
Styremøte 1. april på Skjetten 
 
 

15/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. 
Vedtak: 
Ingen merknader 

 
 
16/05 Årsmøte 2004 - 02. april kl. 09.00. 

Det vart ein gjennomgang av årsmøtepapira og som vanleg vart oppgåvene 
på årsmøtet fordelt mellom styrerepresentantane og administrasjonen. 

 Opning - Jan 

 Årsmelding - Klemet 

 Rekneskap - Trygve 

 Revisjonsmelding - Olav 

 Strategiplan - Jan 

 Arbeidsplan - Astrid 

 Budsjett - Frode 

 Kontingent - Odd 

 Innkomne forslag - Olav 

 Val - Kjetil 

 Utdeling av matr. - administrasjonen 
   
  Gjennomgang av matr. 

   
1. 1. side årsmelding: Ein del endringar på driftsåret 
2. Rekneskap. Trygve tek hovudpunkta. Nedskriving av aksjekapital. Nemna 

dei notane som avvik. 
3. Revisjonsberetning OK 
4. Strategisk plan. Visa diagramma på prosjektor. Jan og Frode ordnar med 

nye punkt og får fullmakt til å utforma desse. Jan konkretiserer ein del 
punkt. Forslag frå årsmøtet vert mottekne med takk. 

5. Kontingent 2005. I forslaget som ligg føre , ligg det ein auke på 0,01% av 
omsetnaden. Kr. 50.- pr. Medlem er likt som før. Informera om at det kan 
trekkjast frå 2 o/oo (utgiftsføring). 

6. Arbeidsplan 2005. Spesifisera kurs. Rettast meir mot spesielle tema - 
“Pengeinnkreving”. Skjema for diverse som gjeld utløning/avtaler for dei 
som blir løna gjennom avløysarlaga utanom bøndene. Landsbasis. Be 
haustsamlingane koma med innspel. 

7. Budsjett - Frode OK 
8. Sak frå Rogaland - Fila vert retta etter kvart dersom det kjem endringar frå 

årsmøtet. Bytta ut tilskot til refusjon. Utheva skrift vert flytta lenger opp. 
Overskrift retta til: Forslag til uttale frå Norske Landbrukstenester. 

 
 

17/05 Andre saker 
  Ingen saker ligg føre. 
 
 
18/05 Referatsaker 

  A. Orientering frå møtet med SLF  
Jan orienterte. Får lite konkrete svar hos dei. Vi må leggja meir vekt på 
skriftleg korrespondanse om saker vi meiner er vanskelege. 
  



  B. Orientering frå møtet med NB 
Jan orienterte: Lite trøyst å få. Lite interressert i å sjå på likviditetsproblema. 
Ser ikkje problemet med forskotteringa. Berdskapstilskotet ser ut til å få 
gjennomslag. 
  

  C. Orientering frå årsmøte i LA 
 Det var eit greitt årsmøtet. Unni går no diverre ut som vararepr. Vi bør satsa 
på å få andre med frå avløysarlaga neste gong. 
 
D. Tilskot til fusjon - Re Landbrukstjenester 
Vedtak: 
Det vert bevilga kr. 12500.- til fusjonen. Det vert no eitt avløysarlag i Vestfold. 
 
E. Daldata. 
Frode orienterte. 
Problem at det er lite brukarstøtte. Det er to gode frittståande program, men 
koblinga av dei er ikkje heilt enkelt. Huldt & Lillevik ser ikkje avløysarlaga som 
noko stor kundegruppe, difor må Daldata stå for brukarstøtta og dette er 
tungvindt. 


