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Forsildebilde er tatt under middagen på Landsmøte til NBS da Jo Arne fikk denne fine 
klokka fra, tidliger stortingsmann, æresmedlem i NBS, optimisten og ståpåmannen 
Åge Hovengen, en av flere som har hjulpet Jo Arne. Står mere om saka på side 9.

Program årsmøte.

Årsmøte 13. Mars 2010

på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.
Kl. 12:10 - 13:00 Årsmøtesaker.

- Godkjenning av innkalling og 
saksliste.

- Valg av møteleder og møte referent.
- Årsmelding 2009
- Regnskap 2009
- Arbeidsplan og budsjett 2010/2011
- Innkomne forslag.
- Valg

Åpent møte:

Kl. 13:00 – 13:45 Ny bank og forsikringsavtale. 
v/Birger Magnor fra Gjensidige.

Kl. 13:45 – 14:00 Spørsmål fra rep.
Kl. 14:00 – 14.45 Ny landbrukspolitikk.

V/ styrerep Marit Jordal NBS. 
Hva må endres i landbrukspolitikken 
for å få ungdomen til å overta.    

Kl. 14:45 – 15:00 Spørsmål fra salen.  

- Hjemreise -
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Lederen har ordet.

GODE MEDLEM.

Vi er igang med et nytt år, for ikke å si et nytt tiår.  
Landbruksdepartementet skal lage ny landbruksmelding for de 
neste tiår. Det blir stadig flere mennesker i verden, også i Norge.  
Vi må produsere mere av vår egen mat her hjemme og ikke kjøpe 
av dem som allerede har for lite. Skal vi prdusere mer må det skje 
på utmarksbeite. Bonden må få tilbake skogsbeite som staten nå 
bruker til rovdyr. Det er noen i Landbruksdepartementet som har 
oppdaget at ulv og sau ikke går sammen.
Det blir spennende å se om meldingen inneholder noen konkrete  
tiltak eller bare fine ord. Vi får kanskje en liten pekepinn ved det  
neste jordbruksoppgjøret. Landbruksmeldinga må ihvertfall gi  
noen gode signaler slik at de yngre får lyst til å overta.
Da ønsker jeg alle lykke til med de neste tiåra.

Leder Trond Buttingsrud 
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2010

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum Anne E Juul Persbråten Persbråten 1340 Skui 67136052 
45167541 

Eidsvoll Juul Melvold Røslien  
2092 Minnesund

63968840
97514318

Feiring
Nedre Romerike 

Vakant
Vakant 

Hurdal Ketil Melvold 
melvol@online.no

2090 Hurdal 63989568 
90683067

Nannestad Thorolf Holter
thorolf.holter@c2i.net 

Solbakken, 
2030 Nannestad

63995745 
41906617

Nes & Sørum Arne Huser 
a-huser@online.no 

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63903131 
90970533

Sørkedalen Lillann Berger
lillann65@online.no 

Sørkedalen 
0759 Oslo

 22 49 40 05
91 57 37 02

Fylkeslagets adresse:

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag
v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø Spektrumveien 3, 

0666 OSLO Mobil: 909 78 371 Faks: 22 64 20 58
e-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2008 var 209stk.
13 nye inn, 20 utmeldt i 2009 og vi er nå 202 medlemmmer.

FYLKESLAGET  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:    http://www.smabrukarlaget.no   
der velger du fylkeslag “Akershus Oslo“ i nedtreksgardinen. Eller velg fra kart.

Her prøver vi å legge ut meldinger, referater, viktig informasjon, og alle 
pressemeldinger, åpne brev og høringsnotater. Årsmelding, regnskap og budsjett for 
hvert år blir også lagt ut her, slik at medlemmene kan lese det der, eller laste det ned 
til sin egen pc. Den som ikke har tilgang til internett, kan kontakte fylkessekretæren
og be om å få årsmelding med regnskap og budsjett  tilsendt i posten.  Her vil man 
også finne informasjon om og fra lokalaga som vil ha ut innformasjon. Så har du noe 
du vil vi skal publisere så sender du det som e.post til fylkessekretærens mail adresse. 
sveinke@getmail.no .
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STYRET I  OSLO AKERSHUS                         

BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2009/2010
Leder Trond Buttingsrud Asker & Bærum BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Ingunn Grepperud Nes & Sørum BS

1. vara Tore Berger Sørkedalen BS

2. vara Magnar Haraldsen Nannestad BS

3. vara Ingen 3. vara Da Sandnes trakk seg fra styre.

Regnskapsfører Ellen Buttingsrud Asker & Bærum 
Gårdsregnskapslag 

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Terje Akerhaug Asker og Bærum BS
Thorolf Holter Nannestad BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS
                                                            Kjell Burås, Hurdal BS

Adresser og telefonnummer til styret finner dere på våre nye websider, som man 
finner ved å velge “Akershus Oslo” fylk fra NBS sin hjemmeside. 

http://www.smabrukarlaget.no

Fra årsmøte 7.mars 2009
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 
I 2009/2010 FOR PERIODEN APRIL 2009-MARS 2010

Refefat fra Årsmøte i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.
Sted: på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.  7. Mars 2009 Kl. 12:00

Program: Kl. 12:00 – 12:10 Registering.
Desse møtte:
Jorunn Sandbraathen  Sørkedalen BS og valgkomite.
Trond Buttingsrud  OABS 
Jo Arne Ødegård  OABS
Ketil Melvod Hurdal BS og valgkomite og vara til styret.
Kjell Burås Hurdal BS
Tore Berger Sørkedalen BS 
Kjetil Jørstad A&B BS
Einar Lundeby Hurdal BS
Thorolf Holter Nannestad BS
Terje Akerhaug A&B BS og valgkomite
John Petter Løvstad Ass. Generalsek NBS 
Dagfinn Sundsbø Sp. Gjest. 1. kandidat for Akershus Sp. Stortings liste.
Svein Kåre Eggebø Fylkessek. Sørkedalen BS.
 
Kl. 12:10 – 13:00 Årsmøtesaker. 
Velkommen ved leder.
Godkjenning av innkalling og saksliste.  Godkjent uten merknad.

– Valg av møteleder og møte referent.
– Kjell Burås møteleder og 
– Svein Kåre Eggebø som møtereferent.

- Årsmelding 2008. Gjenomgått av leder og ble godkjent.
- Regnskap 2008. Gjenomgått av sek. sammen med revisor beretning og regnskap 

og revisorberetning ble godkjent. 
- Arbeidsplan og budsjett 2009/2010 v sek.  Sek gikk gjennom budsjettet og ba om 
innspill til arbeidsplan. 
Her hadde flere ordet. Med forslag og spørsmål. Som må man ha 5 i styret i lokallag. 
Hva kan man gjøre for å få flere aktivt med i lokallaga. Hva kan gjøres for lag som 
ikke fungere m.m. Her hadde Kjetil Jørstad, Tore Berger og Kjetil Melvold ordet. 
Hva kan styre gjøre vedrørende Markalova. Her hadde Tore Berger, Kjetil Jørstad og 
John Petter Løvstad ordet. 

Skal fylkeslaget arangere valgmøter? Hva med å få til møte med Markalova som del 
av ett politisk møte..om markalova ikke blir trumfet gjennom før valget. 

Tore Berger ønsket flere møter med alternative driftsmåter som kaninavl, inn på tunet, 
økologisk drift m.m. Gjerne sammen med andre organisasjoner som innovasjon Norge 
og fylkesmannen. 

Budsjett og arbeidsplan ble vedtatt.
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Valg: Leder i valgnemda Ketil Melvold la frem forslagene fra valgnemda. 
De hadde hatt det veldig vanskelig og en del av valgene ble tatt direkte på møte med 
diverse justeringer slik at nytt styre består av: 

Leder Trond Buttingsrud Gjenvalgt
Styremedlem. Ingunn Grepperud Gjenvalgt for to år.
Styremedlem. Jo Arne Ødegård ikke på valg
Styremedlem. Yngvar Sandnes ikke på valg
Styremedlem.  Ketil Melvold Ny for to år
1. vara. Jorunn Sandbråthen Ny
2. vara. Tore Berger Ny
3. vara. Magnar Haraldsen Gjenvalg.

Revisorer: 
Leif Røyse Feirig BS ikke på valg
Thorolf Holter Nannestad BS Gjenvalgt
 
Valgnemnd:
Terje Akerhaug Asker & Bærum BS ikke på valg
Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS ikke på valg
Kjell Burås, Hurdal BS ny
Åpent møte:
Kl. 13:00 – 14:00 Foran valget 2009. Her deltok.

Statssek. 1. kandidat på Akershus Senterparti si stortingsliste:
Dagfinn Sundsbø og ass. Generalsekretær NBS John Petter Løvstad. 
John Petter startet med å påpeke de store omveltningene vi har hatt bare det siste året 
og kom med spørsmål og krav til våre venner på stortinget. Etterpå overtok Dagfinn 
Sundsbø og prøvde å svare på Løvstad sine spørsmål og få frem senterpartiet sine mål. 
Og hvordan det er å måtte spise kameler. Der ble en god dialog mellom disse og 
utsendingene. 

Spesielt mellom Sundsbø og Kjetil Jørstad som forsvarte Venstre sin situasjon. Og 
diskusjonen viste at det er viktig å bruke tida frem til valget med folkeopplysning av 
representantene så vi vet hva og hvem vi stemmer inn på  Stortinget denne høsten. 
Møte sluttet kl. 15.00 

7



Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær og hos Jorunn, med unntak av et som 
ble holdt på FK Kløfta før fylkesårsmøte. Det har vært avholdt 8 styremøter og styret 
har behandlet 44 saker i medlemsåret.
Fylkesleder Trond og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. telefonmøter. 
Ketil sitter i valgnemda for NBS. Leder og sek deltok på forsikringssamling og 
repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til NBS på Gardermoen.
 Elles deltok vi med Honning som “ Smaken fra fylket” og lokalproduserte produkter 
fra fylket. Vi stod også for pynting av landsmøte salen og fikk hjelp fra skolebarn fra 
Sørkedalen med fine tegninger.

Bilde er fra åpningen av landsmøte i NBS.

Thorolf Holter sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og 
miljø ”Leira prosjektet”. Svein Kåre Eggebø sitter i aksjonsutvalget i NBS.
Det har ikke vært noen markeringer eller aksjoner under året som gikk. 
Styret har bestemt å bruke avisa Bonde- og Småbruker og Internett. 

LOKALLAG
Informasjon om lokallagene finnes på ABS hjemmesider. Vi savner 
fortsatt innspill og informasjon om aktivitetene i lokallagene. Vi kan tilby 
lagene å bruke våre sider hvor de kan få presentert hva det måtte være, 
det er bare å sende stoffet til fylkessekretæren helst elektroninsk på 
mail.Vi vil gjerne at medlemmer og lokallag lager en presentasjon av seg 
selv, f.eks. garden din og laget. Og sender det til fylkessekretæren så 
legger han det ut på hjemmesidene våre. 
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Under landsmøte fikk Jo Arne overrakt blomster og edle dråper fra leder i 
Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag Lillann Berger og Tore Berger. 

SPESILLE SAKER  Hakloa-saken og Venneråsen.
Det er vel allment kjent nå at noen av våre lokallagsmedlemmer har vært involvert i 
noen langvarige og ressurskrevende saker gjennom de siste årene. Begge sakene 
gjelder overtakelse av husmannsplasser fra den ikke ukjente godseier Carl Otto 
Løvenskiold.

Den  første og eldste saken, Hakloa-saken, og som har pågått i 10 år, går nå mot 
endelig avgjørelse. Da Carl Otto har tapt anken og gården er expropiert av staten. 

Den andre saken gjelder en husmannsplass i Sørkedalen; Venneråsen. Saksforløpet 
her er mer komplisert da denne plassen ble kjøpt fra løvenskiold for mange år siden 
og med klausul om gjenkjøpsrett dersom plassen gikk ut av slekta i rett nedadstigende 
linje. Nåværende innhaver av plassen, Sverre Venneråsen, har ikke barn og ble på en 
eller annen måte overtalt til å selge plassen tilbake til Løvenskiold for en 
tilsynelatende latterlig pris. Oslos nåværende ordfører, Fabian Stang var involvert i 
dette, da som advokat for Løvenskiold. Han fikk mye kritikk for dette i media. 
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Det viser seg imidlertid at Sverre Venneråsen har en niese som er barnebarn av han 
som opprinnelig kjøpte plassen av Løvenskiold. Ingen i denne slektslinjen fikk vite 
noe om salget før salgskontrakten var underskrevet.

Man har i ettertid forsøkt å omgjøre kjøpsavtalen i retten men dette er nå avgjort til 
fordel for løvenskiold. En god del av innbyggerene i Sørkedalen har involvert seg i 
saken på Venneråsenslekta sin side. Man har også fått drahjelp fra selveste Åge 
Hovengen, alle husmannsfolks gamle frontkjemper.

Løvenskiold skal i en av rettsakene her ha proklamert at han aktivt prøver å ta tilbake 
solgte eller eksproprierte husmannsplasser. Det er derfor gjort forsøk på å finne og 
kontakte andre eiere av husmannsplasser med samme type kontrakter med klausul om 
gjenkjøpsrett. Dette har imidlertid vist seg å være vanskelig fordi folk rett og slett er 
redde for Nordmarkas enevoldshersker.

Det er også verdt å merke seg at myndighetene nå er i ferd med å fjerne jordlovens 
§14 som danner grunnlag for salg/ekspropriasjon av husmannsplasser til de som har 
drevet disse plassene i generasjoner.

Dette er Hakloa saken I forkortet sammendrag...
• I 2003 ble Jo Arne Ødegård kastet ut av barndomshjemmet, husmannsplassen 

Hakloa  i  Nordmarka,  etter  en  årelang  strid  med  godseier  Carl  Otto 
Løvenskiold. 

• Ødegårds bestefar kom til Nordmarka som leilending i 1919. 
• Ødegård har tidligere fått medhold i Oslo kommune, flykleslandbruksnemnda 

og  Landbrukdepartementet  for  at  det  var  grunnlag  i  den  såkalte 
«husmannsparagrafen» i jordloven til statlig ekspropriasjon. 

• Løvenskiold kom med tilbud om å kjøpe, men da med strenge klausuler og 
forkjøpsrett for Løvenskiold. 

• I  en  dom i  februar  2005  opphevet  Oslo  tingrett  vedtaket  i 
Landbrukdepartementet om ikke å ekspropriere eiendommen. 

• Løvenskiold tapte i høyesterett i år, og Oslo tingrett har nå vedtatt verdien på 
eiendommen. Til 7,5 millioner  som Landbruksdepartementet har anket. 

Kastet ut.

I 2003 nøt Ødegård sin siste kaffekopp på småbruket i Marka. Ute stod namsmannen og politiet, 
Ødegård ville ikke frivillig forlate barndomshjemmet og måtte bæres ut. 
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Diverse klipp fra LD og presse.

EIENDOM: HAKLOA-SAKEN ENDELIG AVGJORT
Eiendom:  Jo  Arne  Ødegård  søkte  i  1998  om  ekspropriasjon  av  plassen  Hakloa 
Vestre.  Plassen  eies  av  Carl  Otto  Løvenskiold  (Løvenskiold  Vækerø).  Staten  ved 
Landbruks-  og  matdepartementet  har  ved  Høyesteretts  dom av  18.  september  fått 
medhold i at vedtaket om å ekspropriere husmannsplassen Hakloa Vestre til fordel for 
Jo Arne Ødegård er gyldig. 
Landbruks-  og  matdepartementet  vedtok  ved  første  gangs  behandling  ikke  å 
ekspropriere da et framlagt tilbud fra Løvenskiold side ble ansett tilfredsstillende for å 
ivareta Ødegårds interesser. Dette vedtaket ble kjent ugyldig av Oslo tingrett.
Etter  dette  måtte  Landbruks-  og  matdepartementet  behandle 
ekspropriasjonsspørsmålet på nytt. Da Løvenskiold ikke sto ved sitt tilbud til Ødegård 
ble det i 2005 vedtatt å ekspropriere i tråd med praksis i de såkalte husmannssakene. 
Løvenskiold reiste sak for Oslo tingrett for å få kjent ekspropriasjonsvedtaket ugyldig. 
Oslo  tingrett  ga  ham  ikke  medhold.  Heller  ikke  Borgarting  lagmannsrett 
støttet Løvenskiold i hans syn på gyldighetsspørsmålet. 
Med Høyesteretts  dom er  gyldighetsspørsmålet  avgjort  med  endelig  virkning.  Det 
som nå gjenstår er å avholde skjønn til fastsettelse av kjøpesummen.

Eiendom:  Jo  Arne  Ødegård  søkte  i  1998  om  ekspropriasjon  av  plassen  Hakloa 
Vestre.  Plassen  eies  av  Carl  Otto  Løvenskiold  (Løvenskiold  Vækerø).  Staten  ved 
Landbruks-  og  matdepartementet  har  ved  Høyesteretts  dom av  18.  september  fått 
medhold i at vedtaket om å ekspropriere husmannsplassen Hakloa Vestre til fordel for 
Jo Arne Ødegård er gyldig.

Jo  Arne  Ødegård  vant  kampen  mot  skogeier  Løvenskiold  om  barndomshjemmet 
Hakloa Vestre. Nå har Oslo tingrett avgjort at han må betale 7,5 millioner kroner for 
husmannsplassen. (klipset fra Aftenposten) . Prisen er anket av LD. 
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Medlemsfordeler: Forsikring-Bank-Advokat-og Hotellavtaler.

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du landets beste bank og 
forsikringstilbud hos Gjensidige.  Landets desidert beste bank og forsikringsordninger 
for landbrukskunder.
Oversikt betingelser på landbrukslån (pr. 4.2.2010)
Gjensidige bank og Landkreditt bank(alle rentesatser er nominell) 

 

Vi oppfordrer deg til å sjekke din rente på landbrukslånet du har i dag og 
sammenligne med tabellen over.
Som medlem kan du fra 2010 også få 30 %     bonus   på dine driftsrelaterte 
forsikringer (betinger HMS-kurs og medlemsskap i landbrukets HMS-tjeneste) 
Gjensidige gir økonomisk bidrag til en rådgiverstilling i NBS, hvor medlemmer får 
råd rundt tidlig-pensjon, forsikring, skatt, regnskap og generasjonsskifte. 
Svein Løken er NBS sin rådgiver innen forsikring. 

Ta kontakt med Svein på telefon 61 27 75 14  / 61 27 56 58 (jobb) 
eller 90 04 28 83 (mobil).

HOTELL AVTALER.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG HAR INNGÅTT AVTALE 
MED 

P-HOTELS og BONDEHEIMEN. 
Disse avtalene kan brukes av alle medlemmer.

P-HOTELS
PRISER FOR 2009

KR. 745,- for overnatting i enkeltrom
KR. 845,- for overnatting i dobbeltrom

Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.
Prisen er pr natt, pr rom og inkl. moms og frokost*. 

Prisene er kr. 50,- under ordinær pris.
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 Landbrukslån 
Gjensidige bank
NBS medlem

Landbrukslån 
Landkreditt bank 
Bondelagsmedlem

Landbrukslån 60% 
Opptil 1,000,000 

3,60% 3,80 %

Landbrukslån 60 %
Mellom  1- 2,000,000

3,45 % 3,80 %

Landbrukslån 60 %
Over 2,000,000

3,45 % 3,55 %

Landbrukslån 80 %
Opptil 1,000,000

4,00 % 4,55 %

Landbrukslån  80 %
Over 2,000,000

3,85 % 4,55 % 



BONDEHEIMEN, OSLO

Gyldig frå: 01.01.2009
Gyldig til: 31.12.2009

 Avtalepris gjelder alle dagar og inkluderer frokost

Standard enkeltrom: Kr. 1.095 (ORDINÆR PRIS. Kr. 1.370 - 1.820)
Standard enkedobbeltrom: Kr. 1.285 (ORDINÆR PRIS Kr. 1.690 – 2.080)

Tillegg oppgradert rom kr. 275 (Inkluderer ekstra komfortabelt interiør,breiband, 
buksepresse etc.) 

Tillegg delux rom kr. 375 (Inkluderer ekstra komfortabelt interiør og stort rom, 
breiband, buksepresse etc.)

ADVOKAT AVTALE.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en rammeavtale med advokatfirmaet 
Hjort DA i Oslo om ny sentral advokatavtale for organisasjonens medlemmer og for
organisasjonen sjøl.
Hjort DA vil innen rammen av avtalen sikre at Norsk Bonde- og Småbrukarlag og
dets medlemmer får tilgang til de juridiske tjenester og annen relevant assistanse fra
Hjort som Norsk Bonde- og Småbrukarlag og organisasjonens medlemmer har behov
for.
Kontaktperson i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for Hjort DA vil være Olaf Godli.
Kontaktperson hos Hjort vil være advokat og partner Halvard Leirvik. Andre
advokater og advokatfullmektiger hos Hjort vil også brukes i arbeidet på de ulike
oppdragene slik at avtalens formål blir ivaretatt på en god måte.
Ved henvendelse til Hjort DA fra medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal
altså disse rettes til Halvard Leirvik. Det er viktig å opplyse om at kontakten er tatt
med utgangspunkt medlemskapet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
Telefon til Hjort DA: 22 47 18 00 Se også: www.hjort.no
Avtalen har en varighet på to år. Kontaktpersonene hos partene avvikler et møte i
januar hvert år, for å gjennomgå Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt behov for
eksterne juridiske tjenester, samt evaluere samarbeidet.
Hjort er i likhet med andre advokatfirmaer pålagt å undersøke om det foreligger
interessekonflikt i hver enkelt sak, og tar derfor forbehold om at det ikke kan ytes
juridisk bistand dersom det avdekkes en interessekonflikt.
Hjorts salærer beregnes i slike saker med utgangspunkt i medgått tid og timepriser
som varierer ut fra kompetanse- og erfaringsnivået til den advokaten som har hatt
saken. Salæret vil kunne bli lavere enn antall registrerte timer på oppdraget skulle tilsi
basert på en totalvurdering av oppdragets kompleksitet og intensitet, verdier, resultat
og denne avtalens formål.
I saker der oppdragsgiver er et medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, vil Hjort
ikke fakturere for den første halvtimen av arbeid som påløper fra Hjorts side. Dette
gjelder uavhengig av sakstype. Formålet med førstekonsultasjonen vil være, om
mulig, å klargjøre hvorvidt medlemmet har en sak som juridisk bør eller kan
forfølges. Førstekonsultasjonen bør fortrinnsvis gjennomføres pr. telefon/e-post, men
kan også gjennomføres ved frammøte hos Hjort.
Det videre arbeidet fra Hjort i slike saker vil bli fakturert med utgangspunkt de
ordinære timesatser som Hjort benytter for ulike typer oppdrag. Hjort forplikter seg
imidlertid til å innrømme Småbrukarlagets medlemmer 10 % rabatt sammenlignet
med den timesats som Hjort normalt ville ha lagt til grunn.
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Hjort vil ved starten av hvert oppdrag utarbeide en skriftlig oppdragsbekreftelse til
klienten der det skal fremgå hva oppdraget omfatter og hvilke timesatser som gjelder
for oppdraget. Avtalen gjelder fra tidspunktet for signering og to år fram i tid. Partene
står fritt til å fremforhandle en ny avtale etter avtalens opphørstidspunkt.
 
Samarbeidsavtale mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag  og DEKAR as
1. Formål
Avtalen etablerer et samarbeid mellom organisasjonen Norsk Bonde- og Småbrukarlag
(NBS) og firmaet DEKAR as. Gjennom samarbeidet skal medlemmene i NBS få tilgang
til eiendomsjuridiske tjenester som DEKAR as tilbyr.
2. Samarbeidet innebærer
Medlemmene gis gratis første konsultasjon, oppad begrenset til 1 time.
Medlemsrabatt på 10 % i forhold til de enhver tid gjeldende timepriser.
Medlemsrabatt på 50 % på den årlige Eiendomsdagen som DEKAR as arrangerer
(fagdag).
DEKAR as kan brukes som forelesere i medlemsmøter, kurs o.l. i regi av NBS, både
sentralt og lokalt. Den kostnadsmessige delen avtales i hvert tilfelle.
DEKAR as skal, etter ønske fra NBS, bidra med inntil 2 årlige fagartikler i aktuelle
tidsskift o.l. som NBS bruker ut mot sine medlemmer (medlemsblad, nyhetsmail o.l.).
DEKAR as kan brukes som rådgiver i høringssaker/-uttalelser. Den kostnadsmessige
delen avtales i hvert tilfelle.
NBS skal gjøre samarbeidsavtalen kjent for sine medlemmer, og markedsføre den som en
medlemsfordel. Herunder skal det være en henvisning til DEKAR as på NBS sine
hjemmesider.
NBS skal markedsføre den årlige Eiendomsdagen ut mot sine medlemmer.
3. Interessekonflikt
Foreligger forhold som medfører at DEKAR as ikke kan, eller bør påta seg oppdrag,
plikter DEKAR as snarest å gjøre NBS oppmerksom på dette.
4. Avtalens varighet og evaluering
Avtalen trer i kraft ved underskrift av avtalen. Avtalen varer i 3 år.
Årlig evaluering av avtalen. DEKAR as innkaller til evalueringsmøte. Evalueringsmøte
skal avholdes i løpet av kalenderårets 3 første måneder.

Oslo, den .02.2009            Hommelvik, den .02.2009
Olaf Godli Una Dahlen-Kvalvaag

Lønn og godtgjøringer:
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd 
og får kr. 3000,- pr. mnd. Til godtgjøring for kontorleie og dekking av 
internettoppkopling, fax og  kopimaskin. 

Andre godtgjøringer:
For fylkesleder gis en godtgjøringen på kr 5.000. OABS dekker 
reiseutgifter og km-godtgjøring etter NBS sin sats for tillitsvalgte på kr 
2.60 pr km. Telefonutgifter til leder dekkes etter regning. Tillitsvalgte og 
fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter regning. Diettgodtgjøring 
utbetales ikke. Revisorer får dekket porto og  regnskapet kjøpes fra Asker 
& Bærum Gårdsregnskapslag etter regning. Ingen andre godtgjøringer.
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Regnskap 2009. Budsjett 2009 og 2010.

Budsjett 
2009

Regnskap 
2009

Budsjett 
2010

Inntekter
Medlemskontingenter 31000 34618,05 35000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tildkudd Gjensidige 10000 9466 10000
Kurser annonser 
Renteinntekter. 3000 5000
Dekning valg09 5000
Sum Budsjetterte 
inntekter 69000 74084,05 75000

Kostnader
Aktivitet 2000 2000
Annonser 1000 1125 1500
Gaver/Blomster 50 50
Telefon 1000 1000
Porto 800 800 100
Styremøten 400 400
Påløpte feriepenger 1468,8
OABS Årsmøte 1500 1375 1500
OABS Uravstemingsmøte 500 500
Bankgebyrer 100 1022 100
Godtgjørelse regnskap. 1500 8531,25 6500
Godtgjørelse sekretær 14400 14400 14400
Arbeidsgiver avgift 2300 2942,51 3000
Kontorleige 36000 36000 36000
Honorar leder 2007 og 2008 5000 5000 5000
Reisegodtgjøring 2000 2000
Renteinntekter 27
Skattetrekskonto
Renteinntekt -50 -33,34 -50

Sum    kostnader  69000 72658,22 74000

Beregnet resultat 0 1425,83 1000

Balanse:
Eiendeler:                                      10 514,- kr    

Sum bokført egenkapital:    - 749,- kr.

Årets resultat:                                 1426,- kr.  
Sum egenkapital.                               677,- kr.  

Gjeld:                                               9 837,- kr.  
Sum gjeld og egenkapital:    10 514,- kr.
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