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          Vår dato: 01.06.21
  

Sted: digitalt møte via Teams  
Tid: 12.00 – 13.30 
Tilstede 
Tone Rubach, Einar Åbergsjord, Else-Margrethe Ballo 
Forfall: Svein Olav Thomassen, Birger Bull 
Ikke innkalt: Kåre Holand - NLR 
 

Sak 1:  Innkalling 

Dette møtet var opprinnelig satt til 26. mai, men på grunn av omstendigheter vedrørende permisjon 
hos sekretær, ble møtet flyttet. Det var heller ikke sendt innkalling til NLRs representant, men dette 
var på bakgrunn av saken om søknad om medlemsskap i AU som skal behandles på årssamlinga, og 
innstilles i dette møtet.  

Sak 2:  Årsmelding  

Forslag til årsmelding var sendt ut rett i forkant av dette møtet, men det var flere punkter som 
manglet. AU hadde en felles gjennomgang av arrangementer og møteplan siste år, og samlet oversikt 
kommer i ny utgave av årsmelding som sendes ut til godkjenning.  
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Sak 3:  Regnskap 

  

 

Vedtak: 
Regnskapet fremlegges for årssamlinga og tas til orientering. 

Sak 4: Arbeidsplanen 

AU gikk gjennom forslag til arbeidsplanen og legger denne frem for årssamlinga.  
 

Forslag til arbeidsplan for 2021/2022 
a. Oppfølging av prosjekter og FoU-arbeid 

b. Møter med politikere og næringsorganisasjoner  

c. Møte med medlemmer i valgkomitèer i faglag og Samvirke 

d. Rekrutteringsarbeid 

e. Tenkeloft/FoU-seminar 

 

 

Tekst Regnskap hittil i år Regnskap i fjor

DRIFTSINNTEKTER 2020 2019

Andre inntekter 1 552 432,00-             365 948,14-         

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 552 432,00-             365 948,14-         

DRIFTSKOSTNADER

Lønn/personalkostnader -                              20 323,30           

Driftskostnader 1 032 382,00             345 624,84         

SUM DRIFTSKOSTNADER 1 032 382,00             365 948,14         

Driftsresultat 520 050,00-                -                       

FINANSPOSTER 283,00-                        -                       

RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 520 333,00-                -                       

Disponible ubrukte midler* 885 645,42-                157 266,14         

* IB 157 266,14                

* Resultat 520 333,00-                

* Innbetalt under året (Avsluttet kto) 522 578,56-                

Sum 885 645,42-                
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Vedtak:  
Punktene på arbeidsplanen ble gjennomgått og besluttet videreført, og legges frem for årssamlinga 
for videre tilslutning der.  
 
Sak 5: Aktuelle saker fra Arbeidsutvalget  
 
I innkallinga til årssamlinga er dette satt opp som et punkt på sakslista, men dette utgår. AU har ike 
noen spesielle saker på agendaen akkurat nå, og prioriterer ikke dette punktet.  
 
Sak 5: Søknad om fast plass i Arbeidsutvalget  
 
NLR Nord-Norge har søkt om fast plass i AU: 
 
For å gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer så mener styret i NLR NN at organisasjonen burde 
søke større innflytelse i den kanskje viktigste arenaen i landsdelen for den nordnorske bonden, nemlig 
Nordnorsk Landbruksråd. Styret har derfor enstemmig besluttet om på nytt å søke om fast plass i 
arbeidsutvalget i Nordnorsk landbruksråd. NLR NN har i dag en observasjonsstatus der styreleder i 
NLR NN deltar på møtene i AU.  
 
Saken ble diskutert og det ble gjort følgende vedtak som innstilling til årssamlinga:  
 
Vedtak:  
 
AU ønsker å benytte seg av muligheten som ligger i retningslinjene:  
Årssamlingen kan beslutte å utvide arbeidsutvalget med representanter for flere organisasjoner  
AU stiller seg positiv til at NLR NN blir inkludert som fast medlem i AU. Dette fremlegger til 
årssamling som gjør endelig vedtak.  
 
Sak 6: Valg av leder og nestleder 
 
Saken om valg ble diskutert, og sekretær ønsket gjerne å finne klare retningslinjer for hvordan dette 
skal gjennomføres, da retningslinjene ikke kommenter noen krav utenom at det skal velges leder og 
nestleder ut fra oppnevnte kandidater som er valgt av de enkelte organisasjoner. Det er undersøkt 
med de andre samarbeidsrådene og vår kontaktperson i Norges Bondelag om det ligger noen praksis 
i dette, men det har ikke vært en problemstilling andre steder.  
 
Vedtak:  
Organisasjonene blir oppfordret til kontakt i forkant av møtet slik at det fremlegges forslag man kan 
enes om, og velges via akklamasjon. Det legges ikke opp til skriftlig votering.  
 
Møte hevet 1330.  


