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Generell informasjon
• 16 møter i 20 kretser fra 19.02. til 1.03. 2018
• Av 2373 registrerte medlemmer mot 2469 i 2017 møtte 589 mot 635 

året før.
• Det er 24,9% av antall medlemmer (25,7% i 2017)
• Av disse møtte 13,9 % kvinner mot 15,7% 2017 – 82 mot 100 i fjor.
• På møtene møtte Jon Lilleslett og Johan Narum fra konsernstyret.
• Torleif Bjella fra konsernledelsen møtte på et møte 
• Ellers var det leder og nestleder fra AU og regional administrasjon 

som dekket møtene. 
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Saker som gikk igjen under årsmelding og regnskap

Fokus på alt vedrørende distribusjonsløsninger og avtaler, utgått liggetid og svinn, hvem 
betaler for returvarer, fremskutt lager.
Fokus også rundt EK og nivå på leveringsbetingelser, priser.
Noen mente at en bør slutte med renterutbytte og «skrote» EK-ordningene, i tillegg til å 
ta ned prisen ut.  Eller lavere pris ut gjennom året for å betale ut utbytte?
Hvorfor har ikke styret tatt situasjonen på alvor før??  Hvorfor ikke informere de 
tillitsvalgte tidligere?  Vurdering om lavere godtgjørelse i styret når det er kutt i adm.?
Tar kjedene det meste av våre «sparepakker»?
Mye spørsmål om hvor en skal nedbemanne. 
Må gjøre noe på kvalitet når vi ikke kan ha laveste kostnadene.
NOVA – kan vi vente oss en ny «sprekk» også her?
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Drift og marked

• Om konkurrent ikke har sommerlam i år, hva gjør da Nortura?
• Nortura har for liten tro på seg selv i forhold til konkurrentene, derfor dårlige avtaler 

som avtale om distribusjon i papp til sentrallager og at det blir for lite trykk på 
merkevare ute i butikk. Bedre merking av hvem som produserer EMV.

• Trenger å gå mot Tine for distribusjonsløsning.
• Trenger samme pris på sommerlam i Nortura og prima
• Mye diskusjoner rundt Agder Angus/Prima i møter i Vest-Agder.
• Send sauen tilbake til bonden i retur! To møter med fokus på frakt på retur i V-A.
• Ved nedbemanning bør ikke dette gå ut over rådgiving og arbeidet ute på bygda.
• Kjedene må ta ansvar for varer etter at de har forlatt Nortura!!
• Trenger muligens nedbemanning, men dette må gjøres på en god måte.
• Vi må passe oss for vertikal integrering med Norges Gruppen

4



Drift og marked

• Vi MÅ styrke merkevarene våre der vi har det høyeste bidraget.
• Vi må finne løsninger på ubalansen i råvaremarkedet.
• Kyllingen – her må vi finne løsninger på utfordringene.
• Kvalitetstilleggene på storfe må ikke bli slik at «vanlig» kjøttproduksjon blir en 

annenrangs produksjon – TYR er veldig fokusert på ammeku i dette, og har gode 
kontakter inn i regjeringen.

• I Tine kukontroll er det priser uten tilleggsytelser for Nortura og konkurrent har priser 
med tilleggsytelser. Nortura sentralt må ta tak i dette!
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Andre innspill og Åpen post

• Positivt møte dette – Nortura må gjøre tiltak nå.
• KSL – en del frustrasjon på dette
• Dyrevelferd var det en del spørsmål – meninger rundt.
• Hvorfor først betalingsvarsel og så oppgjørsbrev??
• Pelsdyr og bruk av slakteavfall – hva vil skje her?
• Overproduksjon av storfe – bekymringer om dette!
• Må ha lammekjøtt tilgjengelig i medlemsbutikkene!!
• Trenger netthandel!!!  For å øke salg av merkevarer.
• Ros til innmeldinga!
• Må bli bedre på tilbakemelding vedrørende kjøp/salg av livdyr. Venter og venter!
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Andre innspill og Åpen post

Mye innspill/spørsmål på Prima og hva som skjer her, også fremover
Food-Tractor – er dette godt norsk??
På slaktekurs – finn hvordan få med unge kommende bønder her.
Bønder som ikke leverer til Nortura må tas tak i! Viktig med ansatte ute på bygda.
Telledato – dette må gjøres noe med, lager ineffektivitet i bedriften.
Spørsmål om prisnivå på Nortura sine innleide sjåfører – betaler vi for godt?
Hva kan VI bidra med før å bedre økonomien i selskapet?
En del ønsker om aktiviteter – fag og sosialt – dette blir tatt videre mot AU, kretser, 
administrasjon og ressursgrupper.
De fleste møtene sluttet seg til vedtak fra krets 119.
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