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Oppsummering Kretsmøter 2017

RU-Agro
Generell informasjon
• 16 møter i 20 kretser fra 20.02. til 2.03. 2017
• Av 2469 registrerte medlemmer møtte 635.
• Det er 25,7% av antall medlemmer (25,3% i 2016)
• Av disse møtte 15,7% kvinner – 100 stk.
• På møtene møtte Per Heringstad og Johan Narum fra 

konsernstyret, i tillegg til Sveinung Svebestad på et møte.
• Mads Bendixby frå konsernledelsen møtte på et møte 
• Ellers var det leder og nestleder fra AU og regional 

administrasjon som dekket møtene. AU-medlem småfe møtte 
på et møte.
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Saker som gikk igjen under årsmelding og regnskap

• SKRØYT til resultatet i selskapet fra flere møter

• Bruk MINDRE tid på regnskap og årsmelding i kretsmøtet

• En del spørsmål om Norfersk og Prima sine bidrag til økonomien

• Samvirke må utbetale maksimalt, og ikke holde tilbake for mye som etterbetaling 
(ikke som i Tine)

• Mer til Medlemskapitalkonto og mindre til Felles EK? Trenger Nortura mer EK?

• Måtte en til utlandet for å kjøpe datakompetanse?

• Hva skjer med Hå-anlegget industrielt?
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Drift og marked

• Klarer vi å beholde merkevarene våre? Bør vi selge varemerkene mens de har verdi? Vi 
som bønder MÅ spørre etter våre merkevarer!

• Merkevarenavnet Nortura Bondens selskap bør endres til Gilde Bondens Selskap
• Hvorfor kan ikke sauebøndene kjøpe et lam hver fra lager og bli kvitt overproduksjonen?
• Svinekjøtt bør kategoriseres som hvitt kjøtt. Hva gjør en når det blir stopp i eksporten?

• Innspill på andre salgssteder for merkevarer som FK-butikk, Gildebutikker etc.
• Bekymring om frittgående-problematikken vil smitte over på andre produksjoner
• Trasig at det ikke er bare Gildeprodukter i Norfersk-sortimentet.

• Skryt til Samfunnsregnskapet – dette må ut!
• Kan bransjen sammen presse kjeden?
• Er EMV av dårligere kvalitet?
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Drift og marked

• Skrøyt for Gilde reklamefilmer

• Kvantumstillegget bør være likt for alle produksjoner

• Sårbarhet med få og store anlegg må tas i betraktning

• Protein i fjørfe – blir dette godt nok utnyttet?

• Hvorfor er det ikke lam i butikkene? Må ha dette hele året.  Sommerlam i år? Pris? 
Bør det være vektgrense på 23 kilo?

• Viktig å ha vegetarmat for å tjene penger på dette.  Noen uttrykker også skepsis.

• Vil Nortura satse på salg av høner? Er det import av disse?

• Noen spørsmål og avklaringer om Kvia-marka.

• En del avklarende spørsmål om forskjellige EMV-merker og Nortura sin rolle der. 
Merkes disse med Nortura? Ønsker fokus på EMV og økonomien der.
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Andre innspill

• Krets 90 ønsker å få tilbake det store kretsmøtet på Jæren
• Ha fokus på Storfeproduksjonen så man ikke havner i Lamme-fella.  Også diskusjoner på 

rase-prosent for betaling av kjøttfe. Skepsis til etablering av ammeku i korn-områdene.  
Trenger videre info rundt bostavsykdommene.

• Takk til Sveinung Svebestad for innsatsen som styreleder! (Flere kretser)
• Stolt av å være Nortura-bonde! 
• Må bli bedre på papir-rutine ved livdyrsalg/kjøp. Og at alle blir behandlet likt!
• Mangler beskjed når slaktebilen er forsinket!
• Telledatoer – bekymring for utfordringer med disse!
• Retur og frakt til deler av Agder.  Hvorfor ble det ikke sendt ut informasjon om dette i 

forkant av endring?
• Engangspurker – dette trenger regulering
• Bruk varer/kjøtt fra overskudd i våre møter!
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Forslag til vedtektsendringer - Kommentarer

• Hva står øverst når det gjelder oppsigelser – avtaler eller vedtekter? 

• §2 -Burde spesifisere bedre på kort og lang sikt – ufullstendig nå.

• Kommentarer rundt delte leveranser og vedtekter – hvorfor innskjerper vi ikke dette?

• Kommentarer rundt medlemskapitalen og at dette er risikokapital som gir høy 
avkastning.

• 12 møter hadde ingen kommentarer til de foreslåtte endringene
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