
1 
 

Protokoll, Regionutvalg Innlandet 
Scandic Hotell Lillehammer, tirsdag 15. mars 2022 

1. Konstituering av møtet 

Bjørn Magnus Tordhol (leder for RU Innlandet) ønsket velkommen til møte i Regionutvalg Innlandet 

og ønsket særlig velkomne de nye i Regionutvalget. Bjørn Magnus presenterte dagsorden/program, 

og Eli Berven foretok opprop. 

- Det var 51 fremmøtte representanter i RU Innlandet, og 13 øvrige deltagere som valgkomite og 

årsmøteutsendinger. Tronn Flittie representerte Konsernstyret, det var 4 Nortura-ansatte. 

• Innkalling og sakliste ble godkjent 

• Hågen Berntzen og Lena Engebretsgård ble valgt til å godkjenne protokollen 

2. Årsmelding og Regnskap for Nortura SA 

Tronn Flittie presenterte årsmelding og regnskap 2021 

Tronn redegjorde for resultatet i Nortura for 2021 med hovedtrekkene av endring og utvikling. 

innenfor driftsinntekter, bruttofortjeneste, personalkostnader og andre driftskostnader. Hovedtrekk 

som sterkt totalmarked, høyere priser på råvarer og innsatsfaktorer, økt aktivitet i slakteledd. Videre 

at det er god underliggende drift og effekter fra strukturtiltak. At Nortura påvirkes av økte 

energipriser og engangskostnader. Det ble redegjort for råvaresituasjonen gjennom 2021, en positiv 

utvikling i datterselskapene, og Konsernstyrets forslag til disponering av resultat 2021, og forslag til 

utbetaling av medlemskapital. Det ble videre orientert om drift og utsikter fremover og økende 

grensehandel samt Totalmarked sin prognose for ukene fremover i 2022. Flittie orienterte 

avslutningsvis om konsernledelse og lønn, herunder om fast og resultatbasert variabel lønn, hvor 

resultatbasert variabel lønn maksimal er 30% 

Fra spørsmål og diskusjon i møte: 

- Hanne Guåker påpekte at rullering av medlemskapital holdes opp mot resultatbasert variabel lønn 

til konsernledelse, og at det synes underlig. Hvis salget av Matiq og Tun Media ville blitt holdt 

utenom resultatet ville resultatet vært null.  

o Flittie svarte at ift utbytte, og utbetale utbytte av resultat og utbetale på medlemskap må 

holdes adskilt. Mer bundet løp på å utbetale medlemskapital. Medlemskap står som 

egenkapital i periode. Vedr engangseffekter ved salg av Matiq og Tun Media. Uansett om 

engangseffekter er negative eller positive, så slår disse ikke inn på resultatbasert lønn. *Hanne 

G påpekte viktigheten om at Nortura holder fast på begrep og forskjeller mellom AS’er kontra 

Norturas organisering. Grunnleggende forskjeller er renter på innestående kapital. Flere 

representanter støttet Hanne sitt syn. 

- Håkon Alm ønsket en utdyping av hvorfor personalkostnadene øker så betydelig, og bakgrunn for 

hvorfor tilleggsytelser øker slik de gjør.  

o Flittie svarte med personalkostnad målt mot omsetning går ned, men at personalkostnader har 

vært påvirket av omstilling og Covid, her med vesentlige økte kostnader knyttet til Covid sist i 

2021 ved gjenåpning samt overtid knyttet til dataangrep. At vi har nivået av tilleggsytelser for å 

kunne være konkurransedyktige, og nivået av disse vektes ift konkurranse og risiko for tapte 

tilførsler. +100 mill kr i økte energikostnader, mer på markedsføring og kostnader knyttet til 

dataangrepet. Omlegging av av kjøpte tjenester i omlegging og salg av Matiq. *Håkon ønsket 

mer utdyping om hva som er formen og hvordan tilleggsytelser kalibreres. *Flittie svarte med 

at Tilførselskampanjen som virker er et godt eksempel, og at virkemidler som tilleggsytelser 

må benyttes aktivt for å være attraktiv i primærmarkedet, og at fordeling gjøres etter 

slaktebidrag og progressiv modell. 
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o Ferdigstilling av SAP og investering knyttet til slakting av gris ved Tønsberg påvirker resultat og 

balanse. Soliditet til Nortura er bra, men ift framtidige investeringer må vi ha god soliditet. 

- Harald Finden etterspurte om det var foretatt seg noe ift de pensjonerte gårdbrukere og hva disse 

har innestående på konto for medlemskapital.  

o Flittie kvitterte at dette utbetales rullerende i tråd med oppsettet for medlemskapitalen. Det 

som ble avsatt i 2013 blir utbetalt nå, til det som er avsatt etter 2014 er det behov et vedtak 

for å kunne utbetale. 

- Hanne Guåker, verdien av eierene i Nortura ref bondeopprøret med lav timelønn, så er 

lønnsbetingelser til ledere i Nortura umusikalske. 

o Nortura må ha konkurransemessige betingelser for å få og holde på de beste ressursene. 

- Morselskapet ikke går bedre enn det gjør, hvor offensive er konsernstyre? 

o Topplinja må øke mer enn hva som har vært de senere år 

- Erik Finden, et dårlig tredje tertial fortsetter ofte inn i nytt år. Det må være en krevende situasjon 

med alt som rører seg.  

o Vi må se på og ser på alle områder for å forsterke bunnlinja 

- SAP er innført, det ryktes at dette har kostet en milliard og fungerer dårlig. Innføring av SAP ble 

startet uten kontroll, fått track på dette og alle områder omlagt og prosjektet avsluttet. 

o SAP avskrives over 10 år, og systemene må vedlikeholdes. Løsningen avstemmes og det 

konkluderer med å levere som forutsatt 

- Ola Kvarberg ga innspill om at implementeringen av SAP har sin kostnad, men at dette også må 

vedlikeholdes. Parallelt selges Matiq med engangskostnader, men vi vil løpende måtte betale 

Matiq for tjenester for vedlikehold. 

o Solgt for 163 mill kr, og det var uavhengig om salg eller ikke, allerede lagt føringer for å 

outsoursche og kjøpe tjenester da dette ville vært mer omfattende enn hva Matiq ville kunne 

levere på. V var ift dataangrepet bedre rustet med SAP enn hva vi ville ha vært uten. Et så stort 

selskap som Nortura må bruke penger på IT og utvikling innenfor data. 
 

Vedtak: Regionutvalget tar gjennomgangen av årsmelding og regnskap til orientering 

3. Oppsummering kretsmøter 

Eli Berven viste statistikk for fremmøte i kretsmøtene, hvor et noe lavere fremmøte på kretsmøter nå 

enn tidligere sannsynlig til tross for gjenåpnet samfunn fortsatt kan forklares med Korona. Innspill 

som har kommet opp i kretsmøtene er referatført og bragt inn til de ulike forretningsområdene som 

er best til å svare ut dette, og vil bli svart ut fra disse. (deler av innspillene kort oppsum; Min Side, 

bekymring for økonomien i produksjonene, avregninger - feil på avregninger (eks puljetillegg ), at vi 

må bli bedre på planlegging, ta vare på sjåførene, transportkostnader, ros til sjåfører, produkter ute i 

butikk, fornøyde med prisoppgang tidlig i -22, oppfølging av nye produsenter og rådgivning, ønske 

om mer tilbakemelding fra kretsmøtene, anleggsstruktur, nisje og retur, nødslakting, 

informasjonstømmen ut til eierne, oppfølging av nye eiere).  

Fra Spørsmål/diskusjon i møte: 

- Bruke mer tid på Samvirke og prinspippene for dette, og her få inn ressurser som er gode på dette. 

- Sentralt i vår virksomhet er prognoser og prisløyper – opplyses om at Mimiro har utviklet et 

prediksjonsprogram som kan angi slaktevekt og alder ut fra fødselstid for kalver. Nortura må kople 

seg tettere på slike miljøer som kan bistå oss med utvikling av gode verktøy og metoder.  

- Når skal Nortura begynne å kapitalisere verdien på produktene vi leverer. 

- Burde Nortura hatt en strategi for slakting av kalv. 

Vedtak: Regionutvalget tar gjennomgangen av oppsummering av kretsmøtene til orientering 
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4. Orientering tilførselsområde Innlandet 

Status fra Medlem/Tilførsel – firbente: Eli Berven, Organisasjonsleder Innlandet, orienterte.  
Våre konkurrenter merker at Nortura tar markedsandeler i Innlandet og Øst, da vi fra disse ser økt 
aktivitet og konkurranse – vi jobber som alltid aktivt med plan for mottiltak. 
Eli orienterte videre om livdyr, der kalvesituasjonen har bedret seg men at det etter 1. april blir 
manko. At det på NRF var svakt underskudd av drektige dyr med kalving til våren. At det må bestilles 
okser i god tid. På smågris erfares underskudd både Innlandet og Øst, og dette særlig konsekvens av 
purkeslakting. Det finnes ledige satellitter i flere nav, og kampanje vedr dette vil det bli orientert om. 
Vi har og planlegger tett oppfølging i Gudbrandsdalen, herunder bondepub, flere fagmøter og  
stormøte - etter våronna. Anlegget på Otta åpnes for besøk. Vi er tett på sjåførene i område. Det er 
plan om gode saker og positiv mediadekning fra område i lokalavis, og mottagelig av gode ideer. 
Eli orienterte om aktiviteter i kretsene, og ba om at de som planlegger aktivitet lokalt om å gi tidlig 

beskjed slik at vi kan bistå med eksempelvis å få ut innbydelser og skaffe mat. 

Status konsumegg: Tone Beate Hansen, rådgiver team egg, orienterte kort om status på konsumegg. 

Eggproduksjonen i Innlandet tilsvarer 12 % av Norturas totalproduksjon, og andel egg fra Nortura 

sammenlignet med andre pakkerier er for Innlandet på samme nivå som for landet forøvrig, rundt 71 

%. Prognosene tilsier stor overproduksjon i år, og tiltak for å redusere overproduksjonen ble 

presentert. Tiltakene går ut på førtidsslakting, der den første runden allerede er gjennomført, mens 

neste runde vil gå til høsten. I tillegg er det økt salg fra reguleringslager (CP), og lageroppbygging på 

Revetal med økt produksjon i uke 1-8. Det vil også bli solgt egg til grisefôr, men selv med disse 

tiltakene vil det bli overproduksjon. Fra medlemssiden ble det tatt opp viktigheten av å få opp 

Eggkontrollen igjen etter dataangrepet. 

Status fjørfekjøtt: Ola-Bjørn Haugbråten, tilførselssjef fjørfekjøtt, orienterte fra forretningsområde. 
Herunder at det i totalt i Norge i 2021 for første gang ble innveid over 100.000 tonn kylling. Nortura 
økte sine tilførsler i 2021 med 3.817 tonn kylling og 423 tonn kalkun. På kylling og kalkun utnyttes 
tilnærmet full kapasitetsutnyttelse, og enkelte produsenter er gitt mulighet for utvidelse. Innen 
produksjonene oppal og rugeegg er det bedret men ikke full kapasitetsutnyttelse. 
Rugeeggproduksjonen og tilgangen på daggamle kyllinger planlegges med grunnlag i prognoser fra 
slakteriaktørene. Siste halvår har det vært en forbigående knapphet på daggamle kyllinger, Nortura 
møter dette med noe import av slaktet volum av kylling innenfor kvote samt rugeegg til klekking av 
daggamle kyllinger. Det ble videre orientert om Kalkunløftet, der hele verdikjeden løfter samtidig, 
«Ny tidsregning» da det 11.nov i 2021 for første gang ble påvist høypatogen fugleinfluensa i et 
kommersielt fjørfehold i Norge, og viktigheten med gode rutiner for smittebeskyttelse og en 
gjennomtenkt smittevernplan. At strenge koronatiltak i rugerier og slakterier har holdt driften på 
fjørfekjøtt i gang, og at vi bruker tid på å forstå markedet i et gjenåpnet Norge. På markedets 
etterspørsel jobbes det med en utvikling av et volum av saktevoksende kylling i Proff-markedet og 
som del av volum i konseptet til Norgesgruppen. Vi ser at siste periode har produksjonskostnader og 
byggkostnader økt i et omfang vi ikke har sett i nyere historie. Tilsvarende som på egg, jobbes det 
med løsning for å få opp igjen Fjørfekjøttkontrollen, og som gikk ned ifbm dataangrepet. 

5. Orientering fra fagutvalga 

Iver Isum, Egg. Innlegget fra Tone Beate Hansen og plansjene hun viste dekket for det meste som var 

tenkt orientert om, men det ble orientert mer om arbeide i fagutvalg samt arbeide med innspill til 

Jordbruksoppgjøret. Ønsker om et mer kraftfullt Nortura inn mot Jordbruksoppgjøret. 

Stein Rønjus Hålien, Storfe. Ønsket et større fokus på vilkår for fôringskalv og prisvilkår generelt samt 

dyr som ikke er merket, og løsning for innmelding. Økt bevissthet rundt manglende øremerker med 

ønske om større innsats mot merkeleverandør for øremerker som sitter bedre. Har tro på arbeidet 

som gjøres i Nord-Østerdalen, og at dette kan gi økt markedsandel. Stein tok så for økonomien i de 
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ulike storfeproduksjoner, med fordeling fremfôringskalver og livdyr, og at Fagutvalg storfe skulle ha 

gjennomgang av dette og kalkylene for de ulike produksjoner.  

Wenche E. Rustad Wangen, Småfe. Nedgang lammeslakting forklart med utslakting og rotasjon på 

mordyr. Nortura evnet å løfte tilleggsytelser. Reguleringslager er tomt. Ift Tilførselskampanjen så 

sliter vi noe på Østlandet og i Midt, dette må følges opp med flere rådgivere. Fått forklart at grunnet 

kostnader og økonomi så vaskes ikke ull i Norge, dette bør imidlertid veies opp mot stor etterspørsel 

og dette som varemerke i Nortura. Det forskes på ull som ikke har kvalitet til å nyttes, og da eks til 

bruk for jordbearbeiding og til bruk i kjøkkenhager. Har sammen med fagutvalget sett på tiltak for å 

øke markedstilførsel. Jobbes med Dyrevelferdsprogram småfe og her flere diskusjoner om hva 

programmet skal inneholde, også ift tilsyn veterinærer og økt kompetanse. Pt er ikke dette landet, 

men enighet om viktighet av innføring av et Dyrevelferdsprogram for småfe. 

Håkon Andreas Alm, Kylling. Innlegget fra Ola-Bjørn Haugbråten dekket det meste. Fagutvalg 

fjørfekjøtt har over tid og særlig siste periode hatt fokus på Prisdokumentet og mulighet og rom for å 

få riktig pris. Vært tett på marked og markedsutvikling samt varestrømmen og verdikjeden. Viktig å 

ha en nødvendig buffer av produksjonskapasitet, ref utfordringene vi har nå ift manko av rugeegg 

(daggamle kyllinger). Gjennomgang av oppfølging av Dyrevelferdsprogrammene på fjørfekjøtt med 

revisjoner på ulike nivåer, mye er bra men det er viktig å holde trøkke oppe. Jobbet med aktivitet og 

utvikling. Noen eksisterende produsenter har fått tilbud om utvidelse, dette er krevende i disse dager 

hvor alle kostnader øker. Dilemma å skulle bestemme seg for å investere i en tid der alle kostnader 

øker slik de gjør. Ser og at bankene er mer restriktive i å finansiere prosjekter.   

Hanne Guåker, Kalkun. Mitt siste møte som tillitsvalgt i Nortura, etter ulike verv de siste 15 år. Slutter 

i stor grad på grunn av holdninger i Team fjørfekjøtt. Vi trenger en revitalisering av Samvirke for å 

samle alle produsenter. Jeg tror tilleggsytelser splitter eierne av Nortura, og foreslår at tilleggsytelser 

over tid fases ut, og erstattes av etterbetaling. Medlemskapital avvikles for å sikre sunn drift i 

selskapet. Avslutt lederbonuser. Effektivisering betyr mye mer enn å legge ned anlegg. Hva er norsk 

landbruk, vi kan ikke være flere alternativer! Hva er et landbrukssamvirke? Trangen til ekspansjon er 

ikke framtidsrettet. Norge vil aldri bli best på verdens beste på industrilandbruk. Retningen i Nortura 

nå er ødeleggende. Trendkurven i norsk landbruk er færre produsenter. Makta over maten blir flyttet 

over til matvarekjedene - Av Nortura får vi kun økt risiko. På årsmøte i fjor fikk Innlandet gehør for å 

starte et løp med revitalisering av samvirketankegangen. Vi må ha et sterkt samvirke, og her må vi 

sette bønder og eiere til rors. «Vi er stolte over å ha verdens beste kyllingprodusenter på laget», 

hvorfor sier vi ikke dette. Vi trenger et samvirke som samler og ikke splitter! Vil avslutningsvis takke 

AU-Innlandet for at dere har skjønt og står på for en riktig utvikling. Ønsker dere av hele mitt hjerte 

lykke til! 

Olav Enger Olsen, gris. Sug i markedet, siste prognose viser 800 tonn i underdekning. Viktig med den 

ekstraordinære prisøkningen som kom. Store forskjeller produksjoner imellom. Konkurranse-

situasjonen er tilspisset, så det jobbes med innretninger for tilleggsytelser. OK produsentøkonomi nå, 

men økte byggekostnader som fjørfekjøtt og etterslep på vedlikehold gjør det viktig å få en 

prisutvikling. 

6. Åpen post  

Lokale saker og diskusjoner (innspill og spørsmål med ● og svar med ○ ) 

• Hanne, Gilde og Prior går frem men det må brukes midler og kraft for fortsatt å øke dette 

o Jobbes aktivt og hver dag for økte tilførsler. Ift Jordbruksoppgjøret og førtidsslakting jobbes 

det med alternative innspill 
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• Må være fremoverlente i vår oppfølging i norddalen, og være synlige og på. Viktig å ikke bare 

besøke kjente, men sette på nok ressurser og rådgivere for å fremsnakke Nortura og Samvirke 

• Hvorfor etablerer lokale selskapet seg, hvordan er tilførsler og fordeling av norskprodusert slakt.  

o På forsyningsplikten kan man få kjøpt prosenter fra tidligere års volum. 

• Gir Hanne kreditt for innlegget sitt om Samvirke.  

• Innspill fra krets 129 – to plansjer. 1) Valg av Slaktekylling hybrid og 2) Transparent økonomi 

• Hvorfor har flere foretak årsmøter på samme dato. 

o Gjort av hensyn til hva som tidligere er avklart 

• Hva gjør Nortura for matsikkerhet i Norge. 

o Må bestemmes politisk og følges opp med midler. Noe Nortura har gjort på eget inititiv og som 

en start er Rondane turmat 

• Hvorfor kan ikke Nortura øke priser nå. Matvarekjedene øker pris når det passer de, hvorfor må 

vi være så «høflige»? 

o Vi har mulighet til å endre priser i de etablerte tidsvinduene vi benytter. Mer generelt opplever 

vi alle at Nortura må gå foran og lede an i en prisutvikling – så følger våre konkurrenter opp 

våre endringer. Vi ser svært sjelden eller aldri det motsatte. 

• Industristruktur – hva er realisert og hva ligger ipipeline fremover. 

o Industriutviklingsplanen er levende, og initierte tiltak følges opp med utredninger før vedtak 

fattes. Prisutviklinger vi ser nå vil påvirke plan for industriutvikling. Viktig at vi under 

utredninger får med alle endringer og påvirkninger 

7. Valg 

Håvard Sagheim (leder av valgkomité i RU Innlandet) redegjorde for hvem som er på valg, og 
valgkomitéen sin innstilling på valgte og sammensetning. Til valgene, så krever vedtektene skriftlig 
valg av leder og nestleder. Ut over RU-representantene fra kretsene og AU har stemmerett. 

Foreslått nye inn er; 
o Ole Simen Baldishol, Nes H, kalkun 
o Pål Myrvang, Åsnes, rugeegg 
o Tone Marie Økseter, Elverum, rugeegg 
o Mali Haugen, Alvdal, småfe 
o Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre, småfe 
o Guri Hegge Skindsrud, Heggenes, storfe 
o Tonje Woie Botilsrud, Kirkenær, gris 
o Jo Agnar Hansen, Alvdal, småfe 
o Karl Kleva, Gausdal, storfe  
 
Valgene og valgte: 

• Arbeidsutvalg ble valgt i tråd med innstilling, etter akklamasjon. Valgte for to år er; 

1. Iver Isum, Sør-Fron, egg og storfe – gjenvalg (AU Egg) 
2. Ole Simen Baldishol, Nes H, kalkun – ny (AU Kalkun) 

3. Wenche E. Rustad Wangen, Kapp, småfe – gjenvalg (AU Småfe) 

• Varamedlemmer for AU for ett år - ble valgt i tråd med innstilling, etter akklamasjon. Valgte er; 
1. Pål Myrvang, Åsnes, rugeegg – ny (AU Egg) 

2. Tone Marie Økseter, Elverum, rugeegg – ny (AU Fjørfekjøtt) 

3. Jon Finborud, Øyer, gris – gjenvalg (AU Gris) 

4. Nils Harald Lunde, Gjøvik, kalkun – gjenvalg (AU Kalkun) 

5. Mali Haugen, Alvdal, småfe – ny (AU Småfe) 
6. Ragnhild Sjurgard, Lom, storfe – gjenvalg (AU Storfe) 
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• Valgkomité RU Innlandet - ble valgt i tråd med innstilling, etter akklamasjon. Valgte er; 

1. Thomas F. Tveråen, Grimsbu, storfe, leder ett år - ny 

2. May-Elin Imset, Løten, kylling, nestleder ett år - ny 

3. Guri Hegge Skindsrud, Heggenes, storfe, tre år - ny 

4. Jo Agnar Hansen, Alvdal, Småfe, tre år - ny 

5. Tonje Botilsrud, Kirkenær, Gris, ett år - ny 

Vara Valgkomité RU Innlandet 

6. Ole Kristian Jensvold, Lillehammer, storfe - ett år, gjenvalg 1.vara 

7. Karl Kleva, Gausdal, storfe - ett år, ny 2.vara 

8. Roger Pladsen, Heidal, storfe og småfe - ett år, gjenvalg 3.vara 

• Forslag til gjenvalg av leder Bjørn Magnus Tordhol. Lora, storfe. 

Valgt med 49 stemmer hvorav en blank 

• Forslag til gjenvalg av nestleder Iver Isum, Sør-Fron, egg og storfe. 

Valgt med 49 stemmer hvorav en blank 

• Årsmøteutsendinger (sittende Arbeidsutvalg er automatisk utsendinger til årsmøtet). Herunder 

valgte utsendinger til årsmøtet i Nortura SA, ut over arbeidsutvalget, og med funksjonstid 2 år. 

Alle valgt i tråd med innstilling, etter akklamasjon. Valgte er; 

1. Johannes Stikbakke, Bøverbru, storfe og gris – gjenvalg 

2. Harald Finden, Nes H., gris – gjenvalg 

3. Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre, småfe – ny 

4. Tone Marie Økseter, Elverum, rugeegg – ny 

• Varautsendinger til årsmøtet i nummerorden med funksjonstid 1 år. Alle valgt i tråd med 

innstilling med gjenvalg på samtlige og valgt med akklamasjon. Valgte er; 

1. vara, Jan Arne Broen, Skarnes, egg 

2. Ola Kvarberg, Vågå, storfe 

3. Bjørn Jordet, Tynset, storfe 

4. Solfrid Brandvoll, Alvdal, småfe 

5. Kari Kirkebø, Svatsum, storfe 

6. Ida Gillebo, Øyer, gris 

7. Tormod Enok Skramstad, Rena, småfe 

8. Andreas Ringstad, Løten, egg 

9. Lena Engebretsgård, Brumunddal, storfe 

De utgående tillitsvalgte i AU Innlandet og valgkomite ble med en oppmerksomhet behørig takket av 

for sitt engasjement. 

8. Orientering frå sentral valgkomité  

Bjørn Magnus Tordhol orienterte fra sentral valgkomité. Redegjorde for tillitsvalgte i Konsernstyret i 
Nortura samt vararepresentanter, og hvilke som er på valg 2022. Valgkomiteen vurderer sin 
innstilling etter behovet i Nortura og ressurser som finnes tilgjengelig, og fordeling av kjønn. 

Tordhol presenterte styremedlemmer i Nortura og deres forslag om gjenvalg av Styreleder, Trine 
Hasvang Vaag. 

Valgkomiteen innstiller på følgende nye styremedlemmer i Nortura 
- Ole Johannes Egeland, fra Spydeberg i Viken som driver med slaktekylling, and, korn og skog. 
- Linda Gjerde Myren, Valldal i Møre og Romsdal som driver med svin, storfe og småfe. 
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Følgende forslås i nummerrekkefølge som vararepresentanter til Konsernstyret 
1. Johan Kristian Daling, Midt 
2. Martin Mæland, Agro 
3. Bente Børsheim, Nord 
4. Mari Trosten, Nord 

 
Det foreslås gjenvalg på ordfører og varaordfører 

Det foreslås gjenvalg på alle og deres funksjoner i Kontrollkomiteen 

På Valgkomite foreslås 
- Anita Sæther, Region Vest - for 3 år 
- Bent Ove Byberg, Region Agro - for 3 år 
- Tormod Nilsen, Region Nord - for 1 år 
Valgkomite Leder for 1 år, Borgny Grande, Region Midt 
Nestleder for 1 år, Region Innlandet 

 
Det ble videre redegjort for forslag til endringer i fast godtgjøring og øvrige godtgjørelser. 
 
Av innspill fra RU-møte ble det løftet inn at tillitsvalgte på valg som ikke blir innstilt på gjenvalg, om 
at disse må få mulighet til å kunne gis mulighet til å trekke seg. Det ble og reist spørsmål om roller og 
sammenblanding, og at Tone Steinsland burde trekke seg fra Konsernstyre i Nortura. Går frem av 
innstillingen at produsent på konsumegg ikke blir med hvis valget gjøres som innstilt. Viktig med 
foryngelse av tillitsvalgte, og at valgkomiteen vurderer på mer enn bakgrunn, erfaring og CV. 
Tordhol var avslutningsvis tydelig på at Valgkomiteen både tidligere og fremover ønsket innspill på 
gode kandidater og prosess.   

9. Oppsummering/evaluering  

Bjørn Magnus Tordhol oppsummerte møte, og oppfordret kretsledere å kontakte leder og 

representanter i Arbeidsutvalg Innlandet. Takket for tilliten – og ønsket alle vel hjem 

 

 

 


