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Referat 
Kretsutvalgssamling #2 RU-Agro 
 
Dato: Torsdag 9. juni 2022 
Tid: 18:30-21:30 
Sted: Nortura Egersund, møterom over medlemsbutikk (Tengsareidveien 7, 4370 Egersund) 
Til stede: Ikke komplett 
Fra administrasjon: Arne Undheim 

Møteleder: Siv Meling 
Referent: Arne Undheim 
 

Saksliste: 
Sak nr. Emne Ansvar Tid 

1 Velkommen Siv Meling 10 min 

2 Orienteringer fra arbeidsutvalget Siv Meling/AU 20 min 

3 Orientering fra organisasjonsleder Arne Undheim 10 min 

4 Orientering fra Nortura Siv Meling/AU 15 min 

5 Orientering fra kretsene Kretsutvalg 30 min 

6 Handlingsplan AGRO Siv Meling/AU 45 min 

7 Åpen post Siv Meling/Alle 20 min 

 

Sak 1: Velkommen 
Siv Meling, leder i AU-AGRO, ønsket velkommen og gikk gjennom sakslisten. De til stede presenterte 
seg selv. 
 

Sak 2: Orientering fra arbeidsutvalget 
Siv Meling, leder i AU-AGRO, presenterte arbeidsutvalget og orienterte fra deres arbeid.  
 
Aktuelle saker som arbeidsutvalget jobber med: 

• Handlingsplan for 2023 og fast møtestruktur 

• Informasjonsflyt i regionen 

• Oppfølging av kretsutvalgene 

• Tilførsel 

• Utvikling av MinSide 
 

Sak 3: Orientering fra organisasjonsleder 
Arne Undheim, organisasjonsleder AGRO VEST, presenterte seg selv.  

 

• Innspill: Behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for å ta imot henvendelser om 

sponsing. Bør forvente at vi får igjen synlighet av alt vi gir.  

• Innspill: Behov for å tydeliggjøre hvilke muligheter en krets har.  

 

Sak 4: Orientering fra Nortura 
Siv Meling, leder i AU-AGRO, la frem saken.  

 

Aktuelle temaer i Nortura: 

• Dyrevelferd 

• Bærekraft 

 

Møtet diskuterte at det bør gjennomføres lokale møter rundt dyrevelferd, og det kan være aktuelt å 

invitere inn lokal veterinær til dette møte. De lokale møtene bør ikke bare handle om dyrevelferd. Bør 

lages en god veileder som kretsutvalgene kan benytte seg av til å gjennomføre møtene.  
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Aktuelle diskusjonspunkter rundt dyrevelferd: 

• Hvordan formidle våre synspunkt i neste fase – i det politiske bildet og opp mot forbruker.  

• Behov for et likestilt Mattilsyn med god kompetanse og som er enklere å kommunisere med 

(samt andre med kontrollfunksjon).  

• Hvordan få frem hensikten med tiltakene i dyrevelferdsprogram. 

• Hvordan sikrer vi at Nortura gir gode innspill uten at det endrer dagens lover og regler.  

 

Sak 5: Orientering fra kretsene 
Representanter fra kretsene som var til stede orienterte om hva som hadde skjedd i kretsene i det siste, 

og planen videre.  

 

Bjerkreim:  

• Har vært helt rolig/dødt i kretsen.  

 

Eigersund, Lund og Sokndal:  

• Har vært helt rolig/dødt i kretsen.  

• Folk er opptatt av å ha kontakt med Nortura. Tilhørighet.  

• Storfekafe er positivt.  

 

Sirdal:  

• Har vært dødt.  

• Labert oppmøte på møter.  

• Grillmøte med Stian og evt. veterinær om dyrevelferd.  

 

Sak 6: Handlingsplan AGRO 
Siv Meling orienterte om arbeidsutvalgets ønske til å utarbeide en standardisert handlingsplan.  

 

Møtet diskuterte følgende:  

• Informasjon bør sendes til hele kretsutvalget.  

• Viktig å ha noe som kan hjelpe et kretsutvalg til å finne ut av hva, hvem og hvordan. Hvem ringer 

man om X, hvor finner jeg Y og hvordan ordner jeg Z.  

• Viktig at man har aktivitet og tiltak som skaper tilhørighet.  

• Viktig at man både trekker til seg nye produsenter, og holder godt på de gode bøndene man har.  

• Viktig at eierne er til stede på stander og får vist at det er deres selskap.  

• Storfekafe – bør dette være noe som AU eller kretsene arrangerer? 

 

Innspill til aktiviteter som en krets kan gjennomføre:  

• Fjøsbesøk 

• “Slik driver vi”-presentasjon 

• Fjøsåpning - 3 år senere 

• Besøk på anlegg, med klassifiseringskonkurranse – opp mot resultat 

• Førstehjelpskurs 

• Ny produsenter – nye bruker 

• Gårdsbesøk hos nye bruker – tidsperspektiv  

• Dele ut en velkomstpakke til nye 

• Stand på bygdedagene – bistand  

• Festivalkofferten - få hjelp til å få ut den  

• Mikrobryggeri-besøk. Bedriftsbesøk.   

 

Sak 7: Åpen post 
 
Møtet diskuterte følgende:  

• Rådgivere må være ute og være til stede. Skape arenaer hvor man kan ha kontakt.  

• Hvor kan man finne eier av et dyr med bakgrunn i øremerket? Svar: Må kontakt Nortura direkte.  
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• Det ble ikke delt ut premier på kretsmøtene for blant annet ROS-analyse. Må følges opp.  

• Konkurrentene er veldig kjappe når det kommer til livdyr. Både i å holde kontakten, men også 

selve formidlingen.  

 

Aktuelle oppfølgingssaker fra møtet: 

• Organisasjonsleder sjekker om det er delt ut premier/gaver til de som skulle fått dem på 

kretsmøtene.  


