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Møtereferat 
 
 
 
Møte:  Møte AU Midt-Norge  

Tid/Sted: Onsdag 08.03 kl 17 - kl 20 på Quality Hotel Panorama, Heimdal  

Tilstede:  Ragnar Omli, Olav Håkon Ulfsnes, Rigmor Hustad, Trude 
Sandstad Eldnes, Ragnar Valstad, Arnt Ove Løvås, Trine 
Hasvang Vaag og Roy Albertsen  

 

Forfall:  Kolbjørn Frøseth  

Kopi til:  Vara AU, leiargruppa region Midt og Tor Olav Brandtzæg  

Referent:  Brit Kari Eidseflot Hauger Molde, 7. mars 2017 
 

 
 

 
Sak nr.  Emne Ansvar  

1 Oppsummering frå kretsmøta , inkl vedtektsendringar,  og saker for vidare 
oppfølging 
Brit Kari orienterte. 
 
Spørsmål/kommentarar: 
• For lange møter, bør vere ferdig til kl 22 
• Vanskeleg å kutte meir ned på info. Sal/marknad og lokale saker meir interessant. 
• Bør ha mat kl 19 og møtestart kl 19.30. 
• Diskusjon om eingangspurker og konsekvensar, vurdere å ta det opp vidare. 
• Kadaverhenting: Bør synleggjere kostnad med inntransport til produsentane. 
• Viktig med oppfølginga etter kretsmøta. 
 
Vedtak: AU tek orienteringa til orientering. 
 

 

2 Førebuing av RU -møtet  
Brit Kari gjekk gjennom køyreplanen.  
 
Vedtak: AU tek orienteringa til orientering. 
 

 

3 Orientering om tilførselsarbeidet i Råvare og Medle m region Midt  
Roy orienterte. Arnt Ove orienterte om arbeidet med Trønderkylling. 
 
Spørsmål/kommentarar: 
• Klarer vi å omsette lam som vert slakta no ferskt? 
• Diskusjon om inntransportkostnad i Aust kontra i Midt, og tiltak 
• Viktig at Nortura har styringa med behov og investering i transportmateriell 
• Bør kunne jobbe for at Heimdal vert anlegg for pakking kun for egg frå frittgåande 

produksjon. 
• Behov for å arrangere ny fagdag på Malvik med tema klassifisering, open for alle. 
 
Vedtak: AU tek orienteringa til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roy 

4 Høyring av rekrutteringsstrategi for tillitsvalde i  sentrale verv  
Notat utsendt. Høyringsfrist 5. mai. 
 
Innspel/kommentarar: 
• Viktig med god opplæring, tek tid å setje seg inn i organisasjonane 
• Rekrutteringsbase er godt tiltak 
• Dei som har gått Ta Grep er vel registrert i ein slik base? 
• Alle i basen treng ikkje å ha gjennomført Ta Grep eller tilsvarande opplæring, for det 
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er viktig å ha folk med ulikt utgangspunkt. Ikkje relevant å samanlikne antal 
styremøter og styrearbeid med andre bedrifter, då dette er samvirkeorganisasjonar, 
og arbeidsmengda er ikkje større enn tilsvarande styreverv. Reagerer på at det er 
forslag om rekrutteringsbyrå i valkomitéarbeidet. 

 
Vedtak: AU utset saka til neste møte.  
 

5 Oppsummering av fylkesårsmø ter i Bondelag og Småbrukarlag  
Ragnar V orienterte frå felles årsmøte i Nord- og Sør-Trøndelag Bonde- og 
småbrukarlag. Mange Nortura-eigarar har behov for kunnskap. 
 
Vedtak: AU tek orienteringa til orientering. 
 

 

6 Førebuing av saker til årsmøtet 4. – 5 . april  
Årsmøtestart 04.04 med lunsj kl 12. Møte før årsmøtet kl 10 – kl 12 ? 
 
Innspel/kommentarar: 
• Ynskjer møte kl 10 – kl 12. 
• Utsendingane må berekne såpass margin i fht reise at vi er klar til møtestart kl 10. 
• Samarbeid mellom samvirkeorganisasjonane om tilførselsarbeid og 

nybrukaroppfølging, dvs utveksle info om eigarskifte. 
 
Vedtak: AU ynskjer møte kl 10 – kl 12.  
 

 

7 Eventuelt  
Trine: Er leiar i Midt-Norsk samarbeidsråd, hadde møte i dag. Levande Landbruk er 
under arbeid, Brit Kari vert i programkomité. Må oppnemnast vara frå AU Midt for Trine. 
Planlagt møte 2. juni, tema regional organisering og info flyt mellom organisasjonane, 
samt valkamp. Trøndersk Matfestival.  
 
AU oppnemner Olav Håkon som vara for Trine. 
 
Leiar og nestleiar i AU møter 2. juni. 
 

 

 


