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REFERAT 
  
frå styremøte i Bergen 13.02 - 14.02.2008 

 

Desse møtte: Astrid Westberg, Widar Skogan, Valborg N Lindgren, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Jim 

Dahl.  

Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes, Trygve Fredheim, Evald Storaas og Romar 

Skeie Olsen 

 

 

Sak 01/08 Godkjenning av referat frå sist møte 

Referat frå førre styremøte vart gjennomgått. 

Det kom ein merknad som galdt referering til eit styremøte i forkant av haustsamling i 

Bergen. Dette møte er det ikkje skrive referat frå og er såleis ikkje eit møte ein kan referera 

til som styremøte. 

 

Vedtak: 
Refereringa til styremøte vert fjerna, elles ingen merknader til referat frå førre styremøte. 

 

 

Sak 02/08 Sakliste til årsmøtet 2007 

I år skal møtet vera på Hell Hotel i Stjørdal. Styret meinte at ein skal prøva å få tak i 

Landbruksdirektøren i Nord-Trøndelag for å helsa årsmøtet. Dersom ikkje 

Landbruksdirektøren i Nord-Trøndelag kan stilla, skal ein prøva Landbruksdirektøren i Sør-

Trøndelag. 

 

På lik linje med fjoråret skal vi invitere representantar frå andre organisasjonar i landbruket; 

Faglag, LA, BSF, LFR, Landbrukets-HMS, Bygdeservice Norge, SLF og LMD/Håkon 

Grotli. I tillegg så bør tidlegare styreleiarar i NLT få invitasjon til årsmøte. 

 

Det er gjort forsøk på å få Anne B. Ragde til å dela ut prisen til Årets Avløysar, men ho 

kunne diverre ikkje delta. Det er kome inn forslag på å nytte Sveinung Kveli til 

underhaldning, men styret meinte at 12000,- + reis vart i dyraste laget. I staden vil ein prøve 

å få lokale musikarar til å stille med litt underhaldning under middagen.  

 

Vedtak: 
Forslag til sakliste vert godkjent. 

 

   

Sak 03/08 Årsmelding 

Årsmelding vart gjennomgått. Innhaldet i denne er bra og meldinga har etterkvart funne si 

form. Nokre få endringar i setningsoppbygginga vart det på nokre punkt, og nokre setningar 

vart teke bort. 

 

Vedtak: 
Administrasjonen korrigerar årsmelding for merknader frå diskusjon.  
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Sak 04/08 Rekneskap for 2007 

Frode gjekk gjennom ferdig rekneskap, balanse og noter. Rekneskapen syner eit overskot på 

kr 408.604,74. Overskotet vart stort i hovudsak pga. mindre kostnader med haustsamlingane 

og meir sal av forsikringar til andre enn avløysarlaga. Det vart ein liten diskusjon om noko 

av overskotet skulle gå til opplæring av landbruksvikarar. Styret gjekk til slutt inn for 

innstillinga frå administrasjonen, som var å overføra midlane til fri eigenkapital, slik at ein 

står friare i bruk av midlane. 

 

Vedtak: 
Rekneskapen vart godkjent og underskriven av styret. 

 

 

Sak 05/08 Fastsetjing av kontingent 2007 

Slik kontingenten vert rekna i dag så gjenspeglar ikkje tal på medlemer i NLT tal på 

medlemer i avløysarlaga. Styret diskuterte litt om kva medlemstal NLT skal bruka offentleg. 

Skal ein bruka antal aktive eller alle som og er passive, men som ikkje laga betalar 

kontingent for. Styret landa på å bruka antal aktive medlemer i laga. 

 

Vedtak: 

Innstilling til kontingenten vart godkjend, ingen endring for 2008 

 

 

Sak 06/08 Arbeidsplan for 2007 

Arbeidsplan var gått gjennom og kommentert.  

 Dataløysingar 

NLT må arbeida vidare med dataløysingar som også tilfredstiller krava til større lag 

som er samordna med blant anna lokale forsøksringar. Det vart påpeika at det er uheldig 

at LFR og NLT ikkje er einige i dataløysing. LFR har valt SuperOffice som er eit 

system som ikkje avløysarlaga kan nytta slik det er i dag. NLT vil arbeida vidare med 

eit system som taklar det som avløysarlaga treng, det kan vera aktuelt å nytta Landbruk 

Nord og/eller Lt. Nordmøre og Romsdal som testlag. 

 

 Kompetanse 

Det vart diskutert om det igjen var tid for å arbeide for fagbrev innan avløysaryrket. 

Dette vart prøvd for nokre år tilbake, men då stranda det på at  faglaga vart redde for at  

det då skulle bli krav til fagbrev for bonden også. Kanskje det kan vera aktuelt å ta opp 

saka att..  

 

 Informasjon/marknadsføring 

Den planlagde informasjonsbrosjyren vert foreløpig lagt på vent. Grunnen er at det er 

ein relativt kostbar sak dersom vi skal distribuera brosjyren ut til alle bønder i landet. Vi 

har fått tilbod frå Bondebladet om midtsidene i bladet. Dette er ein mykje billegare 

måte å nå ut til alle bøndene på, men ein er litt usikre på resultatet. Saka vil kome oppatt 

på eit seinare styremøte. 

Administrasjonen skal arbeide med å lage ”pressemeldingar” som dei lokale laga kan 

nytte i sine lokale medium. 

 

Vedtak: 
Administrasjonen korrigerar arbeidsplan etter innspel frå styret. 
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Sak 07/08 Budsjett for 2008 

Forslag til budsjett vart lagt fram for styret.  

Profilering vart auka med kr 50.000,- i samband med ei eventuell annonse i Bondebladet. 

Elles er det eit ynskje frå administrasjon og styre å kun budsjettera for eitt år. Det vert alltid 

endringar på eit budsjett som skal vera to år fram i tid. 

 

Vedtak: 
Med korrigering for profilering vart budsjettet godkjend 

 

 

Sak 08/08 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.  

Det er eit ynskje å leggja om kåringa for årets avløysar. Det vart diskutert om ein skulle gå 

tilbake til kåring på fylke der representanten frå kvart fylke vert invitert til haustsamlinga. 

Dette var styret samde om og administrasjonen skal arbeida med eit utkast for ei slik 

ordning.  

Det er og eit ynskje frå styret at administrasjonen skisserar korleis ein kan heidre avløysarar 

i lang og tru teneste. 

 

Vedtak: 
Jan Egil Holm, Steinkjer vert årets avløysar for 2007.  

Administrasjon sender brev til dei avløysarane som har vore nominert og som ikkje rakk opp 

denne gong. Astrid ordnar gåve. 

 

 

Sak 09/08 Forsikringstilbod 

Romar orienterte om saka. 

Styret meinte at NLT måtte framleis arbeide for å halde forsikringsprisen for 

kjerneverksemda (landbruket) på eit rimeleg nivå. Vi må prøva å få aksept for ein todeling 

av ansvarsforsikringa, der landbruksrelatert arbeid vert ein del og anna verksemd andre del. 

 

Vedtak: 
Administrasjonen får fullmakt til å fastsetje pris og tilbod til laga. Arbeidet med ein todeling 

held fram. 

 

 

Sak 10/08 Innspel til jordbruksforhandlingane 

Innspel frå NLT er sendt ut til alle avløysarlaga, fylkeslaga til faglaga og sentralt til 

departementet og faglaga. Møter med faglaga vil ein prøva å få til medio mars. 

 

Vedtak: 
Leiar og nestleiar møter Norges Bondelag og LMD/SLF 10. mars. Vi prøver å få til møte 

med Norsk Bonde- og Småbrukarlag samtidig. 
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Sak  11/08 Orienteringssaker 

A. Status - landbruksvikarordninga 

Styret vart orientert om status pr i dag på landbruksvikarordninga. Det vart ein diskusjon på 

bruk og behov av landbruksvikaren. Forskrifta kan vera missvisande i høve til kor lenge ein 

akutt situasjon kan vera. Dette kan føre til at ein bonde som får landbruksvikar i ein akutt 

situasjon forventar at landbruksvikaren vert hos han heile sjukdomsperioden. Oppfatninga i 

administrasjonen er at landbruksvikaren skal dekkje akutte situasjonar. Administrasjonen 

fekk i oppgåve å sjekka opp forskrifta med LMD.  

Det vart og sett fokus på ryddighet ved overtaking av kommunal tilsett landbruksvikar. 

Viktig med møte med kommune og kommunalt tilsette landbruksvikar. NLT må her fylgja 

opp laga og hjelpe dei ved behov. 

Pressemelding som skal ut til landbruksmedia vart gjennomgått. 

 

B. Bygdefolkets Studieforbund (BSF) - kursopplegg for avløysarar 

Frode orienterte. 

Styret meinte at faglaga måtte komme på banen og få ordna opp i fordeling av midlane. 

Fylkesmannen fordeler midlane, men mykje av midlane går direkte til fagsentera og lite vert 

att til BSF. 

 

C. Kva skjer og har skjedd på kontoret sidan 1. september 

Frode orienterte. 

Det er sett i gang ei kartlegging av arbeidsoppgåver og ansvarsområde på kontoret. Frode 

håpar at det meste skal vera på plass til ein ”ny start” i nye lokalar i løpet av april. To av dei 

tilsette er tilsett både i NLT og LTF, det vart ein diskusjon på fordeling av arbeidstid. 

Dagleg leiar vart beden om å skissera ei løysing på korleis dette kan verte betre og enklare å 

forhalda seg til. 

 

 

Sak 12/08 Neste styremøte 

Neste styremøte vert halde i samband med årsmøte. Styret møter om kvelden 1. april til 

middag og har styremøte på formiddagen 2. april. Møteleiar og leiar i valnemnda vert 

innkalla til styremøtet 2. april for å gå igjennom detaljar i samband med årsmøtet. 

 

 

Sak 13/08 Andre saker 

NLT har fått tilbod om å vera med i eit magasin som skal sendast ut til potensielle 

arbeidstakarar i heile landet. Prisen på å vera med er 15000,-. Dette såg bra ut heilt til det 

viste seg at kvart avløysarlag lokalt måtte ut med 2500,- i tilegg. Styret takkar nei til 

tilbodet.  

 

 

Sak 14/08 Referatsaker 

A. Temakonferansen i Stjørdal - Astrid og Frode møtte for NLT  
Astrid og Frode refererte frå møte i Stjørdal. 

Det var ein særs interessant konferanse der hovudfokuset i år var råvarer og klima. 

 

   

   

 

 

 


