
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord   

Tid/Sted: Teams – Tirsdag 19. mai kl 10.00 – 13.00  

Til stede: Bjørn Arne Skoglund, Ola Johansen , Ragnhild Engan, Fred Tore 
Fagereng, Bente Børsheim, Sissel H. Johansen, Håvard Knygh, 
Merethe Sund,  Pål-Kenneth Løvås og Magne Trondmo.  

 

Forfall:   

Kopi til:   

Referent: Magne Trondmo Malvik 21.05.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra styremøtet forrige uke. 
 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Hva er det som ligger til grunn for signalene om at vi har nok dekning på småfe? 
 

 

2 Orientering fra Medlem/tilførsel 
 
Pål-Kenneth orienterte 

 Status Målselv 
o Utfasing av volumprodukter sept/okt 
o Økning på kjøttdeig 
o PU i Nord 
o Thulefjord – utvikling – navneendring 
o Ansatte godt ivaretatt 

 Går greit på de øvrige slakteriene 
 Pål-Kenneth slutter i Nortura om kort tid 

o Ny tilførselsleder er snart på plass 
 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Jobbes det med alternativer til pølseproduksjonen? Hva med nisje? Det er viktig 
at AU er involvert i denne prosessen – gjerne også eierne. 

o Svein Inge bør inviteres med på et AU-møte til høsten 
 

 

3 Orientering fra fagutvalg 
 
Håvard (gris): 

 Vil bli sett nærmere på tilleggsytelser etter hvert 
 
Fred-Tore (storfe): 

 Tilleggsytelser 
 Statusoppdatering i f.t. Dyrevelferdsprogram 
 Kvalitetstillegg kalv 
 Regelverk nødslakt 

 
Ragnhild (småfe): 

 Ikke hatt møtet i fagutvalget siden forrige AU-møte 
 
Sissel (egg): 

 Økt eggsalg 
 Ny strategi for verdikjede egg og dyrevelferdsprogram 
 Utfordringer med fjørdrakt 
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Spørsmål/kommentarer: 

 Mye diskusjon på sosiale media ang. prisforskjeller på storfe  
 Følges ku/kalvavtaler ordentlig opp? 
 Hva skjer med kraftfôrprisene? Betydelig økte råvarepriser på verdensmarkedet 

 
4 Årsmøtet 17. – 18. juni 

 
Magne orienterte om det praktiske 

 Pr. nå ligger det an til regionale samlinger (2 og 2 regioner) 
 Det innebærer at utsendingene fra Midt og Nord samles på Scandic Hell 
 Årsmøtet vil vare ca fra "lunsj til lunsj" 
 Utsendingene fra Nord bør nok ankomme på ettermiddag/kveld 16. juni. 
 Det er bestilt separate møterom til årsmøteutsendingene fra hhv. Midt og Nord på 

formiddag 17. juni. 
 Det vil bli leid inn personer som tar seg av det tekniske mht. å "knytte sammen" 

de ulike lokasjonene 
 Det er foreløpig uavklart om styret vil sitte samlet på ett sted, eller om de vil spre 

seg og sitte i "sin egen" region. 
 
AU ble enige om følgende "løp" fram mot årsmøtet: 

 Teamsmøte med kretsutvalg. Hver enkelt i AU avholder Teamsmøte med sine 
ansvarskretser.  

o 8. juni kl 20.00 
 Håvard 
 Ola 

o 9. juni kl 20.00 
 Bente 
 Sissel 
 Bjørn Arne 

o 10. juni kl 20.30 
 Ragnhild 

o Referenten fikk ikke med seg tidspunktet for Fred-Tore sitte møte, men 
Fred Tore kaller selv inn til møte med sine ansvarskretser 

o Magne setter opp Teamsmøter for de øvrige, og skriver kort om 
bakgrunnen for møtene i innkallingen 

 Hanne Harila, som er den eneste årsmøteutsendingen fra Nord utenom AU, 
kalles inn til en del av AU-møtet 15. juni. 

 Møte på hotellet på formiddag før selve årsmøtet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 

5 Hvordan skal AU jobbe? 
 
Årshjul 

 Bjørn-Arne har ikke fått kikket på dette ennå 
 Det handler mye om å systematisere det vi allerede vet i en "kalender" 

o AU-møter 
o RU-møter 
o Dialog med kretsutvalg/ansvarskretser 
o Framdrift gruppearbeid 
o M.v. 

 
Dialog innad i AU mellom møtene 

 Det legges opp til at AU oppretter en Messenger-gruppe 
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6 Involvering av- og aktivitet i kretsene 
 
Aktivitet i kretsene framover – handlingsplaner 

 Magne har sendt en epost til kretslederne, med oppfordring om å avholde møte i 
kretsutvalget før sommeren og å lage en enkel aktivitetsplan/handlingsplan for 
høsten 2021. Her bør det være fokus på det sosiale (forutsatt at samfunnet nå 
etter hvert åpnes). 

 AU-repr. bør snakke litt med sine ansvarskretser rundt dette 
 
Gruppearbeid – involvere kretsledere/kretsutvalg 

 Legger en grundig plan for dette på møtet i august 
 Kan f. eks være flere smågrupper som jobber sammen – og som munner ut i et 

stort møte til slutt. Kanskje i tilknytning til RU-møtet til våren? 
 Involvere Norsvin, Bondelag m.v. ? 

 
Dialog med RU/kretsutvalg/kretsledere framover 

 I første omgang blir det møter mellom AU-repr. og ansvarskretser nå i forkant av 
årsmøtet 

 
Innkomne saker fra kretsene 

o Vefsn/Grane 
Bekymringsmelding ang NN-trekket i regionen i f.t. at evt. endringer kan 
gjøre at sør-delen i Nordland kommer dårligere ut mht. distr tilsk. 

o Ang. medlemsbutikk (Harstad) og utkjøring av varer – oppfattes 
skjevfordelt blant enkelte. Pål-Kenneth tar dette videre. 

o Dette med medlemsbutikkene kan vi sette opp på programmet til AU-
møtet i august/sept 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Det er fortsatt mange meninger om NN-trekket – i alle retninger. Vi må ha tiltro til 
at styret greier å finne en best mulig vei framover mht. denne saken. Samtidig må 
AU fortsatt ha dette på agendaen og bli oppdatert fra styret. 

 
 

 

7 Fysisk AU-møte 31. aug – 1. sept 
 
Det kan være like praktisk å legge møtet til Østlandet som å ha det i Nord-Norge. Møtet 
kan da kombineres med besøk på f. eks Rudshøgda. Evt. Løren. Magne sjekker litt rundt 
dette. 
 
Aktuelle saker: 

 Aktivitet i kretsene/dialog – inkl dette med gruppearbeid 
o Kunne Tor Olav vært med på denne delen? 

 Medlemsbutikkene (Målselv/Harstad/Bjerka) (Sissel sjekker litt hva som er 
praksis på de ulike butikkene). 

 Kadaverordning i Finnmark (Ola sjekker opp litt rundt dette i forkant) 
 Aktiviteten på Målselv (inviter Svein Inge) 
 Leveringsvilkår (Tilleggsytelser/puljetillegg) – info fra adm (Teams) på de enkelte 

dyreslag. Magne sjekker med (Finn/Asgeir/Karin) 
 Importvern/Tollvern – priser – sammenhenger (Ole Nikolai og Hans Thorn) 
 Rådgivning.  Kan noen fra rådgivningstjenesten fortelle litt rundt hvordan man 

dimensjonere rådgiverapparetet og sikrer effektivitet framover? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magne 
 
 
 
 
Sissel 
 
Ola 
 
Magne 
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8 Eventuelt 
 
RU-møtet etter påske 

 Au er enige om at dette ble et godt møte med et bra utfall 
 
NN-landbruksråd  

 Bjørn Arne har hatt noe dialog med Tone rundt dette 
 Det er flere som er usikre på hva landbruksrådet egentlig gjør. 

Dersom dette rådet har en "nyttefunksjon" så bør vi bli oppdatert på det. 
Bjørn-Arne følger opp dette. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn 
Arne 

   

 


