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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 089 Forsand, Strand og Hjelmeland 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.30 Sted: Høyland Gard, Årdal 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Per Inge Egeland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 67 
 

Kvinner: 
15 

Menn: 52 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
1. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
2. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Ingen anmerkninger 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Situasjon vanskelig men handterbar 
 Uforståelig at Nova skal være så komplisert, andre store kompliserte selskap i verden 

får dette til 
 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Spørsmål ang lev til Coop, butikkene sier de ikkje får varer. Kjedene vil ikkje kjøpe inn 
fra Gilde/Prior. Nortura kan levere mye større volum 

 Diskusjon rundt kjedens sentrallager og deres strategiske valg av leverandører 
 Spørsmål rundt inntransport av slakt, hvor lenge går det før endringer kjem? 
 Diskusjon rundt Norturas merkevarer, er det viktig å beholde disse. Våre merkevarer er 

viktige - NB å det må være NORSK! 
 
Hva blir gjort med utfordringene i selskapet? 
 

 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Prima/Nortura fornuftig? Brukte mange millioner, viser regnskapet forrentningen på 
dette? 

 Linjeklipp- er det lurt? 
 Datautfordringer 
 Har Nortura oversikt på/over andre store kredittsaker? 
 Overskudd sau/lam - vurdert egne utsalg? 
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 Kretsmøte i området forventer at skal gjøres noe med inntransport ordninger. Få skikk 
på dette 

 Det blir sagt at Nortura ikkje er i krise? 2018 er det andre året uten avsetninger og 
utbetalinger….. er ikkje det kristisk? 

 Er det ikke bedre å kalle en spade en spade å si vi har en krise? 
 Hvorfor får andre mer hylleplass i butikk, er basert på lokale observasjoner 
 Egg i fremtiden med Rema som ny på banen, usikkert for burhøner 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht til innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 090 Gjesdal 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.30 Sted: Gjesdal Bygdahus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Thore Håland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 33 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 27 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Nova – er kostnadene blitt mye høyere enn forventet i starten? 
 Blir det utbetalt noe fra Medlemskapitalen 
 Film med noen som bærer en gris, dette er et panikkprogram – dette er noe som ikke 

skulle vært gjort, det er en hån mor eierne. 
 Forbrukerne skulle ikke få feil bilde av hvordan bonden driver. 
 Trenger å få luke ut alle produsenter som vi ikke er tente med å ha i et 

dyrevernsperspektiv – bruk muskler for å få dette til. 
 Administrasjonen har slåss med Løren om dette lenge – dette er gjort av de «oppe i 

systemet» - kjenner disse de de jobber for og vet hva det gjør? 
 Styret bør sparke disse sentralt ut slik at de lærer hva bonden gjør. Her må en være 

tydelig. 
 Frustrasjon over oppslagene i media rundt dyrevelferd. Kan vi nekte å ta imot slakt når 

vi har mottaksplikt?  Kan nekte å selge livdyr. 
 Burde ha kalt firmaet vårt Gilde med et varemerke som heter Prior.  Men viktig å kunne 

selge andre merker under Nortura. 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Spørsmål om buregg – hva skjer her? Frittgående blir fremtiden 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Konsernsjef – hva skal vi ha her?  Trenger en som kan lede og ikke bare 
spare.  

 Coop – ser manglende levering her – hva er grunnen til dette?  Er det 
Nortura eller Coop som er problemet? 
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4 Åpen post/lokale saker 
 Stoppsats bør strykes for de som melder inn slakt på nett 
 Inntransporten – er det austafor det er utfordringer 
 Sau – er det enklere for konkurrentene våre å eksportere dette – bør den 

være i markedsreguleringen? 
 Diskusjon på Medlemskapitalkonto og rente-utbetaling og avkastning. 
 Skuffa over resultatet, men glad for at resultatet ikke er verre.  Vi har tatt 

ut en for høy kjøttpris som produsent, nå må vi bidra. 
 Vil være med på dugnad om Nortura viser å ha proffe folk i fremtiden, å 

bli bedre på å inngå avtaler. 
 SKRYT TIL STYREMEDLEM for måten hun står frem på. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 091 Klepp – 092 Time – 093 Hå - Fellesmøte 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jone Lende, 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
115 
 

Kvinner: 
21 

Menn: 94 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Innkalling og sakliste godkjent – Jone Lende ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Kan de som er gått ut av næringen få utbetalt medlemskapitalen? 
 Markedsandeler for Gilde går nedover, hva er videre strategien for merkevarene? 
 NOVA – hva er det? Hvordan virker det og hva får vi ut av dette?  Dette er 

investeringskostnader. 
 IT-leverandører – har ikke disse skyld i situasjonen og kostnadene? 
 Hva med effektiviteten på slakteriene? (God) 
 Butikk-kjedene – her trengs det fokus på norsk mat. Se på hundematen som tidligere 

var importert, nå er det snart mest norsk hundemat som blir kjøpt. 
 Inntransport – alle i Nortura må ta imot uansett slaktebil som kommer. 
 Men vil ikke ha "flyktninger" som kjører og henter dyr midt på natten -vil ha en god 

sjåfør. 
 NOVA lager underskudd i Nortura. 
 Min Side – flaut at ikke alle i landbruket er på nett – dette gjelder også for omdømme 
 Ved vanskelige ting, må Nortura synliggjøre kostnadene som selskapet tar, men også 

vise ALLE bønder hva dette er og hvorfor. 
 Konsernsjefen måtte gå – lurer på om det er bra om noen utenfra kommer inn? Er det 

klart for tilsetting nå? 
 Litt for mange smell nå, jeg som bonde trenger lønn, om vi skal ha ny sjef til 20 

millioner, må vedkommende være god!! 
 Vi må snakke opp Nortura og bruke tillitsvalgte!  Vi som tillitsvalgte trenger tillit og du 

som eier kan bidra til det! 
 Alvorlig med dårlig resultat, mange feilslåtte prosjekt, som Prima, Herland, IT og flere. 

Kanskje burde ikke en person få alt ansvaret for dette, her burde flere vært stilt til 
ansvar. 

 Konkursen i Prima – spørsmål om tap her. 
 Kostnaden med sluttpakker – det må ikke være slik at en lyser ut ny stilling som 

erstatning for en som er avsluttet med pakke. 
 Hva tenker Nortura om vedtaket om nedlegging av pelsdyrnæringen? 

 



 Side 2 av 2 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Markedsregulator og overproduksjon, har vi verktøy her? Noen i Nortura sier en har full 
kontroll, men hva tenker styreleder om dette? Trine orienterte om den jobben en prøver 
å gjøre. 

 Hva at vi nå må telle smågris og ikke sugger? 
 Trenger å få opprettet et etableringshinder når vi har nok produksjon på dyreslag og 

egg. Andre aktører bør ikke få sjansen til å oppmuntre til ekstra overproduksjon. Egg. 
 Det vi trenger fremover på gris, er å dreie produksjonen over til kombinertbesetninger. 
 Bør slutte med ROS 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Kretslederne hadde opplegg for mer bruk av Min Side – både på PC og mobil. 
Poengterte viktigheten av å bruke dette mer. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg ihht innstillinger. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 092 Time – 093 Hå – 091 Kleppe - Fellesmøte 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
115 
 

Kvinner: 
21 

Menn:  
95 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Innkalling og sakliste godkjent – Jone Lende ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Kan de som er gått ut av næringen få utbetalt medlemskapitalen? 
 Markedsandeler for Gilde går nedover, hva er videre strategien for merkevarene? 
 NOVA – hva er det? Hvordan virker det og hva får vi ut av dette?  Dette er 

investeringskostnader. 
 IT-leverandører – har ikke disse skyld i situasjonen og kostnadene? 
 Hva med effektiviteten på slakteriene? (God) 
 Butikk-kjedene – her trengs det fokus på norsk mat. Se på hundematen som tidligere 

var importert, nå er det snart mest norsk hundemat som blir kjøpt. 
 Inntransport – alle i Nortura må ta imot uansett slaktebil som kommer. 
 Men vil ikke ha "flyktninger" som kjører og henter dyr midt på natten -vil ha en god 

sjåfør. 
 NOVA lager underskudd i Nortura. 
 Min Side – flaut at ikke alle i landbruket er på nett – dette gjelder også for omdømme 
 Ved vanskelige ting, må Nortura synliggjøre kostnadene som selskapet tar, men også 

vise ALLE bønder hva dette er og hvorfor. 
 Konsernsjefen måtte gå – lurer på om det er bra om noen utenfra kommer inn? Er det 

klart for tilsetting nå? 
 Litt for mange smell nå, jeg som bonde trenger lønn, om vi skal ha ny sjef til 20 

millioner, må vedkommende være god!! 
 Vi må snakke opp Nortura og bruke tillitsvalgte!  Vi som tillitsvalgte trenger tillit og du 

som eier kan bidra til det! 
 Alvorlig med dårlig resultat, mange feilslåtte prosjekt, som Prima, Herland, IT og flere. 

Kanskje burde ikke en person få alt ansvaret for dette, her burde flere vært stilt til 
ansvar. 

 Konkursen i Prima – spørsmål om tap her. 
 Kostnaden med sluttpakker – det må ikke være slik at en lyser ut ny stilling som 

erstatning for en som er avsluttet med pakke. 
 Hva tenker Nortura om vedtaket om nedlegging av pelsdyrnæringen? 

 



 Side 2 av 2 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Markedsregulator og overproduksjon, har vi verktøy her? Noen i Nortura sier en har full 
kontroll, men hva tenker styreleder om dette? Trine orienterte om den jobben en prøver 
å gjøre. 

 Hva at vi nå må telle smågris og ikke sugger? 
 Trenger å få opprettet et etableringshinder når vi har nok produksjon på dyreslag og 

egg. Andre aktører bør ikke få sjansen til å oppmuntre til ekstra overproduksjon. Egg. 
 Det vi trenger fremover på gris, er å dreie produksjonen over til kombinertbesetninger. 
 Bør slutte med ROS 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Kretslederne hadde opplegg for mer bruk av Min Side – både på PC og mobil. 
Poengterte viktigheten av å bruke dette mer. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg ihht innstillinger. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 093 Hå – 092 Time – 091- Kleppe - Fellesmøte 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  
115 
 

Kvinner: 
21 

Menn:  
94 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Innkalling og sakliste godkjent – Jone Lende ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Kan de som er gått ut av næringen få utbetalt medlemskapitalen? 
 Markedsandeler for Gilde går nedover, hva er videre strategien for merkevarene? 
 NOVA – hva er det? Hvordan virker det og hva får vi ut av dette?  Dette er 

investeringskostnader. 
 IT-leverandører – har ikke disse skyld i situasjonen og kostnadene? 
 Hva med effektiviteten på slakteriene? (God) 
 Butikk-kjedene – her trengs det fokus på norsk mat. Se på hundematen som tidligere 

var importert, nå er det snart mest norsk hundemat som blir kjøpt. 
 Inntransport – alle i Nortura må ta imot uansett slaktebil som kommer. 
 Men vil ikke ha "flyktninger" som kjører og henter dyr midt på natten -vil ha en god 

sjåfør. 
 NOVA lager underskudd i Nortura. 
 Min Side – flaut at ikke alle i landbruket er på nett – dette gjelder også for omdømme 
 Ved vanskelige ting, må Nortura synliggjøre kostnadene som selskapet tar, men også 

vise ALLE bønder hva dette er og hvorfor. 
 Konsernsjefen måtte gå – lurer på om det er bra om noen utenfra kommer inn? Er det 

klart for tilsetting nå? 
 Litt for mange smell nå, jeg som bonde trenger lønn, om vi skal ha ny sjef til 20 

millioner, må vedkommende være god!! 
 Vi må snakke opp Nortura og bruke tillitsvalgte!  Vi som tillitsvalgte trenger tillit og du 

som eier kan bidra til det! 
 Alvorlig med dårlig resultat, mange feilslåtte prosjekt, som Prima, Herland, IT og flere. 

Kanskje burde ikke en person få alt ansvaret for dette, her burde flere vært stilt til 
ansvar. 

 Konkursen i Prima – spørsmål om tap her. 
 Kostnaden med sluttpakker – det må ikke være slik at en lyser ut ny stilling som 

erstatning for en som er avsluttet med pakke. 
 Hva tenker Nortura om vedtaket om nedlegging av pelsdyrnæringen? 
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Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Markedsregulator og overproduksjon, har vi verktøy her? Noen i Nortura sier en har full 
kontroll, men hva tenker styreleder om dette? Trine orienterte om den jobben en prøver 
å gjøre. 

 Hva at vi nå må telle smågris og ikke sugger? 
 Trenger å få opprettet et etableringshinder når vi har nok produksjon på dyreslag og 

egg. Andre aktører bør ikke få sjansen til å oppmuntre til ekstra overproduksjon. Egg. 
 Det vi trenger fremover på gris, er å dreie produksjonen over til kombinertbesetninger. 
 Bør slutte med ROS 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Kretslederne hadde opplegg for mer bruk av Min Side – både på PC og mobil. 
Poengterte viktigheten av å bruke dette mer. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg ihht innstillinger. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 094 Sandnes og Sola 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Julebygda Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:   
Øvrige fra administrasjonen:  Karl Ottar Jakobsen 
Ordstyrer: Bent Ove Byberg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 35 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 28 Referent: Elin Aamodt 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Ingen kommentarer 
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Avslutta drift – får ut obligatorisk kapital 
 Ikkje medlemskapital før resultatet blir betre, og rulleringa starter igjen. 
 Må tene meir penger og holde politisk trykk 
 Nortura må vekse i markedet med Gilde varer 
 Det blir trykk fra kunder om bedre dyrevelferd 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Inntransport – bonden si tid oppi endringer av inntransport 
 Endringer på gang, kostnader må ned, må effektiviseres. 
 Gi melding når du ikke kommer inn på Min Side, så kan Nortura oppdatere og rette feil. 
 Manglende Gilde varer i butikk. Samarbeidet med grossist er ikke optimalt. Problemer 

på begge sider. 
 SAP utfordringer. Besluttet å videreføre NOVA, må testes og fungere optimalt på 

Malvik, før det igangsettes overalt. 
 Økonomien fungerer nå. En fra administrasjonen forklarte dette. 
 Markedet er "følelsestyrt", vanskligere å selge produkt som før i tiden. Skal Nortura 

definere dyrevelferd før andre gjør det for oss? 
 Nortura må tenke nytt i hele organisasjonen, fra bønder, ansatte og ledelse. 
 Eksportmuligheter; på grunn av god og dokumentert dyrevelferd, og lite medisinbruk. 

Blir sett på av Noridane. 
 Min Side, savner utbetalingspris som mest gunstig for bonden pr. uke. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 095 Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy og 096 

Finnøy - Fellesmøte 
       

Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Magnus Grødem 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 56 
 

Kvinner: 
9 

Menn:  
47 

Referent: Siv Meling 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Valg av 2 for å skrive under møteprotokollen: Torgeir Kinn og Åge Kolnes 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Se under punkt 4 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Se under punkt 4 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Se under punkt 4 
4 Åpen post/lokale saker 

 Hva er vitsen med regionsutvalgte/tillitsvalgte? Hvorfor har ikke regionene reagert på 
hva som skjer i toppen? Er avstanden for stor mellom regioner og toppen? 

 Hvert 5. år samme sjau…, hvor blir pengene av? Hvorfor klarer Nortura ikke å bli stabile 
 Alle over 50 er bekymret, men vi må få de unge inn for de er mer positive til selskapet. 
 Bekymring for at Gilde/Prior faller i butikkene. Hvorfor kan vi ikke åpne egen 

merkebutikk?  
 Hva mer egenkapital fra eierne og utbetaling - hva med å avskaffe ordningen på sikt. 

Bare fullføre ordningen som den er nå, men ikke betale mer inn på ordningen når 
selskapet går bra igjen 

 I fjor var det heller ikke noe å få for eierne…, men hvorfor er det da penger til 
gavepensjoner til de som slutter?  

 Hvorfor kan vi ikke bare si opp folk dersom det ikke er jobb til dem…, er det ikke lov å si 
opp folk i bedrifter i dag?  

 Ansatte har gode rettigheter så det er vel ikke bare å si opp folk vi ikke trenger. 
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 Coop - er det bare penger med dem, er det det som er argumentasjonen fra Coop når de 
ikke selger Gilde/Prior 

 VG børsen -  det er vel denne som er problemet. En skal være entusiast for å kjøpe Gilde 
når prisen er så mye høyere enn EMV 

 Markedskrefter -  vil ikke Gilde alltid være taperen? De siste 10 årene har Gilde mistet 
markedsandeler, det går ikke lengre å ha Gilde ved siden av EMV i butikken 

 Det er vel ikke bare Coop som bare oppfører seg slik, det er lignende i Norgesgruppen 
 Kan ikke bare Nortura ekskludere våre produkter hos en av butikkjedene, altså nekte å 

selge Gilde/Prior til en av kjedene 
 Skal krigen vinnes, da må vi sette hardt mot hardt. Vi må vise muskler mot butikkjedene 

og sette foten ned. 
 Hvor mye har dataomleggingen kostet? 
 Det har vel ikke vært medvind i kjøttbransjen med EAT rapporten og miljødebatten 
 "Landbruk over hele landet" - hvorfor er dette Nortura sin jobb?  
 Vi skal være glad for at det er politisk vilje til å ha landbruk i hele landet og den norske 

landbrukspolitikken 
 Vi har mottaksplikt, derfor må vi godta denne politikken 
 Politikken må ta kostnaden for "landbruk i hele landet" 
 Hva er poenget med sporbarheten. F eks kuskinn…, hvorfor er det så viktig med 

sporbarhet til dette 
 Papp - er ikke dette dyrt for oss dersom eskene ikke er fulle? 
 Kutter i sortiment? Skulle ha sluttet for lenge siden! 
 Vi må ha to tanker i hodet. Vi vil være så effektiv som mulig på alle anlegg, og hva skal til 

for at Gilde/Prior blir valgt i butikken. Hva kan Nortura gjøre for at kunden velger 
Gilde/Prior? 

 Virker reklamen? Hvor ligger Gilde på omdømme hos forbrukeren?  
 Q sier at det ikke er Tine som er problemet i markedet, det er importen som er 

problemet - hvordan er dette for Nortura og kjøttbransjen? 
 Mål må være å ha dialog om hva som skjer med varen mens den ligger på lageret.  
 Er det noe innsparing å hente i industrileddet? 
 Samarbeid med Fatland? Er det noe samarbeid å hente med Fatland? 
 Er det andre ting vi kan samarbeide med Fatland, sånn i forhold til butikkjedene.  
 Inntransport - kjøre/hviletid. Det blir vel mer kostnader rundt inntransport.  
 Hva skal Laila finne på når vi bruker "min side" 
 Hva koster det det å ha medlemssenteret? Men det er nok gode folk som betyr mye for 

Nortura, ivertfall mer enn de på toppen. Folka på medlemssenteret gjør en god jobb. 
 Feil i storferegisteret i fjøset og Nortura sitt system…  
 Begge øremerkene burde vært elektroniske slik at sånn at selv om en mister 1 merke, så 

er det ingen problemer til hel-elektronisk livdyrformidling og slaktelinje 
 Spares på det små tingene, eller er det bare de store postene som sees på 
 Hvorfor reklameres det ikke for kjøtt fra dyr med lavt antibiotika eller egg uten 

salmonella? 
 I siste eierbrev, disse tiltakene som skal gjøres, kapitalbinding skulle reduseres. Hva med 

salg av anlegg og heller leie dem, er dette lurt? Tror ikke det er så lurt. 
 Hvorfor kan ikke administrasjonen i Oslo flytte til billigere? 
 Nortura bryr seg ikke om grisebønder, Nortura må tvinge frem verktøy til å kunne 

regulere produksjonen. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
De innstilte ble valgt ved akklamasjon for begge kretsene 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 096 Finnøy og 095 Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, 

Rennesøy - Fellesmøte 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Magnus Grødem 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 56 
 

Kvinner: 
9 

Menn: 47 Referent: Siv Meling 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Valg av 2 for å skrive under møteprotokollen: Torgeir Kinn og Åge Kolnes 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Se under punkt 4 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Se under punkt 4 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Se under punkt 4 
4 Åpen post/lokale saker 

 Hva er vitsen med regionsutvalgte/tillitsvalgte? Hvorfor har ikke regionene reagert på 
hva som skjer i toppen? Er avstanden for stor mellom regioner og toppen? 

 Hvert 5. år samme sjau…, hvor blir pengene av? Hvorfor klarer Nortura ikke å bli stabile 
 Alle over 50 er bekymret, men vi må få de unge inn for de er mer positive til selskapet. 
 Bekymring for at Gilde/Prior faller i butikkene. Hvorfor kan vi ikke åpne egen 

merkebutikk?  
 Hva mer egenkapital fra eierne og utbetaling - hva med å avskaffe ordningen på sikt. 

Bare fullføre ordningen som den er nå, men ikke betale mer inn på ordningen når 
selskapet går bra igjen 

 I fjor var det heller ikke noe å få for eierne…, men hvorfor er det da penger til 
gavepensjoner til de som slutter?  

 Hvorfor kan vi ikke bare si opp folk dersom det ikke er jobb til dem…, er det ikke lov å si 
opp folk i bedrifter i dag?  

 Ansatte har gode rettigheter så det er vel ikke bare å si opp folk vi ikke trenger. 
 Coop - er det bare penger med dem, er det det som er argumentasjonen fra Coop når de 

ikke selger Gilde/Prior 
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 VG børsen -  det er vel denne som er problemet. En skal være entusiast for å kjøpe Gilde 
når prisen er så mye høyere enn EMV 

 Markedskrefter -  vil ikke Gilde alltid være taperen? De siste 10 årene har Gilde mistet 
markedsandeler, det går ikke lengre å ha Gilde ved siden av EMV i butikken 

 Det er vel ikke bare Coop som bare oppfører seg slik, det er lignende i Norgesgruppen 
 Kan ikke bare Nortura ekskludere våre produkter hos en av butikkjedene, altså nekte å 

selge Gilde/Prior til en av kjedene 
 Skal krigen vinnes, da må vi sette hardt mot hardt. Vi må vise muskler mot butikkjedene 

og sette foten ned. 
 Hvor mye har dataomleggingen kostet? 
 Det har vel ikke vært medvind i kjøttbransjen med EAT rapporten og miljødebatten 
 "Landbruk over hele landet" - hvorfor er dette Nortura sin jobb?  
 Vi skal være glad for at det er politisk vilje til å ha landbruk i hele landet og den norske 

landbrukspolitikken 
 Vi har mottaksplikt, derfor må vi godta denne politikken 
 Politikken må ta kostnaden for "landbruk i hele landet" 
 Hva er poenget med sporbarheten. F eks kuskinn…, hvorfor er det så viktig med 

sporbarhet til dette 
 Papp - er ikke dette dyrt for oss dersom eskene ikke er fulle? 
 Kutter i sortiment? Skulle ha sluttet for lenge siden! 
 Vi må ha to tanker i hodet. Vi vil være så effektiv som mulig på alle anlegg, og hva skal til 

for at Gilde/Prior blir valgt i butikken. Hva kan Nortura gjøre for at kunden velger 
Gilde/Prior? 

 Virker reklamen? Hvor ligger Gilde på omdømme hos forbrukeren?  
 Q sier at det ikke er Tine som er problemet i markedet, det er importen som er 

problemet - hvordan er dette for Nortura og kjøttbransjen? 
 Mål må være å ha dialog om hva som skjer med varen mens den ligger på lageret.  
 Er det noe innsparing å hente i industrileddet? 
 Samarbeid med Fatland? Er det noe samarbeid å hente med Fatland? 
 Er det andre ting vi kan samarbeide med Fatland, sånn i forhold til butikkjedene.  
 Inntransport - kjøre/hviletid. Det blir vel mer kostnader rundt inntransport.  
 Hva skal Laila finne på når vi bruker "min side" 
 Hva koster det det å ha medlemssenteret? Men det er nok gode folk som betyr mye for 

Nortura, ivertfall mer enn de på toppen. Folka på medlemssenteret gjør en god jobb. 
 Feil i storferegisteret i fjøset og Nortura sitt system…  
 Begge øremerkene burde vært elektroniske slik at sånn at selv om en mister 1 merke, så 

er det ingen problemer til hel-elektronisk livdyrformidling og slaktelinje 
 Spares på det små tingene, eller er det bare de store postene som sees på 
 Hvorfor reklameres det ikke for kjøtt fra dyr med lavt antibiotika eller egg uten 

salmonella? 
 I siste eierbrev, disse tiltakene som skal gjøres, kapitalbinding skulle reduseres. Hva med 

salg av anlegg og heller leie dem, er dette lurt? Tror ikke det er så lurt. 
 Hvorfor kan ikke administrasjonen i Oslo flytte til billigere? 
 Nortura bryr seg ikke om grisebønder, Nortura må tvinge frem verktøy til å kunne 

regulere produksjonen. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
De innstilte ble valgt ved akklamasjon for begge kretsene 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 097 Bjerkreim 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Bjerkreim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ove Drange 
Øvrige fra administrasjonen:  Stian Espedal 
Ordstyrer: Håvard Nevland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 29 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 28 Referent: Stian Espedal 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Alt godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Hvordan går Nova på de andre anleggene i forhold til Malvik? 
 Hvorfor ta risiko med Nova? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Hva vil endrimg på rutiner inntransport bety i praksis? 
 Etter de nye kjøre og hviletid regler, kan en risikerer at sjåføren må ta pause med dyr 

på bilen? 
 Hvorfor fikk ikke butikker tak i kjøttdeig en periode på nyåret? 
 Hvorfor sier Fatland at de ikke får kjøpe dyr av Nortura? 
 Hvorfor slipper Nortura fra seg dyr til Fatland når vi trenger det selv ( storfe ) 
 Hvis ikke Fatland hadde fått kjøpe dyr av Nortura, kunne de importert da ( storfe ) 
 Hva skjer med slakteriavfallet når pelsdyr forsvinner? 
 Kjøttdeig bør produseres i Egersund? 
 Hvor mye makt har Nortura i forhandlinger med kjedene? 
 Klassifisering av storfe, slår slektskap inn? Hvis du bruker kjøttfeokse på nrfku blir den 

klassifisert som nrf? Påvirker alder på dyret klassifiseringen 
 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Sak om produsent/ansatt konkursen i Prima Slakt A.S 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 098 Eigersund, Lund og Sokndal 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Helleland Grendahus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Bente Roer 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kari J. Melhus 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
47 

Kvinner: 
8 

Menn: 
39 

Referent:  
Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Innkalling godkjent, men Alf Magne Seglem hadde ikke fått innkalling på e-post. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Kritikk mot udaterte livdyrlister på nett. 
Ønske om å ha rød/grønn status på livdyrlister 

 Oppfordring om å utnytte felles transportkapasitet med Prima 
 Medlemsbutikk – kritikk for at medlemsbutikkene ikke har stor kylling, de har bare vanlig 

kylling. 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 100 Sirdal 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Kommunestyresalen, Tonstad 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Birgitta Tjørhom 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inghild Håverstad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 14 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 12 Referent: Birgitta Tjørhom 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Nova – hvor mye vil det koste til slutt? 
 Diskusjon rundt mye negativ omtale i medier – har det rot i virkeligheten? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Kutte varestrømmer – hvilke dyreslag går det ut over? Vanskelig å selge dyreslag dersom det 
ikke finnes i butikken. 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Kommunikasjonen med forklaring om ulike tiltak er viktig – da er det bl.a, 
lettere for eierne å svare på påstander på sosiale medier og snakke 
positivt om Nortura og veivalg.  

4 Åpen post/lokale saker 
 Livdyr: Får ikke dyr. Fikset til slutt dyr selv via FB. Nettside: Gammel og ikke oppdatert 

på dyr.  
 Hva mener Nortura om at kjedene setter krav til hvordan vi skal drive? 
 Blir det gjort noe mot myndighetene i forhold til at det bare tre kjeder? 
 Har vi gode nok selgere? Hvorfor selger vi ikke mer Gildeprodukter? 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 101 Kvinesdal og Flekkefjord 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Krågeland Alpin Kafe 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Åge Gyland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  31 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 27 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Selskapet takler ikke flere år med dårlig resultat. Har dere sett på Tine modellen, er det 
et alternativ? 

 Lite Gilde varer i Coop. 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura trenger en god diretør som viser resultat.  
4 Åpen post/lokale saker 

 Min side bør bli bedre.  
 Kjøreseddler er gammeldags. Når kommer Dataverktøy i bilene? Kjøresedler fra 

steinalderen.  
 Ønske om Medlemsbutikk. Langt til slakteriene. 
 Livdyrportalen, når er den ferdig? Burde blitt flere direkteavtaler.  
 Inntransporten bør kjør bli samkjørt med Prima for å bli mer kostnadseffektive.  

Sak sendt til Livdyr avdelingen.  
Rett innmelidng av livdyr. Kjøper oksekalver og får kvige kalver. Ligger feil inne i 
storfekjøttkontrollen. Det bør sjekkes før viderformidlingen skjer.  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Valg komiteen bør få tilbakemelding på arbeidet. Ingen fra valg komiteen stilte på Kretsmøte.  
Etter samenslåingen bør begge områdene ha representanter. Dame andelen er liten.  
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Valg: 
Kretsleder for 1 år – Ole Helle 
Nestleder for 1 år – Tønnes Oksefjell 
Medlem Kretsutvalget for 2 år/1.vara for uts. for 1 år – Ingve Nilsen 
2.vara for uts. For 1 år – Lill Dyrstad Fossdal 
3.vara for uts. For 1 år – Are Mygland 
4.vara for uts. For 1 år – Frank E Gustavsson 
5.vara for uts. for 1 år – Geir Olav Omland 
 
Rett person til valgkomiteen er Alv Morten Mygland – ikke Are Mygland (far og sønn) 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 102 Farsund og Lyngdal 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Vestheim. Lista Fly og NP 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Audun Stålesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 31 
 

Kvinner: Menn: 31 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Audun Stålesen 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Virke det like godt å stå sammen? 
 I forhold til medlemsundersøkelse, hva er folk misfornøyd med? 
 Her i området har vi støy rundt Prima/Nortura……det vil være slik så lenge det finnes 

ulikheter. Hvorfor kan ikkje dette bli likt? 
 Felles bilpark med elektronisk slakteriskilt Nortura/Prima! 
 Etterlyse endringer. Ser en til Tine så kjem endringene løpende. Nortura må tilbake på 

topp. Vi må ikkje være redd for å gjøre endringer!! 
 Treng en raskere endringstakst 
 Til og med vaskehjelpen på skulen har Ipad for registrering av jobbutføring 
 Vil det i fremtiden være folk på innmeldingen? 
 Hvis det er overskudd av alt, hvorfor ikke slakte dyra litt lettere/mindre 

Hva vil utfasing av pelsdyr bety for avsetning av biprodukt fra slakteri? 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Utvalg og tilgjengelige Gilde produkt i butikk, svært kristisk til at butikkene i området 
ikkje får levert det de ønsker. Produkter som nevnes er bacon, sesongvare butikk, 
storfe 
- skulle en vurdert å tenke nytt 
- starte egne butikker eller finne bedre samarbeids varianter. Ide blir tatt videre 
- vurdering av egen distrubisjon? 
- regler for EMV eller Gilde varer 
- vurdere å tenke utsalg i områder 
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 Livdyr, er bekjempelse av Brsv,bcov,dd og klauvspalte historie. Vise til eksempel ved 
bestilling av avlsdyr melk 

 Agder Angus, er det sekunda det vi andre leverer. Har Nortura investert penger på 
dette? 

 Hvorfor er det slik at i området her er det mest «bøse» å levere til andre en Nortura 
 Stian og Hildur virker til å ha ok oversikt sammen med resten av nettverket i området 
 Hva med Gilde Norsk kjøttfe klarer vi ikke å ta ut en høyere pris på det 
 Skryt av sjåførene! 
 Håp om at Gilde kjem med en god grillserie å en god sommer 
 Hva skal vi kutte ut i Nortura for å spare penger. Forslag ? 
 Mulighet for å komme på slakteribesøk? 
 Kjøre/kviletid for sjåfører?......utfordringer rundt ordning og nødslakt 

 
Ordstyrer gikk litt gjennom de siste 2 åra sett fra sin side. Nå tilbake i Nortura igjen. I min tid 
som Prima leverandør så jeg ingen store forskjeller. Opplevde tilbakemelding/oppfølging fra 
region sjef som ærlig og grei, og som har gjort en god jobb.  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som innstilling fra valgkomite 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 103 Mandal og Marnardal 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Høgtun, Øyslebø 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 31 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 25 Referent: Tor-Arne Frivold 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Kommentarer rundt EMV kontra Gilde 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Viktigheten av nok markedsandeler for å bevare markedregulatorrollen 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Svinn er redusert med 80 mill, men fra hva? 
 Hvorfor er det ikke nok Gilde i butikk 
 Hvem tar tapet når produkter går ut på dato på lager (hos 

Norgesgruppen for eksempel) 
 Nova – økonomi – overskridelser 
 Indirekte kostnader evt. kutte i tillitsverv 
 Forbruker ønsker mere kalv, men Nortura vil ikke slakte 
 Pig Wings savnes i butikk 
 Ønske om at feil innmeldinger skal få økonomiske konsekvenser for de 

som melder inn feil 
 Hvis produsenter truer med å gå, så la de gå 
 Skal dyrehengere med dyr som står parkert ha tilsyn?(svar gjerne til 

Vidar Lindland – er svart ut) 
 Skryt til dyrebilsjåfører 
 Gjør Nortura noe for å begrense overproduksjon 
 Jobbe for å eksportere sau 
 For rosenrøde reklamefilmer, som bryter med loven 
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 Ved returslakt må det være enklere å melde hvordan man vil ha det delt, 
og at det da ikke skal være nødvendig å ringe fra slakteriet for å spørre 
igjen. 

 Møte media sitt press på rødt kjøtt 
 Arrangere grillkvelder lokalt for forbrukerne på gårdene 
 Innspill for å øke deltagelse på kretsmøte 
 1 For høytravende informasjon 
 2 Ha kretsmøter med lokale saker, og et stormøte for flere kretser med 

årsmelding og regnskap 
  

4 Åpen post/lokale saker 
 Bruk av min side kurs senere på en kafe 
 Ny klassefisering møte på Kvås 4 mars, uke 11 tur til Egersund 
 Gjennomgang av markedandeler 
 Reklame for Marnar slaktering 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
 
Ingen endring 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 104 Audnedalen 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Vigmostad bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Børge Helliesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 20 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent  

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

 Datasystemet – opptil en milliard i kostnader? -veldig dyrt for å forandre et system – 
hvorfor ikke lavere? 

 Viktig å få forklart hvor omfattende dette er – dette bør komme ut til bonden! 
 Hvorfor betale ekstra for et system for å få dette til å fungere – dette bør ligge i 

avtaleprisen. Hvor mye ekstrakostnader blir det? 
 Budsjettet på NOVA – er det budsjett-sprekk på dette? 
 Reklame på EMV – som også går på norsk kjøtt – er dette noe Nortura gjør på EMV. 
 Hvor stor andel av industrislakt er salget nå mot tidligere? 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

 Hvor mye storfeslakt er det nå – og livdyr er det nye av ?– hvordan få ned fryselageret? 
Også opp mot lagerene av andre dyreslag? Kanskje slakte mer kalv? 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Pris på retur – hvorfor har den steget så mye? (Frakt er på lagt på – svar) 
 Trenger en priskalkulator på nett for å beregne pris på retur 
 En produsent hadde fått retur av storfe, måtte da betale mellomtransport fra Egersund 

til Forus og transporten videre til Sørlandet. 
 Trenger returpunkt/medlemsbutikk i Agder. 
 Trenger å kunne få nisje-slakt oppdelt og pakket slik som en ønsker det, og med label 

(merkelapp) på – da også med Nortura på denne.  Og betale for denne tjenesten.  Har 
vært problematisk å få dette på en god måte. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 105 Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Finsland Bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hildur Brøvig 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inger Liv Thoresen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 30 
 

Kvinner: 
9 

Menn: 21 Referent: Hildur Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Inger Liv Thoresen valgt til ordstyrer. 
 Innkalling og sakliste godkjent 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Ingen kommentarer 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Ingen kommentarer 
  

 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Hvorfor er det ikke Gilde produkter i butikken, den lokale butikken på Finsland klarer 
ikke å skaffe kjøtt fra Nortura til enhver tid. Men andre aktører er leveringsdyktige 

 Nortura burde gått i samarbeid med Tine å ha et hente punkt for merke varene Gilde 
produkter og sesong varene 

 Er Norfersk norsk kjøtt og import kjøtt? Inger Lise svarte dette ut 
 Vi må få vårt kjøtt i butikken, og dette må tas alvorlig 
 Sønn av produsent kontaktet Nortura for kontrakt på leveranse fra Nortura på Gilde 

produkter, kontaktet Tønsberg men ble aldri kontaktet tilbake av de på proff. Inger Lise 
tar tak i dette 

 Inger Liv gikk igjennom hva lokal laget har gjort gjennom året - Storfekaffe på Øyslebø, 
info om møtene 4 – 5 mars Kvås og Holt i uke 10 og tur til Egersund uke 11. Det har 
vært info møter med Einar Risnes, veien opp til ledelsen er nå veldig kort.                  
Det planlegges grill kveld i Øyslebø i år også, er denne avstanden ok. Julemøte på 
Kvås hadde veldig godt oppmøte 

 Kritikk til Glad grisen, dette har ikke noe med virkeligheten å gjøre 
 Når det skal spares penger på transport, er det viktig å fortsatt ha arbeidskraft som 

behersker norsk skriftlig og muntlig  
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 106 Åseral og Hægebostad 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Eikerapen Gjestegård, Fossdal 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Åge Andre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Helge Verdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 20 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Er det slutt på skriftlig innkalling? 
 Hva er avgjørende for kommende rentebetingelser for Nortura 
 Det vises til redusert svinn, hva er svinnet totalt? 
 Er dagens distribusjon rigga i i forhold til dagens miljøkrav? 
 Så langt virke det som Nortura har tatt tapet med omlagt logistikk 
 Samvirkene (Nortura/Tine) må muligens samle seg mer mot kundene eller så blir vi 

tapere 
 Skeptisk til innføring av ny IT….hva er den egentlige kostnaden. Det virker til at vi går i 

samme felle gang etter gang 
 Er det snakk om å redusere slaktelinjer igjen ? 
 Fokus på dyr å dyrevelferd, må derfor være obs dette med nødslakt 
 Dyr som er innmeldt på avtale kan ikkje endres etter ukefristen er utgått, da må dette ta 

på tlf 
 Garantere Nortura for driftskreditt for leverandører som har gått til Fatland 
 Diskusjon rundt medlemsfordeler, skal vi akseptere at Prima/Fatland leverandører 

dukke opp på våre møter 
 Samvirke må nok bli mer kyniske i forhold til dårlig kvalitet 
 Viktig å sende ut sms i forkant av kretsmøter 
 En del fokus på bidrag å innsparinger….har vi for mye fokus på «skillingen» og lar 

«dalaren» fare 
  

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 
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4 Åpen post/lokale saker 
 Blir det slutt på å sende ut avregningsbrev? 
 Gaver til kretsmøtene 
 Slett avlsdyr melk på nett! 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 107 Setesdal 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Revsnes Hotell, Byglandsfjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Terje Birkeland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 20 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Innlegg i Nasjonen kommentert av Hans Thorn, for optimistisk. 
 Feil at Nortura ga fra seg distribusjonen.  
 Må ikke spørre etter mer penger til egenkapitalen. 
 Ta makta fra kjedene 
 Tar vi for store samfunnsansvar med omstilling og gavepakker/sluttpakker. 
 Nortura trenger en Solskjær effekt.  
 For dårlig pris på sauen. 
 

 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling  
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 108 Grimstad, Lillesand og Birkenes – Felles møte 109 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Holt VGS, Tvedestrand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arild Viken 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
15 

Kvinner: 
2 

Menn: 
13 

Referent:  
Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Rådgiving i fremtiden, få hjelp i tide. Frustrasjon over at det kan ta lang tid 
Innfør gjerne betaling. 

 Livdyrlister på nett er udatert, de bør oppdateres eller fjernes. 
 Det etterlyses opplæring til nye tillitsvalgte, og opplæring om samvirke/Nortura til nye 

bønder.  
 Valgkomiteen ble oppfordret til å finne kvinnelige kandidater. 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Varamedlem 1 til regionutvalg: Trygve Gundersen 
Varamedlem 2 til regionutvalg: Tellef Hodnebrog 
Varamedlem 3 til regionutvalg: Nils Gunnar Kylland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 109 Aust i Agder – felles møte med 108 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Holt VGS, Tvedestrand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Alf Eivind Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
39 

Kvinner: 
5 

Menn: 
34 

Referent:  
Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

 Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Rådgiving i fremtiden, få hjelp i tide. Frustrasjon over at det kan ta lang tid 
Innfør gjerne betaling. 

 Livdyrlister på nett er udatert, de bør oppdateres eller fjernes. 
 Det etterlyses opplæring til nye tillitsvalgte, og opplæring om samvirke/Nortura til nye 

bønder.  
 Valgkomiteen ble oppfordret til å finne kvinnelige kandidater. 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
 

 


