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Protokoll 

 
frå styremøte på Gardermoen 3. juni 2010. 
 
Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Turid L. Øverås, Jørn Haugli Lunde og Elin R. Haugen 
       Jorulf Refsnes hadde meldt forfall;  Elin R. Haugen møtte då med full røysterett. 
       Frå adm. møtte Frode Alfarnes, Romar Skeie Olsen og Evald Storaas. 
 
Sak 34/10  Godkjenning protokoll førre styremøte  

 Styreleiar Finn Hoff hadde forfall, nestleiar Liv-Julie Wågan leidde møtet 
 

Vedtak: 
Protokollen frå møtet er godkjent. 
 
 

Sak 35/10 Arbeidsmåtar i styret 
  Styreleiaren gjekk gjennom ein del punkt: 

 Administrasjonen gir tilråding i saker som kan vedtakast 

 Orienteringssaker, saker som ikkje er komne langt nok i utgreiing og som 
kjem attende i neste møte for eventuelle vedtak. Unnatak er saker som vert 
gjennomdrøfta i gjeldande styremøte og blir klar til røysting der og då. 

 Skriftleg rapport/orientering frå møter ein har vore på. 

 Styremedlemmene prioriterer saker som dei blir tildelt. 

 Styret skal vere synleg; fordele representasjonar. 

 Det vert ført protokoll frå styremøta 
o Få med protokolltilførslar 
o Presisere forslag til vedtak etter evt. innstilling 
o Passe på teieplikt og begrensning av offentleggjering 

 Passe på å overhalde fristar  

 Møteleiing skal evaluerast etter kvart møte 
o Elles fortløpande evaluering 

 
Vedtak: 
Styret er samde om ovannemnde prinsipp for arbeidsmåtar i styret. Det vert 
presisert at det i samsvar med pt. 7 i instruks for styret i NLT skal førast protokoll frå 
styremøta. 
 

 
Sak 36/10 Arbeidsgruppe – Bygdeservice Norge (tidlegare Norsk Bygdeservice) 

 Dette er ei oppfølging av sak 19/10 A og 27/10 
 
 Vedtak: 
 Styreleiar og dagleg leiar vert oppnemnd som representantar frå NLT. Formålet frå  
 NLT si side med ei arbeidsgruppe vil vera å sjå på moglege tenester NLT og laga  
 kan tilby bygdeservice, t.d. forsikring, rekneskap, utleige av arbeidskraft, felles  
 administrasjon. Vi kan ikkje gå inn på ein avtale der ein skal dela marknaden  
 mellom organisasjonane. 
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Sak 37/10 Opplæringsfondet 
Som ein ser av retningslinjene er det ei øvre totalgrense på kr. 200.000,- pr. år, men 
det er inga avgrensing på kor myke som kan gje i stønad til kvart kurs. Inntil 50% av 
utgiftene kan dekkjast. Vi har no fått ein søknad frå Landbruk Nord som er innanfor 
retningslinjene til opplæringsfondet. Søknaden er budsjettert til kr. 50.000,- og vil 
dersom den vert innvilga bruke opp ein fjerdedel av årets beløp. Søknad ligg 
vedlagt. 

 
Dei seinare åra syner at grensa på kr. 200.000,- ikkje vert nådd etter søknad frå 
laga. 

  
 Vedtak: 

Søknad frå Landbruk Nord vert innvilga. Dersom det etter kvart vert eit problem at 
det ikkje er nok midlar til å dekkje søknader vert det sett ei grense på støtte til 10 % 
(kr. 20.000,00) av bevilga ramme (kr. 200.000,00) pr. kurs. 
 
 

Sak 38/10 Referatsaker 
A. Årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund 

 
Elin representerte NLT på årsmøtet og refererte. 
BSF er bekymra over utviklinga, og kan verta nedlagt som eige studieforbund 
dersom aktiviteten ikkje vert auka. Alternativt vil dei søke samarbeid med andre. 
Elin sitt referat vert lagt ut på basen. 
 

Vedtak: 
Orienteringa vart teke til etterretning 
 
 

Sak 39/10 Marknads- og kommunikasjonsplan - ekstrasak 
 Oppfølgjing  av sak 26/10 og ikkje lagt ut i forkant til denne innkallinga. 
 
 Finn, Frode, Romar og Evald hadde i forkant av leiarsamlinga møte med Cultivo v/  
 Ole G. Hertzenberg. Finn orienterte: 
 Cultivo gjorde eit godt inntrykk, og Finn meiner at det bør utarbeidast ein  

samarbeidsavtale med Cultivo snarast for orientering før styremøtet i september og 
evt. framlegging av planen til haustsamlingane. 
Endeleg finansiering må takast opp i styret. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen får fullmakt til å invitere Cultivo til å leggja fram forslag til 
samarbeidsavtale som sendast til styret for uttale og diskuterast på telefonmøte 
innan 1. juli 2010. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Post b oks 21, 5486 Rosend al 
Telef on: 53 48 22 80 

Telef aks: 53 48 22 81 
E-p ost   post @n-lt .no  

Banknr .: 3460.07.54973  
Org.n r .:  975 349 330 MVA 

                                                

 w w w .land b rukst enest er .no  

Sak 40/10 Felles inkassobyrå - ekstrasak 
  Oppfølgjing av sak 56/09B og ikkje lagt ut i forkant til denne innkallinga 
 

 Frode orienterte. Tilbod frå Creditcare. Dei er positive til avtale og å ”selja” dette til  
laga. Det blir eit medlemstilbod, frivillig for laga. Ingen forpliktelsar for NLT. Avtalen 
går over 2 år. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen får fullmakt til forhandla fram ei avtale om tilbod på felles 
inkassobyrå. 
 
 
 


