langsiktig perspektiv i valgkomiteens jobb. Mener at
de som gjør seg tilgjengelig på varalisten bør være aktuelle for opprykk.
Ole Kai Sørbøl: Reagerer på Arbeidsmetode som begrunnelse. Det er nettopp
hans arbeidsmetode som motiverer oss som tillitsvalgte. Og det å være mer
åpen og lyttende er nok heller konsernstyret kanskje burde ta lærdom av
Håkon Haug Laa: Lurer på hvor småfeprodusentene er og i hvilken grad det
er lagt vekt på deres representering i konsernstyret.
ORIENTERING FRA FABRIKKSJEFER I TØNSBERG OG GOL
V/THERESE RYAN OG INGRID HILLESTAD MEDHUS
Elling Ruggli: Hvorfor velger vi å leie kjølekapasitet av Glacio fremfor å bygge
selv i Tønsberg?
Kjell Gunnar Gravningen: Hvordan vil det bli med vaskekapasitet og
effektivitet på dette i Tønsberg knyttet til utvidelsene?
Jon Søli: Nødslakt (avslutte nødslakt i Tbg) Dagens løsning er dårlig og
fungerer dårlig i praksis det oppleves mye usikkerhet i forhold til ordningen
for bonden i de berørte områdene med dagens løsning. Håper at det ses på
og tilrettelegge for gode løsninger for nødslakt i Tbg i samsvar med
ombygging.
ÅPEN POST

Anders Stensrød: Har forståelse for at det tar tid å få tilbake alle funksjoner
etter IT angrep, men det er veldig viktig å få på plass en bedre løsning for
storfe en dagens. Vi får ingen bekreftelse på innmeldte dyr og det oppleves
som usikkert og uholdbart. Håper det prioriteres høyt å få på plass bedre
løsninger på innmelding av storfe!
Harald Lie: Dersom det innføres et nytt tilskudd «ku med kalv på beite» som
foreslått må man jobbe konkret med å bli kvitt dagens system med telledato
for å demme opp for effekten av et slikt tilskudd dersom innført. Hva gjør og
tenker Nortura i forhold til dette?
Ønsker at Nortura skal bli hardere på å håndheve sine vilkår. Jeg som lojal
Nortura eier vil ikke sitte og sponse de som «slakteri shopper» etter behov.
Det er ikke riktig at felleskapet i Nortura skal belastes for slike kostnader.
Lars Talberg: Ønsker gjerne en oppdatering på Steinsland i forhold til bla
behandling hos konkurransetilsynet.
Jon Søli: Inntransport tider og tall på skader/dødelighet under transport bør
være med som en del av Nortura sin årsmelding. Savnet SMS påminnelse i
forhold til orienteringsmøter om Regnskap og årsmelding.
VALG
Ingen endring i henhold til valgkomiteens innstilling

