
 
 

P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG  Agro 

Møtested: Utsikten Hotell, Kvinesdal 
 Dato/tid:  14. mars 2019 kl. 10.00 Protokoll: 01/19  
 
TIL STEDE:   
Arbeidsutvalget Willy Finnbakk, Åge Andre Brømnes, Siv Meling, Martin Mæland, Kirsten 

Kverneland, Sigurd Høyland, Jon Leif Eikaas 
Regionutvalget Ola Sunde, Ansgar Solheim (vara for Bengt Stangeland), Frank Tunheim, Anne 

Skasheim (vara for Sigurd Orre), Per E. Hårr, Lenita Salte, Hilde Gunn Aksnes, Kurt 
Herredsvela, Terje Stokka, Jone Lende, Asgaut Søyland, Bent Ove Byberg, Elin 
Aamodt, Bernt Palle Nærland, Sven Martin Håland, Magnus Grødem, Stian 
Sørensen, Thore Håland, Gunhild L. Maudal, Arnfinn Laugaland, Tone Våge 
Melberg, Atle Hauge, Gunnleiv Haukalid, Karl Andre Vignes, Lisa M. Breiland, 
Stian Roda (vara for Iren Vestersjø Hidle), Håvard Nevland, Einar Refstie, Morten 
Vassbø, Kari J. Melhus, Gaute Urdal (vara for Tom Arild Mydland), Ståle Ueland 
(vara for Regine Heskestad), Inghild Håverstad, Per Aslak Handeland (vara for Arne 
Tjørhom), Ole Helle, Tønnes Oksefjell, Tor Inge Hustoft, Øyvind Vågsvoll, Sjur 
Lauvdal, Tor-Arne Frivold, Børge Helliesen, Ole Rune Røinesdal (vara for Roy 
Espen Foss), Inger Liv Thoresen, Magne Th. Bakken, Tore Forgard, Sigbjørn Vik 
(vara for Olav A. Handeland), Tor Hallvard Mosdøl, Frode Borø Svaland, Kristian 
Foss. 

Valgkomité Ivar Opsal, Birger Reve, Gunn Svihus, Knut Olimstad, Helge Verdal 
Andre Sigmund Rangen, Bente Gro Slettebø, Gunnar Bjørndal,  
 

Forfall Bernt Stangeland, Sigurd Orre, Iren Vestersjø Hidle, Roy Espen Foss, Arild Viken, 
Alf Eivind Myren, Kirsten Helen Myren, Anne Lise Kindingstad, Anders Nordbø,  
Magne Eggebø, Tom Arild Mydland, Regine Heskestad, Arne Tjørhom, Olav A. 
Handeland, Knut Erik Paulsen, 

  
Administrasjonen Lisbeth Svendsen, Ingvill Jørgensen, Einar Risnes,  
  Referent Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
 
RU-leder ønsket velkommen til møtet, snakket om hvor viktige de tillitsvalgte er; de 
viktigeste; fokus på at nye i salen kan etter hvert se at de kan gjøre en forskjell for 
selskapet.  Viste til at å utøve eier-rollen er viktig og muligheter her. Påvirkning er 
viktig, og fullt mulig.  Media og trender er utford rende, dette gir en ny hverdag for 
oss som bønder. Men dette kan også bety nye muligheter for bonden, viste til den 
datadrevne hverdagen.   
 
Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste 
Det var ved møtestart 57 i møtet med stemmerett – av 70 totalt. 
2 til å skrive under protokollen sammen med RU-leder:   
Børge Helliesen og Tor-Arne Frivold 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 
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2 Oppsummering av kretsmøterunden. 
Ingvill oppsummerte fra møtene – kretsen med størst prosentvis oppmøte var 103-
Mandal, Marnardal med 44,9%.  De vil få kr. 5.000 til ekstra aktiviteter i kretsen. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 

3 
og 4 

Drøfting av årsmelding og regnskap 2018 i Nortura SA. 
Åpen post. 
 
Inger Lise Rettedal la frem sak på Årsmelding og Regnskap for 2018. 
Disse hadde ordet: 
Jone Lende, Ole Helle, Gunnar Bjørdal, Sigbjørn Vik, Sjur Lauvdal, Sven Martin 
Håland, Bent Ove Byberg, Sigmund Rangen, Håvard Nevland. 

• Trenger ikke ROS – og send ut ROS-oversikten på mail, ikke i post. 
• Egersund – nedlegging av produksjonen av kjøttdeig og måten dette foregikk 

på var ikke bra. Kretsutvalget – kan en være tillitsvalgt i Nortura og levere 
noen dyreslag til andre? 

• Får ikke Gildevarer i butikken, hvorfor?  Dette gjelder alle kjedene.  
• Inntransporten – vil mer styring svekke lojaliteten til Nortura? Sjåførene 

gjør en god jobb, og er den som er tettest på bonden. 
• Kombinasjonsdyr – klimadiskusjonen opp mot de forskjellige dyreslagene, 

bl. a. ku og ammeku må tas tak i.  Trenger også å få til balanse i markedet 
storfekjøttproduksjonen. 

• Min Side – oppfordring til å melde inn – men siden funker ikke når en skal 
gjøre dette, her må det være fokus. Må være pålitelig, vi har frister. 

• Dyrevelferd – vi må løfte de dårligste, og ha fokus på dette fremover.  
Øremerker – overrasket over innspill på elektroniske merker. 

• Fokus på kostnader må vi ha alltid, men vi må ha inntekter, og da må det 
være noen kostnader i bunnen.  Merkevare opp mot EMV – dette er en trend 
internasjonalt, vanskelig om en ikke lærer å tenke annerledes.  Veldig mye 
nytt hele tiden. 

• Merkevarene Gilde og Prior – har ikke tid til å springe på mange butikker 
for å finne det som er ønskes.  Dette er et tema på hvert møte, hvorfor har vi 
ikke ansatte som sørger for at disse varene er i butikkene? Vi bør starte våre 
egen butikk.  Holdt på å måtte selge kalvene mine gjennom Fatland, hørtes ut 
som alternativet var at de måtte slaktes. 

• Bonden bør bruke tillitsvalgte – da trenger vi å få disse inn på Min Side slik 
at alle vet hvem de er.  Og må få til bedring i økonomien i inntransporten nå, 
det er lenge siden dette det blei kommunisert. 

• Alle må være med å løfte de tillitsvalgte, hardt å være ny i stort møte. 
• Har hatt kontakt med salg vedr. manglende Gildevarer, dette har mange 

sider. 
• Skryt til tillitsvalgte som gjør en god jobb – tenker litt på når en er ute, hva 

skjer med eier-rolla da?  Også andre tider, trenger at alle er konstruktive. 
• Referering til Coop-møte på Vikeså, og hva gjøres med å øke salget på gris. 

 
Lisbeth, Inger Lise og Einar svarte ut innspillene og spørsmålene. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
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5 Kort orientering fra valgkomite sentralt 
Bente Gro Slettebø la frem innstillingen. 
Elin Aamodt: Styret må holde fokus, ikke bare ha arbeidsro. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

6 Konsernsjefens time 
Lisbeth Svendsen la frem saken. 
Tor-Arne Frivold, Sjur Lauvdal, Atle Hauge, Kirsten  Kverneland, Sigurd Høyland, 
Sigmund Rangen, Øyvind Vågsvoll, Tor Hallvard Mosdøl, Jon Leif Eikaas, Gaute 
Urdal, Martin Mæland, Åge Andre Brømnes. 

• Medlemsbutikker er en spennende sak og skryt til Lisbeth. 
• Produksjonsendringer og nedskjæringer – og hvordan? Kontorsteder, også 

kostnadskutt her? 
• Media opp mot grisen som bæres, burde heller betalt noen for å ha åpent fjøs 

for besøk for rett fremstilling. Vise oss frem på rett og positiv måte. 
• Besøk kan gjøres. 
• Takk til Lisbeth for at jeg gleder meg til fremtiden, trenger info også til oss 

som går ut som tillitsvalgte, hadde samtale med salgsdirektør rundt 
oppsigelsen av egg-avtalen i Coop, vet at det blir jobbet mye! 

• Kjekt å få denne infoen, og vi gir oss aldri.  Får alltid spørsmål vedr. 
innovasjon og produktutvikling når vi skjærer ned antall varelinjer, hva med 
ekstreme dyrevernforeninger, og alt rundt regelverk som er utfordrende? 

• Godt å høre om mulighetene, Nortura har vært dårlig, godt vi er på banen.  
Vi må se på dette som en fordel, og ikke som en kneik.  Trenger ikke å være 
redde for å tape markedsandeler og tilførsler når vi har ledere som våger å 
sette fart og være ledere. Trenger å kutte ned på det vi ikke trenger over alt. 

• Ny tillitsvalgt, trenger kanskje kunnskap før møter som dette for å kunne 
forstå utfordringene bedre. Om vi som tillitsvalgte skal ha en funksjon må vi 
bli brukte.  Merkevarer kontra EMV, kanskje satse på egne butikker med 
våre merkevarer. Trenger mer bygging av stolthet som eiere.  Besøk fra 
Barnehager og skoler, trenger give aways for å kunne underbygge stolthet og 
for å gi noe ut. 

• Trenger noe å vise oss frem som på f. eks. et krus med teksten: Spis Pig 
Wings – gjør som Tom Cruise. 

• Skryt til Lisbeth og vi som bønder også har en jobb å gjøre for å få til bedre 
inntjening. Livdyr og Min Side må fikses. 

• Veldig godt foredrag – industri og hele slakt blir større med EMV, her må vi 
ha pris som dekker utgiftene på slaktet fra bonden. 

• Produserer vi som produsenter det som salget vil ha? 
 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

7 Valg 
Leder i regional valgkomite la frem innstillingen 
Det er en enstemmig innstilling fra regional valgkomite 
 
Det var 57 med stemmerett i salen under valget. 
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RU-leder for 1 år – Willy Finnbakk – 55 stemmer – 1 blank – 1 vraket - gjenvalg 
RU-nestleder for 1 år – Tor-Arne Frivold – 57 stemmer – ny 
 
AU-medlem fjørfekjøtt for 1 år – Kirsten Kverneland  - ny 
AU-medlem Egg for 2 år – Maria Helliesen – ny 
AU-med gris for 2 år – Jon Leif Eikaas – gjenvalg 
AU-medlemmene valgte med akklamasjon 
 
Vara-medlemmer til AU for 1 år: 
Storfe – Børge Helliesen – ny 
Småfe – Kristian Foss – gjenvalg 
Fjørfekjøtt – Aksel Tungland – ny 
Egg – Åge Andre Brømnes – ny 
Gris – Sigmund Rangen 
Alle valgte med akklamasjon 
 
Årsmøteutsendinger for 2 år: 
Ola Sunde – ny 
Børge Helliesen – ny 
Kristian Foss – ny 
Valgte med akklamasjon 
 
Vara for årsmøteutsendinger for 1 år: 

1. Inghild Håverstad - ny 
2. Bent Ove Byberg – opp 
3. Kari J. Melhus – opp 
4. Alf Eivind Myren – opp 
5. Anne Berit Verpe – ny 
6. Åge Andre Brømnes – ny 
7. Helge Verdal 

 
Valgte med akklamasjon 
 
Ny medlem i Regional valgkomite for 3 år: 
Knut Retterholt 
Valgt med akklamasjon. 
 
Leder i valgkomiteen for 1 år – Gunn Marit Svihus – gjenvalg 
Nestleder i valgkomiteen for 1 år – Birger Reve – gjenvalg 
 
Vara for valgkomiteen for 1 år: 

1. Gaute Dahle - ny 
2. Kari Lauvdal - gjenvalg 
3. Odd Arild Eikeland - ny 

 
8 Regionsjefen informerer 

Willy Finnbakk innledet som medlem i en regional komite som har sett på 
inntransporten. 
Einar Risnes orienterte videre på saken. 
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• Spørsmål om km eller hva som blir grunnlaget betaling til transportør. 
• Avklaring om hasteslakt med ny styring. 
• Hva med Prima i dette prosjektet? 
• Oppsamlingsbiler – hvor og hva med utfordring med at bilen blir stående 

med dyr på – hva er krav? 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering og blir arbeidet videre med både i grupper, i AU 
og i kretsutvalgsmøter fremover. 
 

9 Gruppearbeid 
 
Kretsmøter og fokus fremover: 
Stille spørsmål om: Hvor skal vi? Hvor er vi? Forenklede fremstillinger av regnskap – åpne 
for spørsmål. Viktig å utvikle videre formen fra i år. Trenger ikke administrasjon på 
kretsmøtene alltid. Kan lage større møter med flere kretser og da med mer lokale saker, 
finne det som engasjerer eieren. 
 
Kommunikasjon fremover:  
Facebook-grupper, Messenger, e-post, SMS og telefon/skype-møter. Bruke SoMe aktivt. 
Men må ikke ta bort fysiske møter. La tillitsvalgte kommunisere mer ut mot sine. Viktig at 
tillitsvalgte blir orienterte først. All kommunikas jon må være åpen og ærlig.  Trenger at vi 
kan ha flere mobilnummer registrert for SMS pr. gårdsenhet. 
 
Møtestruktur for tillitsvalgte: Alle gruppene still er seg bak forslag til vedtak sendt 
konsernstyret for behandling.  Ett 2-dagers RU-møte på våren, ellers mindre geografiske 
møter med engasjerende saker.  Kan bruke noen som telefonmøter for enkle avklaringer. 
 
Inntransport:   
Sett i gang, burde ha kommet for lenge siden. 
Eierne må ta ansvar, men må ha en god og riktig kommunikasjon og dialog ut til alle parter. 
Viktig å synliggjøre økonomisk potensiale, kanskje i infomøter undervegs.  Må likevel legge 
til rette for fleksibilitet for bonden.  Sjåførene må få rett og relevant informasjon for 
kommunikasjon ute på gården. 
Mange hadde kommentarer om at bonden må betale for manglende tilrettelegging for 
effektiv inntransport.  Og for all ineffektiv opptr eden. 
Fokus på at denne beslutningen er tatt av eierne, ikke administrasjonen. 
Alle gruppene stiller seg bak forslag til vedtak. 
 
Årsmøte 2019: 
 
Saker for møtet: Økonomien må opp, vekk med ROS, sluttpakker det rette?  Styret må ha 
fokus på rette saker, trenger å ta frem krav/ønsker mot bonden, ha trykk på salget, fokus på 
kost/nytte, SAP/Nova. 
Tillit til valgkomiteen fra alle gruppene, og ikke bundet mandat for utsendingene. 
 
Dette er oppsummeringen, gode innspill og ideer vil bli tatt videre i sakene i fremdriften av 
disse. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering og blir arbeidet videre med.  
 

10 Open post 
Tur til Egersund fra pilot-området på Sørlandet. 
Børge Helliesen: Kanskje bør storfe-produsentene fôre litt mindre før sending, var 
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et ønske fra Egersund. 
Bente Gro Slettebø: Vi må få fokus på å løfte produsenter til høye verv i 
samvirkeselskapene. Trenger å trigge folk til å ville «styre» selskapene våre. 
Ola Sunde: Kommunikasjon og arbeid mot kjedene er viktig, men trenger dette også mot 
produsentene.  Vil ha ledelse som vil arbeide for og ut mot produsentene. 
 
Lisbeth takket for møtet og for at alle står bak sakene i møtet. 
 

11 Avtakking – evaluering av møtet. 
God møteform, slik vil vi ha det. 
Willy Finnbakk takket av Sigurd Høyland som AU-medlem fjørfekjøtt og Åge 
Andre Brømnes som nestleder i RU med blomster og skåler. 
Sigurd Høyland holdt ett innlegg til møtet om å være med for påvirkning og læring, 
og litt om alle endringene som har kommet mens han har vært aktiv. 
 

  
Møtet slutt!  

 
Børge Helliesen (s)                 Tor-Arne Frivold (s)                      Willy Finnbakk (s) 


