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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  055 Rauma og Vestnes 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.30 Sted: Grand Hotell, Åndalsnes 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Dag Starheim 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Øyvind Heinåli-Karlsen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 36 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 30 Referent: Dag Starheim 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
1. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
2. Forslag til vedtektsendringer 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap - Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Korleis taklar Nortura slakting av høner? Kva aktivitet er det på anlegga i øst? På Rauma 
butikken Extra er Gilde varer ugunstig prisa og Extra varer på kjøtt pr.pakke og Gilde varer er 
ugunstig plassert i hyllene. Bøndene må handle egne varer frå Gilde og brukar forbrukarmakta 
si, dette nå fokuserast meir mot produsentane frå Nortura. Kvifor har Norske varer engelske 
namn og beteiknelsar? Kor er Nortura i nettbasert handel? Som f.eks matkasse. Kunne 
eigarane i Nortura danne eit selskap som er nettbasert med Gilde varer? Har vi fortrinn mot 
kunder og forbrukarar med god dyrehelse og lågt antibiotikaforbruk? Kor stor andel av EMV er 
Nortura produsert? Korleis er det med Norfersk i 2016? Tap i kroner? Kva er strategien for Gilde 
merket, kan % styrkast? Er det stort fokus på produktutvikling? Og kor mykje pengar brukast på 
det i Nortura? Kven er det som bestemmer vekta på produktpakningane? Kan satsing i lag med 
Norske Turistforening gje resultat som gjer større gevinst? Kor stor grad er vi til stades i sosiale 
medier? Kva skal kjøttfrie produkt innehalde? Soya? Blir der mindre behov for produsentar av 
kjøtt? Bra at Nortura er med på kjøttfri-markedet. Nokon vil produsere desse varene uansett. 
Når kjem livdyrportal i Førde tilførsels området? 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Endring er presentert 

4 Åpen post/lokale saker 
• Presentasjon av lokale anlegg og saker 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

Kretsleiar for 1 år – Øyvind Heinåli-Karlsen 
Nestleiar for 1 år – Lasse Øvstedal 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/2.vara for utsendingar for 1 år  – Amund Kavli 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsendingar for 1 år – Kjetil Gjul 
3.vara for utsendingar for 1 år – Per Helge Lindset 
4.vara for utsendingar for 1 år – Marianne H. Gaustadnes 
Medlem i valkomite for 3 år – Sverre Nordeide 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  056 Norddal, Stranda, Stordal og Sykkylven 
Dato/tid:  2. mars kl. 20.00 Sted: Stranda Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bastian Weiberg-Aurdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 21 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

4 Åpen post/lokale saker 
• Korleis er salet av kjekjøt? 
• Trekkjer forslaget om at Stordal går ut av kretsen 
• Skuffa over at maten på medlemsmøtet er svin og ikkje småfe, som det er mykje 

overskot av 
• Skeptisk til soyakjøt, redd det går ut over salet av vanleg kjøt 
• Ynskjer felles varsling på hoste/diare-sjukdomar 
• Skryt til selskapet Frøysa Transport og sjåførane 
• Kvifor er det meir fukt/kondens i skinkepålegget til Gilde no enn før? 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Bastian Weiberg-Aurdal 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Per Ivar Skodjereite 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/ 2.vara for utsendingar for 1 år – Knut Ove Myklebust 
1.vara for utsendingar for 1 år – Synnøve Kjellstad 
3.vara for utsendingar for 1 år – Jan Trygve Veiberg 
Medlem i valkomite for 3 år – Arnt Ove Aure 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  057 Nordre Sunnmøre 
Dato/tid:  2. mars kl. 11.00 Sted: Ingebrigt Davik Huset, Brattvåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Dag Starheim 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Leif Beite 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 20 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 18 Referent: Dag Starheim 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap - Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det gunstig at vi har etterbetaling, i forhold til myndigheter? Skulle ikkje rekneskap 
vore betre etter all effektivisering? Kva bidreg datterselskapa med i Nortura? Skal 
Nortura slakte høner og kje i volum? Er eit moralsk spørsmål å kaste mat som f.eks 
høner og kje. Kaste mat er eit mål på overflod i det Norske samfunn, det er viktig at 
Nortura prøvar å ta vare på alle ressursar. Selger Nortura vekk anlegg som ikkje er i 
bruk lenger? Kvar slaktar Nortura høner? Kvifor kan vi ikkje ha slakterianlegg i Møre og 
Romsdal? Kvifor er det så vanskelig å komme inn med volum i Coop, som også er eit 
samvirkeforetak? Nortura må fokusere på å få opp status på frose kjøtt, og få meir 
lammekjøtt seldt fersk over lengre tider av året. Overskotsproduksjonen er 
problematisk, vi produsentar må ha eit sterkt samvirke til å regulere markedet. Må 
presse hardare på for å få lammekjøtt ut i butikkane. Korleis er det med outsourcing av 
IT i Nortura? Nortura må ta ansvar for overproduksjon av lam/sau, når Nortura 
stimulerte til auka produksjon. Kvifor skal same produsentane ha henting av dyr tidleg 
om morgonen, ofte eit problem for produsentane? 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

Endring er presentert 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Presentasjon av lokale anlegg og saker 
• Mogleg endring av kretsgrenser 
• Vedtak: Krets 57 gjer vedtak om at Stordal er velkomne i kretsen. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Ove Jonny Hånes 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Rolf Otto Blindheim 
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Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsendingar for 1 år – Erling Rogne 
2.vara for utsendingar for 1 år – Andreas Haram 
3.vara for utsendingar for 1 år – Rolf Ole Humblem 
Medlem i valkomite for 3 år – Olav Reenskaug Fjørtoft 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  058 Vanylven, Selje, Vågsøy, ytre del av Sande og V elsvik 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Kvilehytta 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kåre Honningsvåg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 40 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 36 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen kommentar 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva gjer Nortura for å kvitte seg med reg. lager småfe? Svart ut i møtet 
• Kvifor ikkje selge meir sau/lam når vi har underskudd på storfe? 
• Kan våre nye landsmenn nytte småfe på ein anna måte enn det nordmenn gjer, korleis 

kan dei hjelpe oss med å omsette meir småfe? Kva gjer Nortura ovanfor desse 
gruppene? 

 
 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen endringar 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Misnøye med elektronisk merketang fra Os 
• Møtelokaler på dagens møte er ikkje ideelle, kjeller på Kvilehytta er bedre egna 
• Einigheit i møtet om å skifte kretsnavn til " Synste Møre og Ytre Nordfjord-Krets" 
• Noko rot rundt lammeringane/MS/Innmeldingskontor i høst. 
• Livdyr må også ha to øyremerker ved salg, likt krav ved levering av livdyr som ved 

levering av slakt 
• Skryt til Bjørn Årdal &Co for god service 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Kåre Honningsvåg 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Øystein Bakke Kongsvik 
1.vara for utsendingar for 1 år – Audun Kvalsvik 
2.vara for utsendingar for 1 år – Vigdis Bakkebø 
Medlem i valkomite for 3 år – Ingvald Skårland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  059 Ytre Søre Sunnmøre 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Folkehøgskulen, Ulsteinvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Oddmund Kvalsvik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 28 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 24 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen kommentar 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Livdyr: formidlar må ha bedre dialog med sjåførane 
• Nortura har oppfordra for sterkt til auka lammeproduksjon 
• Bra interesse for å besøke anlegget i Førde 
• Påstand:Førde skyver gris pga 8 t-regelen. Svart ut i møte at det kan forekomme 

dersom mange stopp, men i utgp skyver vi sjeldan/aldri gris i Førde 
• Ein del produsenter leverer kyr til Nortura og okser til konkurent. Kva seier regelverket i 

Nortura om dette?  
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen forslag til endringar 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Ingen saker 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Oddmund Kvalsvik 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nesteliar for 1 år – Lillian Flø 
1.vara for utsendingar for 1 år – Kjetil Bakken 
2.vara for utsendingar for 1 år – Bodvar Flø 
Medlem i valkomite for 3 år – Ragnar Røyset 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  060 Volda og Ørsta (uten Velsvik) 
Dato/tid:  1. mars kl. 19.30 Sted: Volda Turisthotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Sveinung Svebestad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Odd Bjarne Bjørdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 42 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 35 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

 
 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor kan Coop selge kjøttdeig 15 kr billigere enn Gilde kjøttdeig ? Svar: Det har dei 
fullt høve til. Men ! Skal også være klar over at det vert importert ein god del rimlegare 
kukjøtt på markedet på grunn av at det er stor underdekning av storfe. Det er difor 
veldig viktig ar vi blir meir sjølvforsynte.  

• Produserer Nortura kjøttdeig for andre ?  Coop er stort sett Fatland.  Nortura produserer 
ein del for EMV. 

• Spørsmål om Norfersk, Kjedemakta, Markedsregulering på egg, Innspel til 
Jordbruksforhandlingane,  Sveinung Svebestad forklarte.   
 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

•  
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kritikk for dårleg informasjon om ullhenting.  Odd Bjarne fortalde att det var det lokale 

sau og geit avlslaget som har ansvaret for annonsering.  
• Ber om, det ikkje er mogeleg å få SMS varsling også på ull levering 
• Diskusjon omkring grøne og raude besetninger når det gjeld storfe.  Meiner dette er 

forhasta, for dårleg informasjon om dette og for lite gjennomtenkt før det vart sett i verk. 
Differensiering av pris for rød og grønn er også forhasta.   

• Kadaverhenting. Fungerer ikkje så godt som det gjorde før. Går lenger tid før dei vert 
henta 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Odd Bjarne Bjørdal 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Magne Riise 
1.vara for utsendingar for 1 år – Liv Signe Kvamme 
2.vara for utsendingar for 1 år – John Magne Krøvel 
3.vara for utsendingar for 1 år – Jan Øystein Aksnes 
4.vara for utsendingar for 1 år – Hogne Homberset 
Medlem i valkomite for 3 år – Geir Egil Hole 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  061 Stryn (Fellesmøte med 62-Eid, Hornindal) 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Raftevoll Hotell, Grodås 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:  Johannes Nedrebø 
Ordstyrer: Lidvin Hage, Per Gunnar Gilleshammer 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 30 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 26 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent  
• Lidvin Hage vald til ordstyrer 

 
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
•  

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Må Nortura vere inne på EMV? Står det klart og tydelig på varene at det er 
merkevarene vår når vi sel kjedebasert vare? 

• Tener vi penger på EMV eller kvittar vi oss berre med volum? Tener vi like mykje på 
kjedekategorier som på merekevarene? 

• Er det positivt for Nortura med Meatish?  Kva om folk ikkje vil kjøpe kjøt? 
• Følger Nortura på det som skjer på dette, men vil utfordre på ammeku og det som skjer 

der med tanke må at veldig mange ikkje vil kjøpe kjøt i framtida?  Vil vi då kome i same 
situasjon som småfenæringa?  Dette må styret sjå på for framtida. 
 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen innspel 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Endring av kretsgrenser 
Stryn sine medlemar gjorde dette vedtaket einstemmig: 
Kretsmøtet 28. februar 2017 vedtek at krets 61- Stryn går inn i krets 62 – Eid, Hornindal 
frå dags dato. Nytt namn på kretsen vert 62 - Eid, Hornindal, Stryn. 
 
Ny krets 62-Eid, Hornindal, Stryn 
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Johannes orienterte om Førde-anlegget og tilførslar i kretsane. 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Stryn gjorde vedtak om å gå inn i krets 62 i møtet, krets 62 gjorde vedtak i 
kretsmøtet 2016 om at Stryn var velkomen inn i kretsen. 
 
Etter vedtaka om nye kretsgrenser, vedtok fellesmøtet denne innstillinga: 
 
Kretsleiar for 1 år – Per Gunnar Gilleshammer 
Nestleiar for 1 år/Kretsutvalsmedlem og Utsending for 2 år – Ingolf Folven 
Kretsutvalsmedlem og utsending for 2 år – Ove Bruheim 
1.vara for utsendingar for 1 år – Sonja Skaare Esperø 
2.vara for utsendingar for 1 år – Ranveig Årskog 
3.vara for utsendingar for 1 år – Per Ståle Lillestøl 
4.vara for utsendingar for 1 år – Tor Anfinn Lillestøl 
 
Leiar i valkomite for 1 år – Roy Cato Hopland 
Nestleiar i valkomite for 1 år/Medlem i valkomite for 2 år – Vigdis Heimdal 
Medlem i valkomite for 3 år – Amund Berge 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  062 Eid og Hornindal (Fellesmøte med 61-Stryn 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Raftevoll Hotell, Grodås 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:  Johannes Nedrebø 
Ordstyrer: Per Gunnar Gilleshammer, Lidvin Hage 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 30 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 26 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent  
• Lidvin Hage vald til ordstyrer 

 
 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Må Nortura vere inne på EMV? Står det klart og tydelig på varene at det er 
merkevarene vår når vi sel kjedebasert vare? 

• Tener vi penger på EMV eller kvittar vi oss berre med volum? Tener vi like mykje på 
kjedekategorier som på merekevarene? 

• Er det positivt for Nortura med Meatish?  Kva om folk ikkje vil kjøpe kjøt? 
• Følger Nortura på det som skjer på dette, men vil utfordre på ammeku og det som skjer 

der med tanke må at veldig mange ikkje vil kjøpe kjøt i framtida?  Vil vi då kome i same 
situasjon som småfenæringa?  Dette må styret sjå på for framtida. 
 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen innspel 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

Johannes orienterte om Førde-anlegget og tilførslar i kretsane. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Stryn gjorde vedtak om å gå inn i krets 62 i møtet, krets 62 gjorde vedtak i 
kretsmøtet 2016 om at Stryn var velkomen inn i kretsen. 
 
Etter vedtaka om nye kretsgrenser, vedtok fellesmøtet denne innstillinga: 
 
Kretsleiar for 1 år – Per Gunnar Gilleshammer 
Nestleiar for 1 år/Kretsutvalsmedlem og Utsending for 2 år – Ingolf Folven 
Kretsutvalsmedlem og utsending for 2 år – Ove Bruheim 
1.vara for utsendingar for 1 år – Sonja Skaare Esperø 
2.vara for utsendingar for 1 år – Ranveig Årskog 
3.vara for utsendingar for 1 år – Per Ståle Lillestøl 
4.vara for utsendingar for 1 år – Tor Anfinn Lillestøl 
 
Leiar i valkomite for 1 år – Roy Cato Hopland 
Nestleiar i valkomite for 1 år/Medlem i valkomite for 2 år – Vigdis Heimdal 
Medlem i valkomite for 3 år – Amund Berge 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  063 Gloppen 
Dato/tid:  22. februar kl. 20.00 Sted: Gloppen Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siv Solheim 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingebjørg Øien 
Ordstyrer: Jan Erik Fløtre 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 42 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 35 Referent: Siv Solheim 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 
• To til å skrive under protokollen: Jan Roger Engeset og Paul Nygård 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål foringsokse 120 kg for å telle for etterbetaling. Sjekk opp dette kva som er 
gjeldande. Kva med kalv under 120? 

• Spørsmål: Norfersk folkets favoritt, er der berre norsk kjøtt i? Norfersk er ikkje garantert 
kun norske råvarer. 

• Viktig at forbrukaren er opplyst om kvar kjøtet kjem frå. 
• Er det politikk frå kjedene at Gildeprodukta ikkje er å finne i alle butikkar? 
• Kommentar: Etikett, svart gildemerke på eigne merkevarer tidlegare. Rydda opp i dette 

no. Ver klar over at det ikkje er kun norske råvarer i alle produkt frå Nortura sine 
dotterselskap.  

• Er det kontroll/oversikt på reguleringslagera i dei ulike produksjonsbedrifta? Dette er 
uoversiktleg. 

• Nortura må holde trykk på å få lammekjøt ut i butikkane. 
• Eigne utsal, nett sal for å demme opp for kjedemakta? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
-Spørsmål: Levering av kyr på 5v. avtale. Melder inn ei kyr til to veker etter. Kvifor fangar ikkje     
systemet opp dette til same levering? Nortura utfordrast på dette frå salen. 
-Skryt av medlemssenteret innmelding og SMS ut på lass. 
  Rask levering av erstatningsmerke frå Os. 
-Må ha erstatningsmerker. 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  
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4 Åpen post/lokale saker 
• Kvalitetstillegg på storfe 0- 0+. Er dette favorisering av kjøttfebesetningar? 
• Kor mykje av NRF klarar tillegget?  
• Kje, korleis er salget på desse?  
• Storfe i 0+ sterkare foring fører med seg fetttrekk. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Jan Erik Fløtre 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Steinar Evebø 
Kretsutvalsmedlem for 2 år– Evy Janne Berle Fjellestad 
 
Endring på varamedlemslista til regionutval for 1 år ihht innstilling: 
1. Elias Eimhjellen, Hyen 
2. Evy Janne Berle Fjellestad 
3. Hans Arne Lundestad, sandane. 
4.Ole Kristian Gimmestad; Sandane 
5. Mette Bakka Reed, Breim 
 
Medlem i valkomite for 3 år – Jakob Eimhjellen 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  064 Bremanger 
Dato/tid:  1. mars kl. 20.00 Sted: Rugsund Handelssted 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Dag Starheim 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olav Myrhol 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 16 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 14 Referent: Dag Starheim 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap - Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Forklar dette med EMV. Kan vi sjå på pakningane om det er norske varer? Kan vi lese 
om det er Nortura produsert? Var julesalet i 2016 dårleg? Kor stor er det fallande salget 
og aukande produksjonen? Skal alt kjøtt merkast med opprinnelses land? Kan ein ringe 
til Førde og få klassen endra frå O til O+? Medlemsbutikken, kan den utviklast, 
vareutvalet er for dårleg? Nortura har stimulert for sterkt til auka lammeproduksjon og 
må no ta konsekvensen og styrke salet. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Endring er presentert 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Presentasjon av lokale anlegg og saker 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Olav Myrhol 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Rune Nordbotten 
1.vara for utsendingar for 1 år – Alexander Frøyen 
2.vara for utsendingar for 1 år – Asbjørn Vik 
Medlem i valkomiteen for 3 år – Jan Martin Kjærstad 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  065 Flora 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Inspire, Eikefjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Elisabeth Solheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 19 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 14 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Kva blir innspelet til Nortura til Jordbruksforhandlingane ang overskotet på sau 
• Nortura må finne seg andre salgskanaler. Internett – Eigne Gilde butikker 
• Kvifor har prisen på Norsk Kjøttfe gått ned første halvår i forhold til 2016,då det er 

underskudd på storfe ? 
• Kan Nortura produsentane få mail når Gilde kjem med nye produkt ? Sånn vi kan 

etterspøre i butikk,Tine har denne ordninga  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Anita Sæther 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Magnus A. Sundal 
1.vara for utsendingar for 1 år – Kjell Ove Høydal 
2.vara for utsendingar for 1 år – Stig Midtbø 
3.vara for utsendingar for 1 år – Sigurd Storøy 
4.vara for utsendingar for 1 år – Kjell Humlestøl 
Medlem i valkomite for 3 år – Atle-Gunnar Midtbø 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  066 Jølster, Førde og Naustdal 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Kantina Førde-anlegget 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arne Russenes 
Øvrige fra administrasjonen:  Johannes Nedrebø 
Ordstyrer: Kjell Aase 
Frammøtte medlemmer Valde til å lese gjennom protokoll etter møtet: Steinar 
Hundvebakke og Jan Erik Horstad 
Totalt: 39 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 37 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Magnar Juklestad hadde synspunkt til Prognosane. Kva ligg i denne importen og kvar 
kjem kjøtet i frå, og må vi ta i mot dette.   Bente Roer svarte på dette.  

• Nokre var litt kritiske til kjøttfrie produkt.  Bente Roer seier dette er eit marknad, som til 
liks med Tine som tener gode pengar på Juice. Kvifor skal ikkje Nortura være med å få 
sin del her.  Nortura brukar ein heil del egg i dette produkta.  

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

•  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Ola Kongsvik 
Kretsutvalsmedlem/Utsending/nestleiar for 1 år – Vidar Heggheim 
Kretsutvalsmedlem/Utsending for 2 år – Sindre Aasen 
1.vara for utsendingar for 1 år – Norid Linda Smådal 
2.vara for utsendingar for 1 år – Anne Grethe Steinfeldt 
3.vara for utsendingar for 1 år – Silja Juklestad 
Medlem i valkomite for 3 år – Knut Horne 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  067 Askvoll 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Askvoll Sjøbuer 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Sveinung Søreide 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jørgen Wik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  11 Kvinner: 

4 
Menn: 7 Referent: Sveinung Søreide 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ok. Ordstyrer: Jørgen Vik 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
Er det etterbetaling på geit og kje? 
 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Katastrofe at vi taper så mykje markedsandeler på Gilde produkter. 
• Vanskeleg å finne ut at kva merker som er produsert av Gilde /Nortura. 
• Ikkje ein plansje om geit og kje, det er for dårleg. 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Kretsen ynskjer å bestå som i dag. 
Kretsen gjev mandat til utsendingane til RU å diskutere med med andre kretsar som slit 
med å få tilitsvalde. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Jørgen Wik 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Ørjan Russenes 
1.vara for utsendingar for 1 år – Tormod Selvik 
2.vara for utsendingar for 1 år – Kari Ringstad 
3.vara for utsendingar for 1 år – Åge Guddal 
Medlem i valkomite for 3 år – Ellen marie Tveit 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  068 Fjaler og Gaular 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Sande Hotell, Sande 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:  Sveinung Søreide 
Ordstyrer: Eli Berge Ness 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 38 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 33 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• Kretsleder valgt til ordstyrer 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om det vert utbetalt same sats for bøndene i etterbetaling 
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om Nortura har gode nok reklamer for å nå fram i marknaden, reklame må 
sjåast på slik at dette kan gjerast betre, kanskje også på både kven som marknadsfører 
og korleis.  Treng betre marknadsføring for merkevarene! 

• Kollosal vekst på Austlandet på ammekyr kontra Vestlandet.  Er Nortura villug til til å 
spele inn påtrykk for å få denne produksjonen betre på små vestlandsbruk?  Treng å 
vere tydeleg på alle tilskotsordningar for å få til dette. 

• Kvalitetstilskotet på storfe – kva ynskjer Nortura å gjere her? Feil det som vert resultatet 
i fjor. 

• Går Nortura inn for å gå inn for å forfordele ammekyr kontra NRFnår det gjeld tilskota, 
slik som for eit par år sidan?  Dette må ikkje skje! 

• Er det forbrukarar som ikkje vil ha lam, eller er det innkjøpssjefane? 
• Trur vi får auke i produksjonen  i område med tidleg slakting, og bør kanskje få lam frå 

fjellbeite som i vårt område seinare. 
• Treng å ta vekk kvalitetstilskotet på sau, i Jordbruksforhandlingane. 
• Vil ha tilbake ei krone på kvalitetstilskotet på storfe som NRF, slik som tidlegare. 
• Bør ta bort vurdere når det gjeld arealtilskotet.  
• Treng å presse på for å ta bort teljedatoane. 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen innspel til saka 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Endring av kretsgrenser 

Vil ha kretsgrensene slik som i dag. 
Tine  - her er Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll i lag. 
Fjaler kan trekkje seg ut, og vi kan ha Gaular som eigen krets. 
Volumstore områder vil verte vinnarane utansett. 
Treng å ta eit særmøte for å vurdere kva som  gjerast. 
Viktig at ikkje avstandane vert for store, slik at ikkje det gjer at folk ikkje møter. 
 
Vedtak: Viktig å få med kva området totalt meiner om endringar i kretsgrensene. 
Gaular vil halde fram som eigen krets om Fjaler går ut, men kan ta inn Høyanger nord om dei 
ynskjer det. 
Tillegg: Guddal – bør dei vere med i kretsen med Gaular? Dette vert avklara i etterkant. 
 
Andre lokale saker: 
Moralen i prisane på geit – prisen må opp. Ein gamal bukk er betalt betre enn geit. Total 
Kjøtverdi på 10 dyr er vel kr. 300,-.   
Svar må gjevast til produsenten – frå slakteriet. 
 

• ROS utdeling-3 tallerken og 2 krus 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Eli Berge Ness 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Jens Norvald Sagevik 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsendingar for 1 år  – Erlend B. Fossen 
2.vara for utsendingar for 1 år – Karsten Karlsen Sunde 
3.vara for utsendingar for 1 år – Audun Bringeland 
4.vara for utsendingar for 1 år – Gunnar Råheim 
Leiar i valkomite for 1 år/medlem i valkomite for 3 år – Agnar Iversen 
Nestleiar i valkomite for 1 år – Eirik Sunde 
Medlem i valkomite for 2 år – Petter Kåre Igeltjønn 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  069 Solund, Hyllestad og Høyanger nord 
Dato/tid:  1. mars kl. 20.00 Sted: Hotell Sognefjord, Leirvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Per Magnar Sognnes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 16 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 14 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent  
• Kretsleiar valgt til ordstyrer 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Markedsutvikling på kjeder vart kommentert. 
• Vanskelig å få tak i lam og sau, håper alle kjedene henger seg på. 
• Innspel om teljedato og korleis dette slår ut på levering. 

 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen innspel 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Endring av kretsgrenser 
• Kanskje bør vi sjå til same grenser som Tine 

 
Vedtak: Arbeide for å få til ei løysing saman med dei 2 andre kretsane. Dette 
må kretsutvalet arbeide vidare med. 
 

• Kvalitet – også ut frå Nortura.  Dette mangler på livdyromsetninga.  Vi 
etterlyser papir, vanskelig med dokumentasjon for dei som ikkje er i ku-
kontrollen.  Treng info om fôring f. eks., på små kalvar, får berre vekt og 
øyremerke.  Og papira kjem lenge etterpå. 



 Side 2 av 2 

• Problemer med at fôringskalver ikkje vert henta, der går altfor lang tid. 
• Kviger og kyr i produksjon – vankelig å kjøpe dyr som er altfor feite – vil 

ikkje betale for spekk og dyr som kalvar første gang i 3 års alder. Treng å 
sjå på prissettinga når det gjeld kvalitet. 

• Meiner at kvalitetstillegget på kalv ikkje har gode nok kriterier. 
• Papira må gå frå bonden med dyra ved sal. 
• Arrangement – det må sendast ut påminning på både SMS og E-post. 

. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Per Magnar Sognnes 
Nestleiar for 1 år – Nils Christian Bjørgo 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsengar for 1 år – Jan Helge Hjelmeland 
2.vara for utsendingar for 1 år – Anders Lorentsen 
Medlem i valkomite for 3 år – Sindre Strandos 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  070 Masfjorden, Gulen, Høyanger sør 
Dato/tid:  2. mars kl. 20.00 Sted: Brekkestranda Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bjarte Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 29 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 25 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er Ek-nivået høgt nok? 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Positivt at vi går over til papp, jmfr fokus på miljø 
• Kvifor returslakt i plast og ikkje papp? 
• Skyldes lite volum på Hærland dårlig planlegging av Nortura? Svart ut i møtet, skyldes 

tapte volum for Nortura, bl.a pga Ica 
• Korleis vil Nortura selge/markedsføre kjøtt fra Capstick? Det er jo ikkje ferskt.. 
• Har Nortura enerett på Capstick-teknologien i Norge? 
• Er vi bestevenner med Rema? 
• Kor kjøper butikkane kjøttet fra når det blir solgt som EMV? 
• Kven leverer kjøtt til Norfersk? 
• Bruker Nortura norsk eller utanlandsk kjøtt til produksjon gjennom Norfersk? 
• Kva skjer om vi seier nei til leveranse til EMV-markedet?  
• Kjem produksjonen jevnt ove heile landet på småfe, eller er det Rogaland som aukar? 
• Vi kan ikkje levere lam før dei er slaktemodne.. 
• Ammekuauken på Østlandet.. har slakteria kapasitet? 

 
 
 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen forslag til endringer 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Ullhenting: fungerer no i Masfjorden. Sørg for at dette funker kvart år. Ullstasjonsleiar 

må kontakte lagsleiar. Fungert bedre tidligare..for mange år sia. For kort varsel. Dette 
har med markedsandelen på kjøtt å gjere. 

• Foringskalvar: manglar id-kort på livdyrkalvar.. Livdyrformidlar må skaffe denne. Kva 
seier krava til dokumentasjon? Vi handler med Nortura og dei har ansvar for å sikre rett 
papir. 

• Eks på kjøp av kalv som ikkje held mål.  
• Vegetarprosjektet til Nortura, kvifor deltar vi på dette?  
• Kva bruker vi vær til i Nortura?  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Bjarte Myren 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/nestleiar for 1 år – Bjarte Nordanger 
Kretsutvalsmedlem for 2 år – Jon Ivar Steine 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/2.vara for utsendingar for 1 år – Eldfrid Førde 
1.vara for utsendingar for 1 år – Lars Elling haugsvær 
Medlem i valkomite for 3 år – Alf Magnar Svartemyr 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  071 Indre Sogn 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Lyngmo Leirsenter, Hafslo 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingebjørg Øien 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olav Nesse 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 77 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 69 Referent: Ingebjørg Øien 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Olav Nesse vald til ordstyrar. Skrive under møteboka Tomas Kjørlaug og Johannes 

Bålgard 
• Ingen innvending til innkalling og sakliste 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det teke høgde for ny telledato? 
• Vil de bruke prismekanismen i forbindelse med ny telledato? 
• Eigne merkevarer, Er det mogleg å forhandle seg ut av den avtala vi har i dag? 
• Tap på rundt 100 mill – er det sant? (Norfersk) 
• Har vi ei ekstra utfordring med Coop? 
• Kan du seie noko om kjekjøtet? 
• Er kjekjøtet godt nok markedsført? 
• Eigarbrevet som kom ut i dag. Kan du seie noko meir om det? 
• Kan ein bruke Jordbruksforhandlingane til å dempe produksjonen av småfe? 
• Kva blir prisen på desse nye kjøtfrie produkta? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Stussa svært på ullvektene, stor skilnad på vekt på ull når dei kjem inn til slakteriet til 

Førde.  Meiner det forsvinn ca. 1 kg. Ull pr. dyr. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Lise Elvagjeng 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Steinar Schanke 
Kretsutvalsmedlem/Utsending for 2 år – Aud H. Molvik 
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1.vara for utsendingar for 1 år – Øyvind Husabø 
2.vara for utsendingar for 1 år – Erlend Feet 
3.vara for utsendingar for 1 år – Per Idar Rygg 
Medlem i valkomiteen for 3 år – Frode A. Hågvar 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  072 Vik og Balestrand 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Blix Hotell, Vik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingebjørg Øien 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jon O. Nummedal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 18 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 15 Referent: Ingebjørg Øien 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Jon Nummedal møteleiar 
• Ingen merknad til innkalling og sakliste 
• Jon Arne Kvåle og Bjarne Engum til å lese igjennom protokollen 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva er produkt utan kjøt? 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Markedsandel storfe pga dårleg klassing av NRF (ingen O+ av 21 oksar) 
• Arnfinn Hagen: Alle mine oksar i O. Dårlegare klassing i Førde enn hjå Fatland. 
• Brekke Samdrift v/Gunnar Tistel: Eigentransport av storfe frå Vik til Førde (over 5 mil)  

Storfebønder frå Vik er inviterte til Førde for å sjå på klassifisering. Vil kome tilbake på det. 
 
Kr. 12.000 for nye bønder kan vere for mykje. Er det noko som kan gjerast? 
NRF tillegg, er det noko som vi kan få til? 
 
Kan vi bruke meir ressursar på å ta vare på dei produsentane vi har? I staden for å jobbe mykje 
for å få tilbake dei vi misser? 
Kan vi ha meir lammekjøt? På medlemsmøta f. eks? 
Bra medlemsbutikk i Sogndal 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Jon O. Nummedal 
Nestleiar for 1 år – Odd Inge Feidje 
Kretsutvalsmedlem for 2 år – Herdis Brekke 
1.vara for utsendingar for 1 år – Kristoffer Dale 
2.vara for utsendingar for 1 år – Leif Magne Vigdal 
3.vara for utsendingar for 1 år – Per Aase 
Medlem i valkomiteen for 3 år – Magnar Stokkebø 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  073 Aurland, Lærdal og Årdal 
Dato/tid:  1. mars kl. 20.00 Sted: Mariannes Kafe, Aurland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Eldrid Grønsberg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 23 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 17 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Ingenn kommentar 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lite markedføring av sau, eks som salta kjøt 
• Proff marked: lokal bedrift påstår distribusjon fungere dårlig mhp Proff-markedet. Blir 

oppmoda å kontakte Førde ved problem/spm 
• Har Opplysningskontoret for Kjøtt for lite fokus på lam vs sf- kjøt? 
• Bra at Nortura har lært av lammeoveskuddet og ikkje ovestimulerer på sf kjøtt og 

dermed unngår å komme i overskudd på sf 
• Har Nortura riktig proiduktutvikling? 
• Vi som leverandørar må også etterspørre lammekjøt 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

Ingen endirngar 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Medlemmer i Gudvangen ønskjer å gå til Voss-krets: Møtevedtak på at dette er ok for 

krets 073 
• Utvalg i M.kjøp Førde er for svake på lammeprodukt, td fenalår 
• Lammeprisløypa er ikkje ideell for proudsentar som har lamma på høgfjellsbeite, td 

Sogn. 
• Ønskje om slakteridag i oktober for denne krets, Gjerne saman med Vik og Sogndal 
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• Fårikålpakninger bør merkast med alternativ «oppskrift» til innholdet. Dvs kjøtet kan 
nyttast til anna enn fårikål. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Eldrid Grønsberg 
Nestleiar for 1 år – Anders Haugen 
Kretsutvalsmedlem for 2 år – Ole Bjarne Hovland 
1.vara for utsendingar for 1 år – Gry Lie Roberts 
2.vara for utsendingar for 1 år – Jens Reidar Ljøsne 
3.vara for utsendingar for 1 år – Nils Hjellum 
4.vara for utsendingar for 1 år – Erik Skogli 
5.vara for utsendingar for 1 år – Magne Eri 
6.vara for utsendingar for 1 år – Petter Rumohr Raa 
7.vara for utsendingar for 1 år – Rune Brugrand 
Medlem i valkomite for 3 år – Per Bjerkum 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  074 Bergen og omland (Fellesmøte med 75-Osterøy) 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Kantina FK Haulås 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Eivind Myrdal, Gerd Karin Njåstad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 43  
 

Kvinner: 
6 

Menn: 37 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretskrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Viktig å benytte forbrukermakten vår og etterspør varene våre i butikk – send en e-post 
til den enkelte kjede og be om de varene dere ønsker i din nærbutikk. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Applaus for tiltakene som er gjort for å redusere lageret på sau/lam 
• Hvor mye har det kostet Nortura å bli kvitt overskuddet på sau/lam? 
• Spørsmål om prisløyper og telledato på sau og storfe  
• Hva konkret gjør en for å øke storfeproduksjonen? 
• Betraktninger fra Hans Arne Breivik om utfordringene rundt produksjonen av egg i hus 

for frittgående høns. Lite fornøyd med Nortura sine disponeringer i denne saken og at 
det ikke er vist styrke eller prøvd å oppnå en felles virkelighetsforståelse hos kjedene og 
øvrige kunder for de kvalitetene som er i den norske egg- og kjøttproduksjonen. 

• Ros til Nortura for de tiltakene som er gjort på salg av egg.  
• Spørsmålene ble svart ut underveis av Teig  

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen kommentarer 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Redegjørelse for tilførselstall og markedsposisjon, samt status på de lokale anleggene 

av Torgeir. 
• Spørsmål om ansvar rundt transportdyktighet og kvalitet på omsatte livdyr.  
• Kommentarer og spørsmål rundt utnyttelse og fremtid for anlegget på Evanger – viktig 

at vi verner om anlegget. 
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• Austevoll ønskes velkommen inn i kretsen. Vedtak: Austevoll kommune vert ein del av 
krets 74-Bergen og omland frå og med kretsmøta 2018, og går dermed ut av krets 88 
frå same tidspunkt 

• Det kan bli litt lang avstand for medlemmer på Osterøy å måtte reise til Kokstad (FK) 
• Ikke nødvendig med telefonbeskjed om hentetidspunkt av slakt i tillegg til sms/e-post 
• Ønske om tur til anlegget på Evanger, for å se på produksjonen der. Det prøver vi å få 

til i 2017. 
• Spørsmål om plasseringen av medlemsbutikken på «feil side» av byen. Bjørn Ove 

svarte ut dette. 
• Ønsker en e-postliste med mulig varsling til medlemmene om gode tilbud i 

medlemsbutikken.  
• Kutt de røykte svineknokene i to/tre slik som Fanakjøtt sine. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Eivind Myrdal 
Nestleiar for 1 år – Hans Arne Breivik 
1.vara for utsendingar for 1 år – Bodhild Fjelltveit 
2.vara for utsendingar for 1 år – Sveinung Skeide 
3.vara for utsendingar for 1 år – Bjørn Martin Haugland 
4.vara for utsendingar for 1 år – Oddvar Fjell 
Medlem i valkomiteen for 3 år – Arne Kjærgård 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  075 Osterøy (Fellesmøte med 74-Bergen og omland) 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Kantina FK Haulås 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Gerd Karin Njåstad, Eivind Myrdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 43 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 37 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Viktig å benytte forbrukermakten vår og etterspør varene våre i butikk – send en e-post 
til den enkelte kjede og be om de varene dere ønsker i din nærbutikk. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Applaus for tiltakene som er gjort for å redusere lageret på sau/lam 
• Hvor mye har det kostet Nortura å bli kvitt overskuddet på sau/lam? 
• Spørsmål om prisløyper og telledato på sau og storfe  
• Hva konkret gjør en for å øke storfeproduksjonen? 
• Betraktninger fra Hans Arne Breivik om utfordringene rundt produksjonen av egg i hus 

for frittgående høns. Lite fornøyd med Nortura sine disponeringer i denne saken og at 
det ikke er vist styrke eller prøvd å oppnå en felles virkelighetsforståelse hos kjedene og 
øvrige kunder for de kvalitetene som er i den norske egg- og kjøttproduksjonen. 

• Ros til Nortura for de tiltakene som er gjort på salg av egg.  
• Spørsmålene ble svart ut underveis av Teig  

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen kommentarer 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Redegjørelse for tilførselstall og markedsposisjon, samt status på de lokale anleggene 

av Torgeir. 
• Spørsmål om ansvar rundt transportdyktighet og kvalitet på omsatte livdyr.  
• Kommentarer og spørsmål rundt utnyttelse og fremtid for anlegget på Evanger – viktig 

at vi verner om anlegget. 
• Austevoll ønskes velkommen inn i kretsen. Vedtak: Austevoll kommune vert ein del av 

krets 74-Bergen og omland frå og med kretsmøta 2018, og går dermed ut av krets 88 
frå same tidspunkt 
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• Det kan bli litt lang avstand for medlemmer på Osterøy å måtte reise til Kokstad (FK) 
• Ikke nødvendig med telefonbeskjed om hentetidspunkt av slakt i tillegg til sms/e-post 
• Ønske om tur til anlegget på Evanger, for å se på produksjonen der. Det prøver vi å få 

til i 2017. 
• Spørsmål om plasseringen av medlemsbutikken på «feil side» av byen. Bjørn Ove 

svarte ut dette. 
• Ønsker en e-postliste med mulig varsling til medlemmene om gode tilbud i 

medlemsbutikken.  
• Kutt de røykte svineknokene i to/tre slik som Fanakjøtt sine. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Gerd Karin Njåstad 
Nestleiar for 1 år – Jonas vedå 
Kretsutvalsmedlem for 2 år – Eirik Edvardsdal 
1.vara for utsendingar for 1 år – Lars Rune Teigland 
2.vara for utsendingar for 1 år – Ove Mæhle 
Medlem i valkomite for 3 år – Jan Tore Veland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  076 Radøy, Austrheim og Fedje 
Dato/tid:  21. februar kl. 20.00 Sted: Smiths Kafe og selskapslokaler, Radøy 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Asgeir Nøttveit 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 21 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor er det vanskeleg å finne lam i butikkane 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

Kvifor er det so lang oppgjerstid på livdyr, har opplevd opptil 5 veker 
Vanskeleg å finne livdyra sine på Nettet 
Når vart det frakt på retur slakt til Bergen? Skulle være frakt fritt etter nedleggelsen av anlegget  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Asgeir Nøttveit 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Frank Kvammen 
1.vara for utsendingar for 1 år – Atle Mariussen 
2.vara for utsendingar for 1 år – Ivar Soltveit 
3.vara for utsendingar for 1 år – Roy Øksnes 
4.vara for utsendingar for 1 år – Jonny Soltveit 
Medlem i valkomite for 3 år – Robert Hjertås 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  077 Meland, Lindås, Modalen og Eidslandet 
Dato/tid:  20. februar kl. 20.00 Sted: Hagelia Matstove, Knarvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Reidar Kallestad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 54 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 46 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Reidar Kallestad er ordstyrar. Ingen kommentar på innkallinga. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Kvifor ikkje bruke meir småfe kjøtt i pølsene ? 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
•  

 
4 Åpen post/lokale saker 

•  
Er det mogleg å gi beskjed om ein skuver storfe på avtale utover basisveke, har med 
planlegging av nye innsett. 
Felles oppfatning at medlemsbutikken er feil plasse rt i forhold til produsentane i 
Nordhordaland og utvalget er blitt dårligare og bet eninga er dårleg servise innstilt. 
Godt fornøgd med Førde og spesielt handtering av re tur og nisje  
Bekymra over når naudslaktaren i Hordaland blir pen sjonist, er ikkje fornøgd om dei må 
bruke Sandeid eller Førde sine naudslaktarar, pga l ang utrykingstid.  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Reidar Kallestad 
Nestleiar for 1 år – Jostein H. Hellestveit 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsendingar for 1 år  – Ann-Jorunn Farestveit 
2.vara for utsendingar for 1 år – Roar Angelskår 
3.vara for utsendingar for 1 år – Bjørn Ingvar Eidsheim 
Medlem i valkomite for 3 år – Lars Bjarte Eidsnes 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  078 Voss og Vaksdal (Fellesmøte med 79-Granvin, Ulv ik, 

Eidfjord) 
Dato/tid:  2. mars kl. 20.00 Sted: Voss VGS, Jordbruksskulen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:  Karluf Håkull 
Ordstyrer: Guro Sofie Gjelland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 31 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 26 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent  
• Kretsleder 78 valgt til ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Burde hatt 2015 mot 2016 på «kaka» 
•  

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om CapTech – kva er det? 
• Er det dekningsbidrag på Meatish-produkta? 
• Kva gjer Nortura opp mot nye teljedatoar? 
• Har tru på at Nortura har satsa på Meatish!  Veldig bra. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen innspel 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Treng grilldag utanfor butikk på Voss med tilbod på same varene i hyllene inne. 
 
Ein del av dei unge meiner at vi er mot nokre av innreiingane for småfe og at 
ein misser moglege produsentar. 
 

• Endring av kretsgrenser 
Vedtak:  Dei produsentane i Gudvangen som ynskjer å vere i krets 78, er 
velkomen i kretsen. 
Einstemmig. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Guro Sofie Gjelland 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Åsne Tesdal Rødland 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/2.vara for utsendingar for 1 år– Leif Lirhus 
1.vara for utsendingar for 1 år – Morten Samskott 
3.vara for utsendingar for 1 år – Bjørn Vedå 
Medlem i valkomite for 3 år – Magnar Tveite 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  079 Eidfjord, Ulvik og Granvin (Fellesmøte med 78-V oss, 

Vaksdal) 
Dato/tid:  2. mars kl. 20.00 Sted: Voss VGS, Jordbruksskulen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:  Karluf Håkull 
Ordstyrer: Kåre Olai   Solheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 31 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 26 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent  
• Kretsleder 78 valgt til ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Burde hatt 2015 mot 2016 på «kaka» 
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om CapTech – kva er det? 
• Er det dekningsbidrag på Meatish-produkta? 
• Kva gjer Nortura opp mot nye teljedatoar? 
• Har tru på at Nortura har satsa på Meatish!  Veldig bra. 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Ingen innspel 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Treng grilldag utanfor butikk på Voss med tilbod på same varene i hyllene inne. 
 
Ein del av dei unge meiner at vi er mot nokre av innreiingane for småfe og at 
ein misser moglege produsentar. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Kåre Olai Solheim 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Lars Even Brekke 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsendingar for 1 år – Inga W. Rørlien 
2.vara for utsendingar for 1 år – Frode Tveito 
Medlem i valkomite for 3 år – Rune Spildo 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  080 Odda og Ullensvang 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.00 Sted: Hardanger Hotell, Odda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Robert Søndrål 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Hilde Sandvin 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  
 

Kvinner: Menn: Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• Hilde Sandvin vald til møteleiar 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Vedr. standardisering av slaktevekt på lam – Kva vil Nortura ha? 
• Spørsmål om teljedato på småfe. 
• Lammesituasjonen er den store bekymringa 
• Spørsmål om varer frå Norfersk A.S, og merkinga på desse 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Tungt språk!! 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Ingen saker 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Helge J. Reisæter 
Nestleiar for 1 år – Svein O. Børve 
Kretsutvalsmedlem for 2 år – Hilde Sandvik 
1.vara for utsendingar for 1 år – Bergfinn Kvalnes 
2.vara for utsendingar for 1 år – Ola Espeland 
 
Ingen medlem vald til valkomiteen 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  081 Jondal og Kvam 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.30 Sted: Tørvikbygd Ungdomshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Robert Søndrål 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olve Neteland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 20 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 16 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• OK Olve Neteland ordstyrar 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• OK 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• OK 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Som forslag 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Rekneskapen for Nortura 2015 var det spørsmål som Even Øyri hadde videre sendt 
etter kretsmøte 2016. Han hadde fått svar men kunne ikkje skjøna at det var så mange 
både spørsmål og svar som måtte gåast gjennom. 

• Sønderål: Viser ar organisasjonen fungerar! 
• Nyopning av storfe fjøs i august 2017 hos Eide; også ei politisk markering denne dagen. 

Nortura må bli med her. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Olve Neteland 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Jan Roy Eide 
1.vara for utsendingar for 1 år – Alf Lillefosse 
2.vara for utsendingar for 1 år – Helge Arne Espeland 
3.vara for utsendingar for 1 år – Gunvor Halden 
4.vara for utsendingar for 1 år – Kåre Magnus Oma 
Medlem i valkomite for 3 år – Morten Aasbø 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  082 Tysnes, Fusa og Samnanger 
Dato/tid:  21. februar kl. 20.00 Sted: Tønnekafeen Fjorden Senter 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Robert Søndrål 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Stein Olav Hauge 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 21 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 18 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• OK 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• OK 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• OK 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Etter innstilling 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Leveringsplikta i forbindelse med leveringsvilkåra. Forstår kvifor ein kan ha åpning for 
todelt i staden for og mista all levering på eit bruk med firbeinte og tobeinte 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Stein Olav Hauge 
Nestleiar for 1 år – Arnt Bakke 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/1.vara for utsendingar for 1 år – Leif Trygve Berge 
2.vara for utsendingar for 1 år – Torger Langeland 
3.vara for utsendingar for 1 år – Sæbjørn Lønning 
4.vara for utsendingar for 1 år – John Erik Foer 
5.vara for utsendingar for 1 år – Håkon Lie 
6.vara for utsendingar for 1 år – Åsta Midtbø 
Medlem i valkomite for 3 år – Bente Juveng Øpstad 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  083 Kvinnherad 
Dato/tid:  22. februar kl. 20.00 Sted: Elin´s Matgleder, Uskedalen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Robert Søndrål 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Roy Erik Hetland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kjetil  Mehl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 16 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 12 Referent: Roy Erik Hetland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Godkjent 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen kommentar 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• ingen 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
3 varamedl Regionutvalg Egil Øvstebø er feil, skal vera Andreas Kristoffersen 73293 
 
Kretsleiar for 1 år – Kjetil Mehl 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Audun B. Næs 
1.vara for utsendingar for 1 år – Eivind Hovland 
2.vara for utsendingar for 1 år – Lars Johan Nes 
3.vara for utsendingar for 1 år – Andreas Kristoffersen 
Medlem i valkomite for 3 år – Christian H. Myklebust 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  084 Etne og Vindafjord 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Kantina Sandeid-anlegget 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Thorn Wittussen 
Øvrige fra administrasjonen:  Britt Randi Stokkevåg 
Ordstyrer: Norleif  Fjeldheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 60 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 55 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva er konklusjonen ift Kvia? 
• Kvar skal slaktet til kvia komme frå? 
• Kor mange høner klarer me å slakte /time? 
• Virker vekta inn på kg/t på gris? 
• Me er den einaste næringa som binder carbon i produktene våre, men me får aldri 

kreditt for det. Burde komme meir fram i media. 
• Det er store muligheter ved å bitte opp co2 gjennom skog. 
• Kva pris får me for billig produktene? 
• Kvifor blir det importert stf når det ikkje er bruk for det? Profitt? 
• Kven er det som presser på for å opne for import? 
• Blir det mykje svinn då me har så mange produkter? 
• Tala i samfunnsrekneskapet må kommuniserast ut. 
• Er det lurt å senke vektene på gris? 
• ITK og India 

Vanskelig å få tak i lam i butikkane, sjølv om det er etterspørsel. Fann fårikål kjøtt i butikkane til 
over 100,-/kg 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
Årsmøte utsendingar bør velgast av kretsane 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Markedsandeler hadde vore interessant å vist. Hadde ikkje dei med, viste kun volumet i 

fabrikken 
Korleis kjem Sandeid ut i effektivitet ift andre fabrikkar? 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Norleif Fjeldheim 
Kretsutvalsmedlem/Utsending for 2 år og nestleiar for 1 år – Egil Otto Haakull 
Kretsutvalsmedlem og utsending for 2 år – Ragnvald Stople 
Kretsutvalsmedlem og utsending for 2 år – Svein Helge Lærdal 
1.vara for utsendingar for 1 år – Anita Øvregård 
2.vara for utsendingar for 1 år – Wencke Torstveit 
3.vara for utsendingar for 1 år – Gunnvor Bakke 
4.vara for utsendingar for 1 år – Alf Egil Vaula 
Medlem i valkomite for 3 år – Arne Grindheim 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  085 Indre Ryfylke 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Ryfylke Fjordhotell, Sand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Thorn Wittussen 
Øvrige fra administrasjonen:  Britt Randi Stokkevåg 
Ordstyrer: Magne Haug 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 43 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 33 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• OK 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• OK 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Korleis kan me vite kven som har produsert EMV? 
• Importen av storfe er ikkje bra, men kva bruker Nortura det til? 
• Fatland lager bacon av saueribba. Kanskje det kan vera noko for Nortura. Deltaker fekk 

smake det i årsmøtet for Sau og geit av Svein Fatland 
• Er det vurdert å endre prisløypa på lam med lågare pris på lam over 23kg? 
• Må ikkje ha ei prisløype som stimmulerer til foring med kraftfor i slutten av sesongen. 
• Kor stort var lageret av lam inn og ut av sesongen? 
• Har det vore mykje reaksjonar på at det er så stort lager på lam? 
• Kva meiner Nortura om slakting av høne? 
• Blir det teke inn lam frå Island? 

 
3 Forslag til vedtektsendringer 

• Kva er nisjeprodukt? 
• Ingen andre kommentarar 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Kjem Sauda og Suldal inn under Ryfylkelam? 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Magne Haug 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Rune Nerheim 
1.vara for utsendingar for 1 år – Lars O. Fisketjønn 
2.vara for utsendingar for 1 år – Njål Søndenå 
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3.vara for utsendingar for 1 år – Gro J. Lofthus 
4.vara for utsendingar for 1 år – Hallvard Finnvik 
Medlem i valkomite for 3 år - ??? 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  086 Bokn og Tysvær (Fellesmøte med 87-Ytre Haugalan d) 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Erling Lønning 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 80 
 

Kvinner: 
16 

Menn: 64 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Godkjent  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• OK! 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kviamarka… er der slakting? 
• Er det bra og drive butikk i butikken.. Klosterlam? 
• Er uheldikt med å sitja i Konserstyre og ha sin eigen produksjon  
• Er det rett at denne personen sitter i Konsernstyret? Meiner dette er uheldigt. 
• Auka salg i butikk av lam.. kva blir gjort? 
• Kva er Kalkunbeiken? Er dette beiken?  
• Bør ikkje Nortura satsa ennå meir på Prior/Gilde… her må det satsa meir! 
• Kvifor lagar ikkje Nortura kjøttdeig av lam?  
• Lang oppstallingstid på sau/lam til tider. Svar: Skal ta dette opp med fabrikken i 

Sandeid. Det har i ettertid vert kontakt med bonden som var nøgd med svar frå 
Sandeid. 

• Flytt medlemsbutikken ut i feltet der folk er… til FK butikken 
• Etter møte vert det litt amper stemning og ein del påstandar som me ikkje kjenner oss 

att i. Vil ta ein internrunde 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• OK! 

 
4 Åpen post/lokale saker 

•  
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Erling Lønning 
Nestleiar for 1 år – Einar Glette 
Kretsutvalsmedlem og utsending for 2 år – Solveig Øie 
1.vara for utsendingar for 1 år – Ole Martin høie 
2.vara for utsendingar for 1 år – Louis Medhaug 
3.vara for utsendingar for 1 år – Johnny Aksland 
4.vara for utsendingar for 1 år – Kåre Topnes 
Medlem i valkomiteen for 3 år – Geir Apeland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  087 Ytre Haugaland (Fellesmøte med 86-Tysvær, Bokn)  
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Even Øyri 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arnt  Haugsgjerd 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 80 
 

Kvinner: 
16 

Menn: 64 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Godkjent  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• OK! 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kviamarka… er der slakting? 
• Er det bra og drive butikk i butikken.. Klosterlam? 
• Er uheldikt med å sitja i Konserstyre og ha sin eigen produksjon  
• Er det rett at denne personen sitter i Konsernstyret? Meiner dette er uheldigt. 
• Auka salg i butikk av lam.. kva blir gjort? 
• Kva er Kalkunbeiken? Er dette beiken?  
• Bør ikkje Nortura satsa ennåmeir på Prior/Gilde… her må det satsa meir! 
• Kvifor lagar ikkje Nortura kjøttdeig av lam?  
• Lang oppstallingstid på sau/lam til tider . Svar: Skal ta dette opp med fabrikken i 

Sandeid. Det er i ettertid vert kontakt med bonden som var nøgd med svar frå Sandeid. 
•  
•  
• Flytt medlemsbutikken ut i feltet der folk er… til FK butikken 
• Etter møte vert det litt amper stemning og ein del påstandar som me ikkje kjenner oss 

att i.Vil ta ein internrunde 
 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• OK! 

 
4 Åpen post/lokale saker 

•  
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleiar for 1 år – Arnt Haugsgjersd 
Nestleiar for 1 år – Trygve Høines 
Kretsutvalsmedlem og utsending for 2 år – Kristoffer B. Handeland 
1.vara for utsendingar for 1 år – Roy Helge Osnes 
2.vara for utsendingar for 1 år – Grethe Iren Sandvik Qvale  
Medlem i valkomite for 3 år – Jon Qvale 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2017 
Krets  088 Ytre Sunnhordland 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.40 Sted: Grand Hotell, Leirvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Teig Madsen 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Marit Mathiassen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 16 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 13 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta - status i tilførselsmarkedet  og sluttmarkedet  
3. Forslag til vedtektsendringer 
4. Åpen post – lokale saker 

Endring kretsgrenser 
5. Valg. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg  
 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Fremlagt av Teig Madsen, som for øvrig fikk gode skussmål av møteleder for jobben 
han har gjort i konsernstyret de årene har sittet der. 

• Spørsmål om mulighet for å la pengene som står på andelskapitalkonto i dag, bli 
stående og ikke utbetalt. Dette ble besvart at dessverre ikke er mulig pga. 
bestemmelser om skattemessige forhold og egenkapitaldefinisjon. 

• Hvordan har den økonomiske avkastningen vært på investeringen i Prima Slakt og 
Kviamarka? Svar: Positiv effekt på kosernregnskapet til Nortura på 41,9 MNOK i 2016. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Fortsatt vanskelig å oppdrive ferskt lammekjøtt i butikk. Svar: Vi har lam som 
satsningsområde i 2017 og har god tro på at vi skal løse utfordringen i sammen med 
kjedene. 

• Tjener vi penger på EMV-produksjonen? Svar: På deler av produksjonen har vi dårlig 
og lav margin. Likevel er det viktig for oss å selge hele dyret hele tiden. Det er viktig for 
oss å ha en stor andel av EMV-produksjonen, men aller helst ville vi hatt større volum 
på merkevaresalget vårt – der vi har best margin. 

• Blir det innført en øvre vektgrense for lam i sesongen i 2017? Nei, det har vi ingen 
planer om nå i alle fall. 

• Dersom en ønsker ferske lam på nyåret, bør prisen være bedre. Det er stor forskjell på 
prisen i januar og sesongen slik det er nå. 

 
 

3 Forslag til vedtektsendringer 
• Ingen innspill eller endringsforslag 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Vedtak: Austevoll kommune vert ein del av krets 74-Bergen og omland frå og med 

kretsmøta 2018, og går dermed ut av krets 88 frå same tidspunkt 
• Manglende dokumentasjon på livdyr/kviger kjøpt via livdyravd. Forus (Torgeir følger 

opp) 
• Må ha mer oppdaterte sider på livdyr av tilgjengelige dyr. 
• Prisløype storfe og prisfastsettelse av foringsdyr 
• Oppstart saneringsprogram BRSV/BCoV 
• Kalvebonus og planer om dette i 2017? 

 
Torgeir og Teig svarte ut de ovenstående spørsmålene. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Kretsleiar for 1 år – Marit Mathiassen 
Kretsutvalsmedlem for 2 år/Nestleiar for 1 år – Lars Ove Rimmereid 
1.vara for utsendingar for 1 år – Eivind Nesse 
2.vara for utsendingar for 1 år – Karen E. Rydland Sæbø 
Medlem i valkomite for 3 år – Ola Steinsland 
 
 

 


