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Referat fra telefonmøte 03.01.19 
 

Til stede: 

Grete-Liv Olaussen, Anders Johansen, Else Margrethe Ballo, Astrid Tove Olsen og Svein Slåtsveen.  

Referent: Ajna Nystad 

 

Sak 1: Regnskap 
 
Nordnorsk Landbruksråd har de siste årene, etter at vi ble registrert i Brønnøysundregisteret 
hatt regnskapsfører Anita Einem i Bøndenes Regnskapslag i Harstad, som ansvarlig for vårt 
regnskap. Etter omorganiseringen det siste året, har det vært et ønske fra Norsk 
Landbrukssamvirke at alle landbruksrådene skal få ført sine regnskap hos deres sentrale 
administrasjon. Det virket for oss vanskelig, da vi fortsatt har flere prosjekter med egne 
underkonti i regnskapet. I tillegg må man ha eget org.nummer og konto for å kunne søke 
prosjektmidler. Nå ser det ut til at den sentrale administrasjonen har laget løsninger som gjør 
at dette er mulig, og at vi da har muligheter til å flytte også vårt regnskap fra og med 
01.01.19 hvis det er ønskelig. I tillegg er det slik at hvis vi ønsker utbetalinger fra NL, så 
holder ikke utbetalingsanmodninger, men det må faktureres, som igjen kan føre til at 
Nordnorsk Landbruksråd vil bli mva-pliktige, og dette er ikke ønskelig. Det er ønskelig at det 
blir tatt en avgjørelse på om vi ønsker å fortsette med regnskap i Bøndenes Regnskapslag, 
eller om vi ønsker å overføre regnskapet til Norsk Landbrukssamvirke.  
 
Vedtak: 
Nordnorsk Landbruksråd ønsker å overføre regnskapet til Norsk Landbrukssamvirke fra og 

med 01.01.19.  Arbeidsutvalget får avsluttet regnskapet for 2018 hos Bøndenes regnskapslag, 

med en oversikt over gjenstående midler på egen konto. Når disse pengene skal over føres til 

vår konto i Norsk Landbrukssamvirke er det ønskelig med en oversikt over hvilke mulige 

bindinger som følger disse midlene. 

 
 
Sak 2: Nettside  
Det har vært utfordringer angående vår nettside og deling av bilder fra Instagram. I 
desember ble alle bilder fjernet på grunn av Instagrams nye regler angående deling av andres 
bilder. Da fremsto nettsiden som litt trist, i og med at det er delingen under 
#stoltarktiskbonde som har hatt hovedfokuset i vårt tidligere prosjekt «Et felles løft».  
Men etter litt research og samarbeid med Chili Design, har vi nå funnet en løsning. Hvis man 
nå trykker på fanen «bilder», blir man linket rett videre til Instagram, og #stoltarktiskbonde  
 



2 
  

Nesseveien 2B arktisklandbruk.no Instagram: @nordnorsk_landbruksrad 
9411 Harstad facebook.com/norgennlr #stoltarktiskbonde 
  
   

Vedtak:  
Saken løste seg greit, og det ble ikke nødvendig å ta noen grep som påvirket 
brukervennligheten på hjemmesiden på noen måte. Den fremstår i all hovedsak som før.  
 
 
Sak 3: Rådsmøte 6. februar i Tromsø 
Nordnorsk Landbruksråd ønsker å gjennomføre Rådsmøte denne dato med følgende saker: 

 Arbeidsplan 2019 

 Årsmelding 2018 

 Regnskap 2018 

 Valg av leder 
 

Vedtak:  
AU starter forberedelse til møte 0830 til 1000.  
Tidspunkt for Rådsmøte er 1015 – 1500.  
Siste frist for innsending av innkomne saker 31. januar. Kun saker som er sendt inn på 
forhånd vil kunne tas opp.  

 
 

Sak 4: Felles samling for landbruksrådene – hva er viktig arbeid for oss i Nordnorsk 

Landbruksråd? 

Som en oppfølging av arbeidet med endringer i organisering av de regionale 

landbruksrådene, er vi invitert til en samling for medlemmene i arbeidsutvalgene med 

sekretærer, i Oslo 21. januar. Målet for samlinga er å foreta en felles drøfting av 

forventninger, prioriteringer og arbeidsmåter, og organisasjonenes ønsker og ambisjoner for 

landbruksrådene. For Nordnorsk Landbruksråd sin del har vi allerede definert hva som er 

viktig for oss i landsdelen gjennom vår strategi som har følgende hovedpunkter:  

 Rekruttering 

 FoU 

 Samfunnskontakt 
 

Det er kommet signaler på at det er ønskelig at det er faglagene som skal ivareta oppgavene 

som foreligger politisk, og at landbruksrådene blir mer ensartet i sitt arbeid på andre 

områder. Nordnorsk Landbruksråd har i flere år arrangert møter med politikere både lokalt, 

regionalt og sentralt, og ønsker også i fremtiden frihet til å jobbe med regionale 

problemstillinger. 

Vedtak: 

AU bør være forberedt på at det vil bli stilt spørsmål med vår arbeidsmåte fra sentralt hold, 

og vi avholder derfor telefonmøte 18. januar for å forberede møtet i Oslo. Tidspunkt 1130. 
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Sak 5: Samvirkeopplæring 

Denne saken tas opp igjen under arbeidsplanen på Rådsmøtet- men sekretær tar kontakt 

med Senja videregående skole angående tid og sted for en slik samling. Vi har arrangert en 

rekrutteringssamling i Alta i desember der alle elevene ved Tana videregående skole var 

invitert og fikk delta gratis, så Finnmark er ivaretatt denne sesongen.  

Det var veldig gode tilbakemeldinger fra Senja etter dagen vi arrangerte der i januar 2018, så 

det er nok ønskelig med en reprise.  

Vedtak: 

Settes på arbeidsplanene senere på året, i og med at vi ikke har planlagt dette ennå.  

 

Sak 6: Arktisk merking 

Arktisk merking – vi må unngå sentralisering av produksjonen i samvirkeorganisasjonene. 

Etterlyser tilbakemelding fra prosjektet «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk», som 

nå er avsluttet og over i ny fase.  

 

 

 

Møte hevet 1115 

 

 

 

 

 

 


