
   
 

 

Landbruksråd Innlandets samvirkedag 16. november – med egne møter 15. november 

Scandic Hotel Lillehammer 
 
Velkommen til samling for tillitsvalgte i faglag og samvirkeorganisasjoner i Innlandet. 
 
Landbruksråd Innlandet består av faglag, samvirkeorganisasjoner, bygdekvinnelag og 
bygdeungdomslag i Innlandet. Formålet med landbruksrådet er å legge til rette for: 

- felles regional møteplass 
- bygge nettverk 
- styrke kompetanse, spesielt på samvirke 

 
De enkelte medlemsorganisasjonene samler sine tillitsvalgte til opplæring og diskusjoner om sentrale 
tema i høst.  
Verdien av og samles på tvers av organisasjoner er stor, og vi inviterer nå til to dager der vi får i pose 
og sekk: en dag samlet i egen organisasjon, middag for hele gjengen på kvelden og samlet møte 
dagen etter. 
 
Bonde- og Småbrukarlaget har ikke planlagt egen samling for sine tillitsvalgte på tirsdag. Dere er 
likevel velkomne til å delta på middagen og overnattingen dersom det er ønskelig.  
 
 Priser:  
- En møtedag inkludert lunsj (enten særmøte eller samvirkedag): kr 650  

- Middag og overnatting og samvirkedag med lunsj: kr 2.150  
 
Svarfrist til fylkessekretær i Oppland 26. oktober.  
 
 

Program – med forbehold om endringer 

Onsdag 16. november 
9.00 Velkommen til samvirkedag v/Åse Sundvor, leder i Landbruksråd Innlandet 

Møteleder for dagen: Gaute Lenvik, Norsk Landbrukssamvirke 

Sammen er vi sterkere  

v/Gaute Lenvik - Verdien av å stå sammen, både politisk og i markedet 

9.45 Pause 

10.00 Tillitsvalgtrollen – ombudsrollen 

v/Erling Aas Eng – ombudsrollen 



   
 

v/Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving og en tillitsvalgt - Bondens Nettverk og tillitsvalgtes 

rolle 

 Innledninger og medvirkning fra deltakerne 

12.00 Lunsj 

13.00 Råvarer, marked, priser og importvern i en urolig verden 

v/Geir Langseth, Felleskjøpet Agri, Ole Nikolai Skulberg, Nortura og Johnny Ødegård, Tine 

14.15 Kort pause 

14.30 Samarbeid lokalt – eksempler fra Ringsaker og Øystre Slidre der det er god tradisjon for å 

arrangere noe sammen på tvers av organisasjonene 

15.00 Avslutning og årssamling for Landbruksråd Innlandet (for oppnevnte i organisasjonene) 


