Januar
Felles leveringsbeting
elser for hele landet
● Gildefondet deler ut
sine første stipender til
barn og ungdom.
●

Februar
●

Ett nytt slakteri
i Nordland vedtas. Gilde
Hemnes skal stå ferdig
i 2007. Anleggene
i Bodø, Mosjøen og
Brønnøysund
nedlegges.

Mars
●

Veritas får i oppdrag å
vurdere hvordan Gilde
Norsk Kjøtt utøver
markedsreguleringen.

April

Mai

Juni

«Pris viktigst» sier
andelseierene og er
mer tilfredse med sitt
medlemsskap enn
tidligere, viser en intern
undersøkelse.
● Gildes sporbarhetssystem reduserer
skadeomfanget av
Kadmium i dyrefor.

●

Legionella-mistanke
i Sarpsborg. Driften av
kjøletårnet på Gildeanlegget i byen er
tilfredsstillende.
● Eksport av oksehjertehinner og lårbein til
Tyskland for medisinsk
bruk.

●

●

Etiske retningslinjer
vedtatt.
● Gilde BBQ team norgesmester i grilling
● Styret foreslår ny
selskapsstruktur og
medlemsorganisering
for konsernrådet.

Viser vei mot topp i 2010
Gilde Norsk Kjøtt har i 2005 gjennomført sitt
aller beste år. Virksomhetens bidrag til andelseierenes råvarepris er styrket, det investeres for
framtiden, forbrukeren velger våre produkter og
konsernet viser solid økonomi. Året har gitt et
godt bidrag i arbeidet med å etterkomme konsernets formål; «Sikre avsetning for norsk kjøtt
og skape verdier for eierene».
■ I 2006 kan Gilde Norsk Kjøtt se tilbake på 75 år i bondens
tjeneste som landsdekkende samvirkeforetak. Dristige og
framsynte var de kvinner og menn som valgt nye løsninger;
bygde de første bondeeide slakteriene og organiserte dette i
egne lag. Nyskapende var de som fulgte opp med Gilde som
lansdekkende merke og kjøttsamvirket som lansdekkende

Konserndirektør
Region Vest/Slakting/Skjæring
John Helge Bergflødt (41) fra Lier.

Konserndirektør Strategi/Personal/Kommunikasjon
Egil Olsvik(48) fra Skånland i Troms.

m

Visekonsernsjef
Tilførsel medlem
Knud Daugaard (55)
fra Herning Danmark.

Konsernsjef Axel Krogvig (55)
fra Ringsaker
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selskap. Det er denne viljen til å gå nye veier, se hva som
kreves år fram i tiden og gjennomføre det i dag; – det er det
Gilde Norsk Kjøtt skriver sin 75 års vellykkede historie over i
disse dager. – Og det er det samme som kreves av oss, tillittsvalgte som ansatte, som har vår historiske tørn nå, vi må
vise den samme dristighet, framsynthet og handlekraft. Da
legges grunnlaget for at det også om nye 75 år kan skrives
historiefortelling om Gilde Norsk Kjøtt, bedriften som skapte
allianse mellom bonde og forbruker, mellom forretning og
samfunnsansvar; og lykkes!
Historien kan være rik og gi impulser til framtidens løsninger. Boka Streif, «matmøter i norsk matkultur», kommer som et
levende bevis på det lokale mangfold i det norske spiskammers. Gilde Norsk Kjøtt har tatt utfordringene og åpnet for det
lokale entreprenørskap på kjøkkenet, satset på lokale spesialiteter gjennom Thulefjord, Hallingskarvet, Eldhus og nye
prosjekter er på gang. Dette gjennomføres som et kjærkomment supplement til kvalitetsvolumet i Gilde og Terina, men

August

September

Oktober

November

Salgsrekord av
sommerprodukter.
● Innfører egen
varestrømslinje for
halal-slakt

●

Arbeidsgruppa «Aktive eierer» legger fram sitt
diskusjonhefte for kontaktutvalgene
● Gilde tar avstand fra tallene som framkommer
i «marginundersøkelsen» til NILF.
● Anlegget i Granvin besluttes nedlagt.
● Ekspedisjonen på Rudshøgda besluttes nedlagt.
● Gilde betinget positiv til dobbel mottaksplikt
i sin høringsuttalelse til Landbruks- og
matdepartement.

●

Gilde inngår en
eksportavtale med Esso
på 150 tonn pølser.
● Etterbetaling på 75 øre
pr kg for leveranser
første halvår.
● God lammesesong

●

●

– vi må aldri trekke i tvile at grunnlaget ligger i kjernevirksomheten. Levelige rammebetingelser for norsk landbruk, satsing
på infrastruktur og realisme i lover og forskrifter er basale forutsetninger for framtidens norske næringsmiddelvirksomheter.
Utviklingen av Gilde Norsk Kjøtt har de siste årene krevd
organisasjonsendringer og strukturtiltak. Omstillinger er så
vel naturlige som nødvendige, og et vesentlig bidrag til en
solid og positiv utvikling. Effektivisering og omstilling er
allikevel ikke noe mål i seg selv, det betyr forenkling og er virkemidler i en stadig tøffere konkurranse. Denne konkurransen
krever et sett av virkemidler, og vekst er et sentralt virkemiddel i utviklingen. Det er i dette totalbildet Gilde Norsk Kjøtt og
Prior Norge sier at framtiden krever fellesløsninger over tidligere «grenser» for fortsatt å etterkomme eiernes formål med
virksomhetene. Den foreslåtte fusjonen vil kombinere effektiv
forretningsdrift og forbrukerrettet nyskaping med samfunnsansvar der nærmere 40 000 arbeidsplasser i en verdikjede tar

Desember

Historisk
av I N G
S T Y R E T S ● Bjulemat
E R Esalg
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Tilslutning fra konsernrådet til ny forretningsstrategi, selskapsstruktur og medlemsorganisering
(Topp i 10).
● Gilde Evanger norgesmester i pinnekjøtt
● Gilde søker verdenspatent på pølse med
probioptiske bakterier.

Konsernstyret innkaller
til ekstraordinært
årsmøte for å vedta
endringene i
«Topp i 10».
● Planlegger offentliggjøring av fusjonen
med Prior
●

hele landet i bruk. «Selskapene skal ha kredit for å tenke nytt
og for å ha brukt tid til å finne utradisjonelle løsninger», uttalte
landbruks- og matministeren som raskt stilte seg positiv til
fusjonsplanen.
Gilde Norsk Kjøtts strategiplan fram til 2010 setter konkrete
mål og krystallklare veivalg for kommende fireårsperiode, og
hovedveiviseren er «Topp i ’10». Et av de aller viktigste målene
i denne planen er «best pris»; å gjenreise vår konkurransekraft
i tilførselsmarkedet. Målet innebærer et skift i prioritering og
er et ambisiøst mål tuftet på grunnleggende samvirkeprinsipper. «Den som intet våger intet vinner»; i Gilde Norsk Kjøtt
våger vi!
Vi er på vei mot «Topp i ’10» – og – vi når de mål vi setter.

Axel Krogvig
Konsernsjef

ig
synl
ære
v
å
g

g
geli
gjen
l
i
t
og

Konserndirektør
Region Øst/Foredling
Runar A. Larsen (58) fra Nøtterøy.

Konserndirektør
Region Nord/Norsk Kjøtt Råvare
Ivar Råstad (56) fra Vågå.

Konserndirektør Økonomi
Kai Linnes (52) fra Sør-Odal.

Konserndirektør
Gilde Norge/Salg/Marked
Torstein Bore( 61) fra Stavanger.
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