Møtereferat
Møte:

AU Midt-Norge

Tid/Sted:
Til stede:

Teams, tirsdag 19. april kl 10.00 – 13.00
Lars Morten Rosmo, Sverre Tyldum, Geir Håvard Valstad, Tore
Rennan, Bård Tore Berntsen, Anders Braa, Tilde Sæther og
Magne Trondmo. Silje L. Pynten var med på deler av møtet

Forfall:
Kopi til:

Vara AU, 1. vara til styret Johan Kr. Daling og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 27.04.2022

Sak nr. Emne
1
Referat fra forrige møte
Ingen kommentarer
2

Orientering fra styret / styrerepresentasjon i AU framover
Ang. styremedlem som skal følge opp AU Midt.
Det er styret som utpeker repr. på neste styremøte.
Lars Morten snakker med Trine.
Vedtak: Inviterer 1. vara Johan Kr. Daling på møter i AU.

3

Orientering fra Tilførsel/Rådgivning
Silje:









Kåringssesongen i år har gått veldig bra
Har hatt en periode med utskifting og redusert bemanning.
Har nå fått på plass to nye rådgivere på storfe. Det ser veldig lovende ut.
Møte Meldal. Veldig positivt at toppledelsen i Nortura prioriterer slike møter
Opplever generelt god Norturastemning
Har hentet en ny besetning på gris
Opplever litt uro på Fosen mht. inntransport
Opplever at en del ammukuprodusenter vurderer avvikling pga. økonomi
Har hatt en del feil på avregning. Jobber med saken.

Spørsmål/kommentarer:
 Livdyrsjåfør vurderer å slutte dersom bilen ikke utbedres.
 Hva er status mht. livdyrkalv?
4

Orientering fra Fagutvalg/ansvarskretser
Bård-Tore (småfe)
 PGE 2. halvår. Tar utgangspunkt i at vi ønsker oss tilbake til 2015-nivå
 Viktig at de øvrige fagutvalgene også setter dette på agendaen

5

Oppsummering RU-møtet og årsmøtet
RU-møtet
 Tilbakemeldinger:
o Dårlig møterom
o Hektisk program
o En del var ubekvemme med at Norgesgruppen var med på sekvensen
om dyrevelferd

Ansvar



o Fornøyde med møtet – men for lite tid
Forslag om 2 dagers RU-møter både høst og vår. Vi diskuterer dette grundigere
på neste AU-møte

Årsmøtet
 Positivt årsmøte
 Spennende debatt med mange ulike temaer
 Positivt med mange fra Midt-Norge på talerstolen
 Ang. utsendinger – varaer m.v.
6

Oppfølging av kretsutvalg – planer for høsten
Magne sender ut oversikt over kretsutvalgene.
Den enkelte tar en prat med ansvarskretsene nå før våronna.
Spørsmål/kommentarer:
 Vi må bli flinkere til å involvere kretsutvalg/kretsledere i «alt». Dvs når
tilførsel/rådgivning har ulike typer møter, samlinger m.v.
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Dyrevelferd – veien videre
Må involvere eierne framover – spesielt på storfe og småfe
Lage innspill til Nortura i forbindelse med ny stortingsmelding. Lars Morten, Tilde og
Magne lager utkast til 1. juni. Tilde starter jobben.

Lars M /
Tilde /
Magne

Spørsmål/kommentarer:
 Det har vært møter på kretsnivå ang DVP storfe – i samarbeid med TINE m.fl. –
der lokale veterinærer har deltatt. Gode møter. Bør oppfordre andre kretser til
tilsvarende opplegg.
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Eiermøter framover
Eiermøte (Teams) etter jordbruksforhandlingene – der man får presentert utslag for det
enkelte dyreslag. Få med Trine pluss en fagperson. Kveldsmøte – 2 t – 20.00 – 22.00.
Siste uka i mai. Magne sjekker med Trine og aktuell fagperson.
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Samvirkekonferanse i tilknytning til høstens RU-møte?
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Magne

21-23. nov
o Konferanse 21. – 22., RU-møte 22. – 23.
Jobber ut fra dette
Send ut info til RU om dette før sommeren og orientere om at dette er noe det
jobbes for å få til

Ansvarskretser
Det ble foretatt ny fordeling av kretser mellom AU-medlemmene
 Magne sender ut oppdatert oversikt
 Viktig at den enkelte i AU har jevnlig dialog. Spesielt viktig å opprette kontakt der
det har kommet ny kretsleder.
Bård-Tore refererte fra felles kretsutvalgsmøte for kretsene 52, 53 og 54
 Dyrevelferd
 RU-møtet var litt for hektisk – nesten rent info-møte – kunne like gjerne vært
på Teams
 Nybrukertur – mener hurtigrutetur som man hadde tidligere etterlyses. Evt.
kombinere med tillitsvalgtskole. Kunne MNL trekt i noen tråder her?
side 2

Magne
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 Dyregoddagene. Viktig at Nortura er involvert her. 3-årig sponsoravtale som
går ut i år.
o Magne kontakter de andre organisasjonene
Skarstua – aktuelt sted for arrangementer

Plan for AU-møtet 3. juni



Fysisk møte
Svebergtunet eller medlemssenteret

Tema:
 Kursing av AU-repr på deler av dagen?
o Møteledelse, lage- og holde foredrag e.l.?
o Kunne alternativt hatt dette som tema en hel dag (sammen med
rogalendingene)
o Eller kjøre en kursdag rundt dette til høsten
 Få til et møte med AU i AGRO til høsten
 Planlegge høsten
 Ang bemanning tilførsel småfe – og litt rundt planlegging av småfeseongen
Ang utredning kylling og det som skjer rundt Elverum.
 Det vil bli nedsatt en referansegruppe knyttet til det.
 Det burde vel iverksettes noe lignende i Midt-Norge?
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Eventuelt
Referansegruppe Min Side
Ønskelig at AU’ene blir referansegruppe i f.t. utvikling av ny «min side». Magne sendte
forespørsel om dette før påske.
 Ingen som har satt seg imot dette
 Magne formidler dette videre

Neste møte: 3. juni

side 3

Magne

