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REFERAT 
 
Frå styremøte i København (Dansk Landbrug sine lokaler), 13.september 2008. 
 
Desse møtte: 
Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. 
Frå administrasjonen: Frode Alfarnes, Romar Skeie Olsen, Evald Storaas, Trygve Fredheim. 
 
Møte med Dansk Landbrug 
Før styremøte hadde vi møte med representantar for vikartenester i Dansk Landbrug. Formann 
Jørgen Thomsen og sekretær for landsutvalget Poul Gorm Hansen orienterte om Danske 
Vikartenester sitt arbeid og utfordringar. Etterpå vart det orientert om NLT sin situasjon i Norge. 
Ut frå diskusjonen etterpå kom det fram at situasjonen i Danmark og Norge har mange felles trekk. 
Kanskje det på nokre område også kan vera fornuftig å drøfta eit mogeleg samarbeid? Dansk 
Landbrug er interessert i eit samarbeid på forsikring. 
Laurdag kveld inviterte Dansk Landbrug til felles middag i Grøften, på Tivoli. 
Å bli orientert om kva oppgåver våre naboar har, og korleis dei blir løyst, er viktig å ta med seg. 
Møtet var positivt og bør truleg gjentakast om ikkje så lenge. 
 
 
Referat frå styremøte; 
 
Sak 34/08 Godkjenning av referat frå sist styremøte 

 
Vedtak: 
Ingen merknad, samrøystes godkjent. 

 
 
Sak 35/08 Rekneskap pr. 30.08.2008 

Frode gjekk gjennom dei viktigaste postane i rekneskapen. 
Rekneskapen pr. dato viser eit overskot på kr. 3.306.509,-. Det er kr. 1.208.996,-                                                                                                                                            
betre enn i fjor, og kr. 1.689.610,- betre enn budsjettert. Viktigaste årsakene er kr. 
85.000,- i meir medlemskontingent og kr. 1.094.000,- høgare forteneste på 
forsikring, inkludert utbytte frå Gjensidige på kr. 522.855,-. Mange postar er enno 
usikre, men alt tyder på at resultatet vert noko betre enn budsjettert. Det vart ein 
diskusjon om kva utbytte frå Gjensidige skulle nyttast til, betalast direkte ut til laga 
eller til utvikling av organisasjonen. 
  
Vedtak: 
Rekneskapen vert teken til etterretning. Utbytte frå Gjensidige skal nyttast til 
styrking av den frie eigenkapitalen for å koma til nytte ved utvikling av 
organisasjonen. 
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Sak 36/08 Haustsamlingane 
Forslag frå administrasjonen til program vart lagt fram og diskutert. Det er kome 
ynskje frå nokre lag om å møta i annan region enn den dei høyrer til. Dette kan 
skapa vanskar ved den demokratiske prosessen ved val av utsendingar. 
Retningslinjer for valnemnd i fylka er utarbeidd og desse vart gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Det er eit ønskje å prøva å få med eit tema om integrering av funksjonshemma 
arbeidskraft i programmet. Administrasjonen bør og vera opne for andre forslag til 
endringar. Vi opnar ikkje opp for at lag kan møte i andre regionar enn dei høyre til i 
år. Dersom talet på haustsamlingar vert redusert, vil ønske om annan møteplass 
løysa seg sjølv. 
Ingen merknad til retningslinjer for valnemnd i fylka. 
Administrasjonen fordeler arbeidsoppgåver på dei styremedlemmer som møter på 
dei einskilde samlingane. 
 
 

Sak 37/08 Opplæringsfondet 
Ut frå styrevedtak i sak 29/08 vart forslag til nye retningslinjer for opplæringsfond 
framlagt, og gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Ingen merknad til retningslinjene. Retningslinjene gjeld straks, og kan sendast ut til 
laga. 
 
 

Sak 38/08 Kåring av årets avløysar 
Etter vedtak i sak 08/08 vart forslag til nye retningslinjer for årets avløysar lagt fram 
for styret. Det må avgjerast om kåringa skal stoppa på fylkesplan eller landsplan. 
Dette vart drøfta med ulike synspunkt i styret. 
 
Vedtak: 
Retningslinjene vert godkjent med stopp av kåringa på fylkesplan. Dette vert 
vedteke i avstemming mot ei røyst, Jorulf Refsnes. 
 
 

Sak 39/08 Orienteringssaker 
A. Medlemskap i Representantskapet/Landbrukssamvirke 

Representantskapet er ikkje samansett etter fastlagte reglar, men medlemskap i 
Norsk Landbrukssamvirke (NL) er eit viktig kriterie. Det er avtalt eit møte med 
NL i samband med styremøte 3. desember. Saka vil bli drøfta vidare etter dette 
møtet. 

 
B. Klage på avslag om BU-midlar – Bygdenes vikarbyrå 

Det har vore kontakt med Kirsti A. Sogn i Landbruks- og matdepartementet 
Klagen vår er ikkje lagt fram for kongen i statsråd enno. Sogn kjem attende med 
meir informasjon når saka er sjekka opp. 
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C. Samling for daglege leiarar 
Det vart skipa til samling for daglege leiarar på Gardemoen 18. og 19. juni. Nytt 
kurs vert halde 29. og 30. september. Begge kursa har god deltaking. På kursa 
vert det teke opp aktuelle problemstillingar. Tilbakemeldingane frå deltakarane 
er gode. 
 

 
Sak 40/08 Andre saker. 

A. Søknad frå LIST om tilskot til kurs for avløysarar 
(Finn var inhabil i denne saka og deltok ikkje i diskusjonen.) 
NLT har ikkje tidlegare gjeve økonomisk støtte til avløysarkurs, det er heller 
ikkje budsjettert med slik støtte i 2008. Det er BSF sitt ansvar å finansiera 
avløysarkurs. Det vert, i samarbeid med BSF, arbeidd for å auke satsane på 
tilskot til avløysarkurs. 
 
Vedtak: 
NLT har ikkje satt av midlar på budsjettet til denne type kurs og kan difor ikkje 
løyve tilskot til kurs. 
  

B. Artikkel i Bondevennen 
Det er trykt ein leiar i Bondevennen om avløysarordninga som nokre lag meiner 
er misvisande og at NLT bør vurdera eit motinnlegg. Jorulf har skreve eit forslag 
til innlegg. 
  
Vedtak: 
Leiarartikkelen i seg sjølv vise til tidlegare reportasjar i Bondevennen. 
Administrasjonen går gjennom desse reportasjane og vurderer om vi skal kome 
med eit innlegg. Dette må i alle tilfelle vinklast positivt.  

   
 
 


