
Styremøte 31. januar - 1. februar i Bergen 
 

Sak 01/07 Godkjenning av referat frå sist møte 
Referat frå forrige styremøte vart gått gjennom. Det var ingen merknader til 
dette referatet, men styret sakna referat frå styremøte som vart halde rett etter 
ekstraordinært årsmøte. Her vart det vedteke at NLT skulle senda ein skriftleg 
invitasjon til LFR for å innby til samarbeid. 
 
Vedtak: 
Ingen merknader til referat frå forrige styremøte. 
 
 

Sak 02/07 Sakliste til årsmøtet 2006 
Sidan årsmøtet vert helde på same stad år etter år er det vanskeleg å finna 
nye lokale representantar til å helse årsmøte. Skjetten er så nære Oslo at det 
ikkje burde vera noko problem å invitera representantar frå regjering, faglag 
eller andre organisasjonar med tilhald i Oslo. Forslag til personar; Bjarne 
Undheim - Norges Bondelag, Terje Riis Johansen - Regjeringa, Schulerud - 
AB, Olav Heggem - Regjeringa, Eikeland - Fellesforbundet. 
 
Vi bør invitere representantar frå andre organisasjonar i landbruket; Faglag, 
LA, BSF, LFR, Landbrukets-HMS, Bygdeservice Norge. I tillegg så bør 
tidlegare styreleiarar i NLT få invitasjon til årsmøte. 
 
Vedtak: 
Forslag til sakliste vert godkjent. 
 

   
Sak 03/07 Årsmelding 

Årsmelding vart gjennomgått. Innhaldet i denne er bra og meldinga har 
etterkvart funne si form. Det er viktig at ei slik årsmelding ikkje inneheld for 
mykje “stammespråk” slik at andre utanfor næringa og kan lese den. Ein skal 
vera spesielt forsiktig med forkortingar. Det er viktig at heile navn vert nytta. 
 
Det vart ein diskusjon på kvifor så mange små lag ikkje deltek på 
haustsamlingane og kva ein kan gjera for å få dei til å delta i fellesskapet. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen korrigerar årsmelding for merknader frå diskusjon. I tillegg 
skal det utarbeidast informasjon om styret sitt syn på vegen vidare. 
 

 
Sak 04/07 Rekneskap for 2006 

Frode gjekk gjennom ferdig rekneskap, balanse og noter. Rekneskapen syner 
eit underskot på 252.592,40, noko som i hovudsak skyldes kostnader i 
samband med samanslutning med LFR. 
 
Vedtak: 
Rekneskapen vert godkjent og underskreven av styret. 
 
 

Sak 05/07 Fastsetjing av kontingent 2006 
Slik kontingenten vert rekna i dag så gjenspeglar ikkje tal på medlemer i NLT 
tal på medlemer i avløysarlaga. Det er viktig at avløysarlaga ikkje støyter frå 
seg medlemer for å spara kontingent til NLT. Dette er årsaka til at 



kontingenten kun vert rekna av aktive medlemer i dag. Det er viktig at alle 
brukare er medlem lokalt, ikkje minst med tanke på ei evt framtidig utbetaling 
av beredskapstilskott. 
 
Fleire avløysarlag går over til å krevja inn kontingent. Denne vert differensiert 
ut i frå kva tenester medlemet nyttar laget til. 
 
Vedtak: 
Noverande ordning har laga akseptert fullt ut, dei tal me får inn er sannsynleg 
riktige, og den er enkel å administrera. Det har ingen hast å gjennomføra ei 
endring, det har heller ingen økonomisk tyding for NLT. Difor er vårt forslag at 
saka blir utsett. 
 
Målet må vera at NLT sitt medlemstal skal gjenspegla medlemslaga sitt 
faktiske medlemstal. Dette kan det vera fornuftig å bruka litt tid på, blant anna 
ved å informera/spørja laga om synspunkt. Og om naudsynt ta det opp som ei 
sak på haustsamlingane. 

 
 
Sak 06/07 Arbeidsplan for 2007 

Arbeidsplan var gått gjennom og kommentert. Det er viktig å få fram korleis 
NLT planlegg kurs/opplæring. Brosjyre vil verta sendt ut til den einskilde 
bonde. Brosjyre skal og innehalde informasjon om NLT. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen korrigerar arbeidsplan etter innspel frå styret. 
 
 

Sak 07/07 Budsjett for 2007 
Forslag til budsjett vart lagt fram for styret. Framlagt budsjett syner eit for lite 
overskot. Prisane på forsikring var ikkje klare då budsjettet vart skreve og 
regulert med desse så vert overskotet akseptabelt. 
 
Vedtak: 
Med korrigering for inntekt på forsikring vert budsjett godkjent. 
 
 

Sak 08/07 Budsjett for 2008 - til orientering 
Her vart det dei same vurderingane som for budsjett - 2007. 
 
Vedtak: 
Med korrigering for inntekt på forsikring vert budsjett godkjent. 
 
 

Sak 09/07 Årets avløysar 
Det er vanskeleg å velja ein kandidat ut i frå ein søknad. Resultatet er 
avhengig av kor flinke ein er til å skriva søknad. Når alle kandidatar 
tilfredstiller krava så må ein sjå på kven som skil seg ut og som kan vera ein 
god ambassadør.  
 
Vedtak: 
Ann Kristin Huebner, Aust-Agder. Administrasjon sender brev til dei 
avløysarane som har vore nominert og som ikkje rakk opp denne gong. Astrid 
ordnar gåve. 

 



Sak 10/07 Forsikringstilbod 2007 
Det har i år vore omfattande forhandlingar mellom Gjensidige og Willis for å få 
til eit tilbod vi kan leve med. Pris på yrkesskade låg an til ei auke på 40%, men 
enda på ein auke på 15%. Dei andre forsikringane i pakken har ikkje noko 
auke i det heile. Med regulerte prisar synar overskot på sal av 
forsikringspakken kr. 1.790.000,-. 
 
Vedtak: 
Tilbod til laga vert som skissert frå administrasjon 
 
 

Sak 11/07 Innspel til jordbruksforhandlingane 
Innspelet er klart og det er i år fokusert på fire punkt. Det er avtala eit møte 
med Norges Bondelag og vi må prøva å få til møte med Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag. Dei tillitsvalte møter frå NLT, to personar. Det bør fokuserast 
på nokre få viktige punkt i samtalane. 
 
Jorulf har i samband med Prior vært i møte med Riis Johansen og fekk 
diskutert nokre saker angåande velferdsordningane. Det er vilje til å høyra på 
kva som kan gjerast for å få fullt utbytte av refusjonsmidlane. 
 
Vedtak: 
Leiar og nestleiar møter Norges Bondelag. Vi prøver å få til møte med Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag og Statens Landbruksforvaltning samtidig. 
 
 

Sak  12/07 Neste styremøte 
Neste styremøte vert frå morgonen av på årsmøtedagen. Alle møter kl. 17 
dagen før. 
 
 

Sak 13/07 Strategisk plan 2005 - 2010 
Saker som står i strategisk plan vil heile tida vere meir eller mindre aktuelle. 
Det er viktig at vi til ei kvar tid gripe fatt i dei sakene som er mest aktuelle og 
synleggjer dei via arbeidsplanen. 
 
Det vart diskutert kva krav som kan setjast til lag og kva form for reaksjonar vi 
har. Det er viktig å følgja opp lag som ikkje tek kontakt og som ikkje deltar på 
haustsamling. I denne samanheng er innrapportering til NLT eit viktig verkty. 
Det er viktig å setja inn ressursar på lag som har problem tidleg. 
 
Vedtak: 
Strategisk plan er evaluert og vurdert opp i mot arbeidsplan. Plan skal takast 
opp til evaluering årleg i samband med ny arbeidsplan. 
 
 

Sak 14/07 Andre saker 
A. Tilgang til administrasjon utanom kontortid 
Administrasjonen vil ha ei avklaring på den såkalla “mobilskatten”. Skal 
administrasjon vera tilgjenglig utanom arbeidstid, eller skal ein kunne leggja 
att mobil på kontoret. Arbeidstakar må skatte for privat fordel dersom mobil 
ikkje ligg attende på kontoret og vil i så tilfelle kompenserast for denne 
ulempa. 
 
 



Vedtak: 
Til neste styremøte vert det sett opp ein oversikt over kva kostnader dette vil 
medføre for NLT. 
 
B. Årsmøte i EMR 
NLT har møtt fast i årsmøte til EMR dei siste åra. Sjølve årsmøtet gjev ikkje så 
mykje fagleg tilbake til NLT, men er eit viktig fora for å knytte kontaktar i andre 
land. 
 
Vedtak: 
NLT møter ikkje til årsmøte i EMR i år, men vurderer på nytt til neste år. 
 
C: Uttale frå styret 
Einskilde lag etterspør reaksjon frå styret på kva som skjer no etter at 
samanslutning med LFR ikkje vart vedteke. Det er viktig at det vert gjeve 
informasjon frå styret om vegen vidare. I denne informasjonen skal innspel 
som er gjeve LFR på samarbeid takast med saman med informasjon om kva 
som er drøfta på dette styremøtet om framtida. I tillegg skal ein og etterspørja 
tilbakemeldingar frå laga, både ris og ros. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen utarbeidar ein uttale basert på informasjon gjeve frå styret. 
Denne vert sendt ut til alle medlemslag.  
 
 

Sak 15/07 Referatsaker 
A. Temakonferanse i Trondheim 
Astrid og Trygve refererte frå møte i Trondheim. Ca. 200 deltakare frå ulike 
organisasjonar i landbruket. Det var eit travelt program, med gode tema. Det 
er viktig å få profilert NLT i slike samanhenger. 
 
B. Forhandlingsutvalet i LA 
Finn møter i forhandlingsutvalet til LA som representant for avløysarlaga. Han 
synes det er viktig at organisasjonen har synspunkt på LA-tariffen, 
minstelønsordning og lokale forhandlingar. Timeløn til avløysarar ligg i dag på 
77% av vanleg industriløn. I siste lønsoppgjer vart det opna opp for lokale 
forhandlingar og her kan det etter kvart verta behov for opplæring. 
 
C. HMS i landbruket 
Hans Nummestad har delteke for NLT  på dei møte som er arrangert fram til 
no. Det skal vera eit avsluttande møte 6. februar for å diskutera og godkjenna 
ein HMS-plan som er utarbeidd. Denne planen er negativ vinkla til kva forhold 
som eksisterar i landbruket i dag og NLT kan ikkje gje si tilslutning til ei 
innstilling som fortel at yrket er så livsfarleg. 


