
Oppsummering Kretsmøter 2021

RU-Agro



Vedtektsendringer 

• 2 møter for Agro og Vest 11. februar 2021 på Teams

• Ett dag og ett kveldsmøte

• Advokat Aksel Hillestad og Willy Finnbakk var med i møtene

• Ingen forslag til endringer 

• Kun avklarende spørsmål og innspill

• Mest vekt på utbetaling til pensjonister, eier kontra medlem og 
praktiske avklaringer rundt utbetaling til produsent.
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Generell informasjon
• 5 møter i 20 kretser fra 22.02. til 03.03. 2021 som gikk på Teams

• 294 møtte i møtene – herav 57 kvinner – oppmøte 14% mot 26,7% i 
2020

• Styreleder Trine H. Våg møtte i 2 møter, Jan Erik Fløtre, Hans 
Amund Braastad og Ole Reino Tala møtte i ett av de andre.

• Konsernsjef Anne Marit Panengstuen møtte i ett møte, i de andre 
møtte Kjell Rakkenes, Lisbeth Svendsen og Karolina G. Henriksen 
fra KL, og Einar Risnes møtte i ett møte.
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Saker som gikk igjen under årsmelding og regnskap

 En del spørsmål om det som skjer og har skjedd rundt Otta

 Hva ligger bak resultatet i 2020?

 Skryt til ansatte for jobben som er gjort og en del fokus på samfunnsansvaret

 Flere innspill rundt Egenkapital-nivå og både positive og negative innspill på å 
fortsette med Medlemskapital-instrumentet

 Og mange lurer på hva Etterbetalingsfondet er og hvordan det fungerer.

 Heller etterbetaling enn utbetaling av medlemskapital og ta bort avsetninger.
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Drift og marked

• Skryt til Helhetlig Industriplan – viktig med planer slik at bonden vet hva som kommer
• Og skryt til det Nortura har gjort på småfe og salg av dette – trenger Fårikålens 

måned, ikke bare Fårikålens dag.
• Vil ha klær for bonden med Gilde og Prior logo
• Endre navn på grillribbe av nakke – ribben er ikke på nakken av grisen
• Større norsk flagg på produktene
• Bekymring for tilbakegang av Gilde – hva er strategien videre her?
• Må ha kvalitetsforskjell mellom Gilde og EMV
• En del bekymring på tilførsler med nedlegging av produksjonen i området, og sett opp 

mot beredskap
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Nortura på offensiven

• En del spørsmål om kjeder og god handelsskikk

• Tilførselskampanjen må foregå kontinuerlig – har vi nok og rette folk på 
bygda?

• Ønske om bedre betingelser på alle storfe – også kviger og kalv. For dårlig 
økonomi på ammeku.

• Vanskelig i Agder med delt oppfølging på gris, må sees på.
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Andre innspill og Åpen post

• Bør en se på salg av varene våre gjennom andre samvirkebedrifter?

• Må bli bedre på Livdyr! Må få fokus på hva som selges gjennom Nortura og kvaliteten 
på disse dyrene.

• Fortsett med å sende ut SMS om behov av slakt for å unngå import

• Må få ut informasjon om samvirke til lærested og generelt

• Ser frem til at Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet!

• Viktig å få ut rett info om MKI

• Ønske om storferinger

• Slutt med Griseløftet!!

• Ønske om like betingelser i Nortura og Prima
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Åpen post

• Savner god kommunikasjon rundt bærekraft i Nortura

• Sammenslåing av krets 95 og 95 – ny krets er 96-Stavanger, 
Randaberg, Kvitsøy

• Nytt navn på krets 105 –Kristiansand og Vennesla
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Andre innspill og Åpen post

SKRYT til Karolina G Henriksen

SKRYT til Helhetlig Industristruktur 

SKRYT  ansatte og styret for 

godt arbeid i 2020              
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