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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 089 Forsand, Strand og Hjelmeland 
Dato/tid:  17. februar kl. 19.30 Sted: Vaulali Leirsted, Tau 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri K Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arnfinn  Laugaland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 63 
 

Kvinner: 
12 

Menn: 51 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
1. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
2. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
3. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

4. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent. Arnfinn Laugaland ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
Etterlyser en strategi plan.  
Eierne ønsker å komme med innspill.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Beskjed om å kjøre på med nødvendige endringer. Ingen tid å miste! 

 
 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

 Bedre kominiksjon på Livdyr 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Strand og Hjelmeland ønsker å fortsette i samme krets som før sammen med Forsand. 

Hvis Forsand ønsker det. 
 Det er Forsand som må ta stilling til hvilken veg dei ønsker å gå.  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 090 Gjesdal 
Dato/tid:  17. februar kl. 19.30 Sted: Gjesdal Bygdahus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Thore Håland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 31 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. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Styret må gjøre det som er nødvendig for å sikre god drift og økonomi i selskapet.  
Også selv om det går på bekostning av anlegg i vårt område. 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

Det kom spørsmål om det var mulig å få vite henteuke og dag for storfe til salkt litt tidligere? 
De får melding onsdag før ehnte uke, men det kan være litt sent, for eksempel ved utsetting av 
slakteuke – og med 4 ukers innmeldingstid så kan det kanskej meldes litt før? 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 091 Klepp – Fellesmøte med 92 og 93 – Time og Hå 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri K Haugland 
Ordstyrer: Ola Sunde 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 38 Kvinner: 

1 
Menn: 37 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Bekymring for store biler.  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Diskusjon på prisnedgang på kjøtt og pris til bonden. Kjede makt, prisenen blir presset 
av kjeden. 

 Har markedsandelen blitt så lav? 
 Påstand om at Nortura har litt vanskligere for å snu seg rundt når kjedene trenger dem. 

Kan vi gjøre noe der? 
 Nortura må drive slik at bonden får bedre betalt.  
 Bøndene bør betalt for å være effektive på opplasing av lass. Det er en ting Bonden kan 

gjøre for at ting blir mer effektivt.  
 

 Dobbel mottaksplikt. Ugunstig for Nortura. Ingen rissiko for konkurrentene. Nortura må 
ta alt av overskudd slakt hos konkurrent og produsent. 
  

 Bønder som har avsluttet drifta og blitt pensjonister bør få utbetalt pengene som står på 
medlemskapital kontoen. Tapt pensjon.  

 Ikke lag for mye tilligsytelser, bedre med differanse på effektivitet.  
 Hvordan går det med Nortura Hå. Når skjer det i noe i Kviamarka. Det ligger på planen 

tenger nok kapital.  
 Ingve Skretting – Etter at vi gikk inn for egne merkevarer har det kun en veg. I EMV må 

vi bruke mer import, rakke ned på EMV og snakke positivt om egne merkevarer. Gilde 
er kun Norsk.  

 Håreisende at velferdfersordningene ikke er lagt inn i KSL. Vi burde ikke forholde seg til 
flere system.  

 Telefonsystemet har blitt bedre i Nortura.  
 Redusere forbruket av rødt kjøtt er ikke det viktigste klimatiltaket for Norge.  
 Nortura kommer til å få innspill fra Bondelaget om å øke målprisen med 2 kr. Blir ikke 

det gjordt er ikke jeg på årsmøte neste år.  
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3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
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– 2020 
Krets 092 Time – Fellesmøte med 91 og 93 – Klepp og Hå 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri K Haugland 
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 36 Kvinner: 

4 
Menn: 32 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Bekymring for store biler.  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Diskusjon på prisnedgang på kjøtt og pris til bonden. Kjede makt, prisenen blir presset 
av kjeden. 

 Har markedsandelen blitt så lav? 
 Påstand om at Nortura har litt vanskligere for å snu seg rundt når kjedene trenger dem. 

Kan vi gjøre noe der? 
 Nortura må drive slik at bonden får bedre betalt.  
 Bøndene bør betalt for å være effektive på opplasing av lass. Det er en ting Bonden kan 

gjøre for at ting blir mer effektivt.  
 

 Dobbel mottaksplikt. Ugunstig for Nortura. Ingen rissiko for konkurrentene. Nortura må 
ta alt av overskudd slakt hos konkurrent og produsent. 
  

 Bønder som har avsluttet drifta og blitt pensjonister bør få utbetalt pengene som står på 
medlemskapital kontoen. Tapt pensjon.  

 Ikke lag for mye tilligsytelser, bedre med differanse på effektivitet.  
 Hvordan går det med Nortura Hå. Når skjer det i noe i Kviamarka. Det ligger på planen 

tenger nok kapital.  
 Ingve Skretting – Etter at vi gikk inn for egne merkevarer har det kun en veg. I EMV må 

vi bruke mer import, rakke ned på EMV og snakke positivt om egne merkevarer. Gilde 
er kun Norsk.  

 Håreisende at velferdfersordningene ikke er lagt inn i KSL. Vi burde ikke forholde seg til 
flere system.  

 Telefonsystemet har blitt bedre i Nortura.  
 Redusere forbruket av rødt kjøtt er ikke det viktigste klimatiltaket for Norge.  
 Nortura kommer til å få innspill fra Bondelaget om å øke målprisen med 2 kr. Blir ikke 

det gjordt er ikke jeg på årsmøte neste år.  
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3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
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– 2020 
Krets 093 Hå – Fellesmøte med 91 og 92 – Klepp og Time 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri K Haugland 
Ordstyrer: Kurt Herredsvela 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 27 Kvinner: 

7 
Menn:20 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Bekymring for store biler.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Diskusjon på prisnedgang på kjøtt og pris til bonden. Kjede makt, prisenen blir presset 
av kjeden. 

 Har markedsandelen blitt så lav? 
 Påstand om at Nortura har litt vanskligere for å snu seg rundt når kjedene trenger dem. 

Kan vi gjøre noe der? 
 Nortura må drive slik at bonden får bedre betalt.  
 Bøndene bør betalt for å være effektive på opplasing av lass. Det er en ting Bonden kan 

gjøre for at ting blir mer effektivt.  
 

 Dobbel mottaksplikt. Ugunstig for Nortura. Ingen rissiko for konkurrentene. Nortura må 
ta alt av overskudd slakt hos konkurrent og produsent. 
  

 Bønder som har avsluttet drifta og blitt pensjonister bør få utbetalt pengene som står på 
medlemskapital kontoen. Tapt pensjon.  

 Ikke lag for mye tilligsytelser, bedre med differanse på effektivitet.  
 Hvordan går det med Nortura Hå. Når skjer det i noe i Kviamarka. Det ligger på planen 

tenger nok kapital.  
 Ingve Skretting – Etter at vi gikk inn for egne merkevarer har det kun en veg. I EMV må 

vi bruke mer import, rakke ned på EMV og snakke positivt om egne merkevarer. Gilde 
er kun Norsk.  

 Håreisende at velferdfersordningene ikke er lagt inn i KSL. Vi burde ikke forholde seg til 
flere system.  

 Telefonsystemet har blitt bedre i Nortura.  
 Redusere forbruket av rødt kjøtt er ikke det viktigste klimatiltaket for Norge.  
 Nortura kommer til å få innspill fra Bondelaget om å øke målprisen med 2 kr. Blir ikke 

det gjordt er ikke jeg på årsmøte neste år.  
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3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
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– 2020 
Krets 094 Sandnes og Sola 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.30 Sted: Julebygda Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bent Ove Byberg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 20 Referent: Einar Risnes 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser – åpner for Forsand som del av kretsen 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Spørsmål rundt kvifor ikkje renteavkastning, negativt. følelsen av å ikkje vere på 
vinnerlaget. 

 Dette med etterbetalingsfond vs.  
 Litt status for Otta  nedlegginga – ny virksomhet kvifor der, rasjonelt mht. vareflyt? 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Salg, status – nøkkel er lågare kostnad -> mer konkurransekraft. 
 Korleis stoppe prosjekter raskt nok når dei ikkje fungerer f.eks Edelgris 2.0? Skal vere 

sikker på avsetning. 
 Imponert over at dere har holdt prisen sjølv om kjøttprisen har gått ned. 

 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

 Er ein del av ansvaret for samfunnsansvar meir politikk og butikk. Kan vere raus om eg 
tener penger, om ikkje så er eg ikkje raus. 

 Vi må bli offensive, vi skal skal tjene penger. 
 Skal dere legge ned fleire anlegg? Burde hatt eit skjæreanlegg for Sør- Norge! 
 Kva vil dere med kyllingfondet? Mindre behov for det? Skal vere buffer ved ubalanse. 
 Er vi for kompliserte, er vi for store – konkurrerer vi med oss sjølv f.eks kvitt vs rødt? 
  

4 Åpen post/lokale saker 
 Gjennomgang transport , resultater,  
 Gjennomgang livdyrplattform 
 Kan det legges ut standrad mål for ramper ( radius, lengder, på Min sider)? 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som innstilling. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 095 Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy – 

Fellesmøte med 96 Finnøy 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet, Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Magnus Grødem 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 56 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 53 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. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Forslag om å avvilke «Kyllingfondet» innen 2020. 
Kritisk merknad til at det nå er nybygg, etter at vi så sent som desember 2018 brukte 
midler til å kjøpe ut hus. 

 Forslag om å slå sammen krets 95 og 96. Valgkomite og tillitsvalgte lager et forslag til 
neste år. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 096 Finnøy – Fellesmøte med 95 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet, Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Karl Andre Vignes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 56 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 53 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. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Forslag om å avvilke «Kyllingfondet» innen 2020. 
Kritisk merknad til at det nå er nybygg, etter at vi så sent som desember 2018 brukte 
midler til å kjøpe ut hus. 

 Forslag om å slå sammen krets 95 og 96. Valgkomite og tillitsvalgte lager et forslag til 
neste år. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 097 Bjerkreim 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Bjerkreim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karl Ottar Jakobsen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Morten Vassbø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 36 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 33 Referent: Karl Ottar Jakobsen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
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: 

 Ingen kommentarer 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

 Fornøyd 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Vi må bli flinkere til å selge og ikke å spare 
 Ønsker at trine H Vaag kommer til kretsmøtet neste år 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 098 Eigersund, Lund og Sokndal 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Helleland Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Stian Espedal 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kari J. Melhus 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 41 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 36 Referent: Stian Espedal 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
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: 

 Tjener konkurrentene våre penger? 
 Hvor mye koster medlemsorganisasjonen? 
 Hvor mange skjæreanlegg er det forsvarlig at Nortura har? 
 Går det an å lage register på smittsomme dyresykdommer? For eksempel ringorm og 

digital dermaditt? 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Transportører, livdyr og innmelding fikk skryt. 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 100 Sirdal 
Dato/tid:  17. februar kl. 19.30 Sted: Kommunestyresalen, Tonstad 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   AU-medlem storfe Martin Mæland 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inghild Håverstad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 17 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 12 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Kva er EBITDEA? 
  

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Prisløypa på lam passer ikkje i forhold til og utnytta beiteresursane i vår område 
 Skal ein effektivisera inn transport må ein og sjå på puljetillegga 
 Tlf. nr. på kjøresedden må takast vekk.. kan bli misbrukt.. 
 Kvifor ikkje hasteslakt på storfe i Sirdal? 
 Kva er kostnaden om eim må ta hasteslakt? 
 Leigar Rundevoll inn personell? 
 Er nokon som har laga svake avtalar med transportørar 
 Fjellkjøring.. her må Nortura passe på at det blir nok kapasitet i framtida 
 Sal i butikk er viktigare enn transport 
 Har ikkje faste dagar for levering … går ikkje 
 Vil ha henting på faste vekedagar i Sirdal! 
 Kva er det nya innan transport? Ingen info på eit år.. 
 Kjøretid er eit EU regelverk 

 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
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– 2020 
Krets 101 Kvinesdal og Flekkefjord 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.30 Sted: Torvløbakkan Gard, Kvinesdal 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Ole    Helle 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 29 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 25 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. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Prisløypen for storfe kunne vært spissere med høyere pris om våren. 
 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Nortura bør være mer aktive mot Fatland produsenter. 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 102 Farsund og Lyngdal 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Vestheim, Lista Fly og NP 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i RU Agro Tor-Arne Frivold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Th.Wittussen 
Øvrige fra administrasjonen:  Bengt Egil Elve 
Ordstyrer: Tor Inge Hustoft 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 41 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 36 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. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Det stod ikke på innkalling at Hans Th. Wittussen kom. 

Det bør stå på innkalling hvem som kommer fra konsernledelse 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Det kom kritikk mot at smågris fra Agder kjøres til Rogaland, mens 
slaktegrisprodusenter fra Agder får smågris fra Rogaland, en helt fra Ryfylke. 
Dette generer for mye og lang transport, hva med kostnad og dyrevelferd. 

 Nortura må bli flinkere til å håndtere situasjoner som Otta, vi må bli bedre til å møte 
kritikk i sosiale media. Vi taper på at det blir ensidig negativt press i lang tid. 

 Nortura bør kunne varsle dersom det er smittsomme sykdommer i et område, slik som 
ringorm. 

 Det er ikke rett at kjøttfetillegg og dermed pris på kjøttet skal være avhengig av om 
avlsoksen er ungdyrkåret, stambokført elelr ikke. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 103 Mandal og Marnardal 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.30 Sted: Høgtun, Øyslebø 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Ingen fra styre/AU 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 18 Referent: Nils og Anette Moland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Om vi skal slå oss sammen med Lindesnes, er det opp til Lindesnes, hvis de vil være 
sammen med osser de velkomne. Men vi kan og bare være Mandal og Marnardal som 
vi har vært. 

 Oddgeir Steinberg: Merking av kjøtt man tar tilbake for nisjesalg er ikke godt nok, bør 
være merket etter Mattilsynetsregler, mangler f eks slaktedato. 

 Sjur snakket om å lage en facebookside hvor man kan skrive når en skal slakte storfe i 
Marnar Slaktering, så kan man se om der er andre som òg skal slakte. 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 104 Audnedalen 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.30 Sted: Vigmostad Bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i RU Agro Tor-Arne Frivold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri K Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Børge    Helliesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner: 
6 

Menn:28 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 

Nye kommunegrenser 
Nye kommunegrenser 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

  
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Medlemsbutikken burde ha åpningstid etter vanlig arbeidstid. Ønske om Langdag på 
Torsdagene.  

 Ønske om 2 ukers og 4 ukers innmelding på storfe. 
 P – lam bør ikke få betalt for slaktet. Dårlig slakt bør det ikke betales for.  
 Nye kommunegrenser: Her ønskes det å holde på kretsene som i dag.  

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstillingen.  
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 105 Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Finsland Bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i RU Agro Tor-Arne Frivold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inger Liv Thoresen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 22 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Ok! 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

 Spørsmål ang avsettning til fond 
 Våre merkevare ligger ikkje i butikken 
 Vi er for svake mot kjedene, bruker ikkje den makta som bør ligge i vårt volum! 
 Hvis nortura gjør det godt så selge det seg mer selv, vi må bli flinkere til å gjøre dei rette 

valga 
 Det trengs at ledere står frem på en god måte også som norges største kjøttforedler! 
 Vi må kunne stole på dei som valgt inn av oss 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 avklaringer rundt nisje/retur 
 ny medlemsbutikk bør være open for alle uten at det går på bekostning av Gilde i butikk 
 postivt at inntransport effektiviseres 

 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som innstilling! 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 106 Åseral og Hægebostad 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Eiken Hotell og Feriesenter 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i RU Agro Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri K Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Tore Forgard 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 30 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 28 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Medlem som ikke har mail, vil ha innkalling og saksliste pr. post.  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Lønningene for høye i Nortura.  
 For mange dårlige innviseringer. Ingen konsekvenser for ledelsen når det blir gjodt en 

dårlig jobb.  
 For dårlig produkt utdvikling i Nortura.  
 Komminikasjonen ut til eierne er for dårlig.  

  
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Prima – Nortura skulle ikke ha kjøpt Prima. Dårlig investering 
 Nortura og Prima burde ha like priser ut til bonden. 
 Har ingen tro på at vi tjener penger på Prima 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Knut Eiken, Eiken trekker seg som innstillingen til nestleder, pga. alle er sauebønder. Det trengs 
representanter fra Storfe. Thorvald Handeland Tlf 977 55 226 Mail: thorvald@thvas.no 
Valgt med akklamasjon. Resten av valget gikk etter innstillingen.  
 
2 buketter blomster delt ut til tillitsvalgte som gir seg. Tore Forgard og Olav Andrew Handeland.  
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 107 Setesdal 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Revsnes Hotell, Byglandsfjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i RU Agro Tor-Arne Frivold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hildur Brøvig 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Tor Hallvard Mosdøl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 13 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 11 Referent: Hildur Elisabeth Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
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: 

 Hvor mye har Anne Marit Panengstuen i lønn 
 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

 Ingen kommentarer 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Når skal prisen på sau økes 
 Hvorfor kan ikke Rema 1000 selge Fårefrikassè i hele landet 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 108 Grimstad, Lillesand og Birkenes – Fellesmøte med 109 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Holt VGS, Tvedestrand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Varaordfører Kirsten Helen Myren 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Th.Wittussen 
Øvrige fra administrasjonen:  Hildur Brøvig 
Ordstyrer: Arild Viken 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 23 
 

Kvinner: 
2 

Menn:21 Referent:  Hildur Elisabeth Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
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: 

 Er det Nortura sitt ansvar med svinnet på lagrene. Hans svarte ut 
 Hvorfor får vi ikke kjøpt Fårefrikassé i alle Rema 100 butikkene 
 Hvordan møter Nortura utfordringen med at forbrukeren vil ha kortreist og lokal mat. 

Hans svarte ut 
 Det var spørsmål om Otta, Hans svarte godt på spørsmålet 
 Hvorfor kom det en lønnsøkning på kr 250 000, til Ellen Flø Skagen 

 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 De som angriper Nortura har mangel på folkeskikk. Dette er ikke bra av eieren å 
oppføre seg slik 

 Hvordan kan vi få slutt på stripeleverandørene, dette bør det tas tak i. Hvilken fordel er 
det å være medlem 

 Hvorfor blir noe slakt fra Gjerstad slaktet i Egersund og noe på Rudshøgda?? 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2020 
Krets 109 Aust i Agder – fellesmøte med 108 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Holt VGS, Tvedestrand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Varaordfører Kirsten Helen Myren 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Th.Wittussen 
Øvrige fra administrasjonen:  Hildur Brøvig 
Ordstyrer: Alf Eivind Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 23 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 21 Referent: Hildur Elisabeth Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Hvordan er tilstanden til Nortura i dag 
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: 

 Er det Nortura sitt ansvar med svinnet på lagrene. Hans svarte ut 
 Hvorfor får vi ikke kjøpt Fårefrikassé i alle Rema 100 butikkene 
 Hvordan møter Nortura utfordringen med at forbrukeren vil ha kortreist og lokal mat. 

Hans svarte ut 
 Det var spørsmål om Otta, Hans svarte godt på spørsmålet 
 Hvorfor kom det en lønnsøkning på kr 250 000, til Ellen Flø Skagen 

 

3 Hvordan er tilstanden til Nortura i dag? 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 De som angriper Nortura har mangel på folkeskikk. Dette er ikke bra av eieren å 
oppføre seg slik 

 Hvordan kan vi få slutt på stripeleverandørene, dette bør det tas tak i. Hvilken fordel er 
det å være medlem 

 Hvorfor blir noe slakt fra Gjerstad slaktet i Egersund og noe på Rudshøgda?? 
 

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

 


