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Forside bilde: Vi er stolte av å ha nytt æredsmedlem Berge Furre som medlem i 
Sørkedalen BS. Her får han diplomet fra leder Ole AntonTeigen under 
festmiddagen  til Norsk Bonde- og Småbrukalag under landsmøte 2010  på 
Flesland.                                                 Foto Leonid Rødsten, Bonde og Småbruker. 

Program årsmøte.
Årsmøte 12. Mars 2011

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 møtereferent.
- Årsmelding 2010
- Regnskap 2010
- Arbeidsplan og budsjett 2011/2012
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Nytt i år er at alle fremmøtte 

medlemmer som har betalt kontiget, 
får tale og stemmerett. 

Åpent møte:
Kl. 13:00 – 13:45 Nyrekrutering av ungdom – hva må til 

i ny landbrukspolitikk for å oppnå det?
V/ Rakel Nystabakk.

Kl. 13:45 – 14:00 Spørsmål fra salen.
Kl. 14:00 – 14.45 Hvordan tar vi vare på hverandre i 

krise situasjoner, f.eks. ved rovdyrtap?
V/. Kari-Anne Aanerud. Landbrukets 
HMS tjenerster. Oslo Akershus.

Kl. 14:45 – 15:00 Spørsmål fra salen.

    Utlodning av gaver til intekt for laget.  

– Hjemreise     -
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Lederen har ordet.

GODE MEDLEM.

Nytt år og nye muligheter.

I det siste er det spesielt skrevet mye om økende matkrise.  
For mange har denne matkrisen pågått så lenge de har levd.  
Myndighetene sier vi må øke matproduksjonene med 70 % fram til 2050. 
Skal det være mulig må all dyrkbar mark tas i bruk.
Under matmessen i Tyskland var det store demonstrasjoner mot det 
industrielle landbruket i Europa og de problemene det fører med seg.  
Jeg ser på det som en støtte til Småbrukarlagets politikk.  
Skal produksjonen øke må det bli mer lønnsomt å produsere maten, ikke 
bare her, men også i resten av verden.  Spesiellt i fattige land.
Jeg vil også passe anledningen til å gratulere Merete som leder av 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Merete har allerede markert seg i 
rovdyrdebatten og andre viktige saker.
 

Godt årsmøte!
Leder Trond Buttingsrud
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2011

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 

Øyavegen 28
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 2009 var 202 stk.
11 stk. nye inn, 21 stk utmeldt i 2010 og vi er nå 192 medlemmmer.

FYLKESLAGET SINE  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 epost 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 Juul Melvold Eidsvoll BS

Regnskapsfører Ellen Buttingsrud Asker & Bærum 
Gårdsregnskapslag 

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Kjell Burås, Hurdal BS
Thorolf Holter Nannestad BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS

Styre fra v. Ketil Melvold, Trond Buttingsrud. Jo Arne Ødegård og Jorunn Sandbråten
og vararepresentantene. Tore Berger og Juul Melvold.                                                   

Som studiering i 2010 valgte vi årets jordbruksforhandlinger.    

Ved å gjøre dette slår vi så å si to fluer i en smekk, vi setter oss inn en sak
som er avgjørende viktig for alle bønder i Norge og vi får samtidig nok 
grunnlag for å gi saklig innspill fra fylkeslaget. I skrivende stund er vi nå
også i gang med studiering for jordbruksforhandlingene 2011.

Dette ser ut til å bli "same procedure as every year" men dette er et viktig
tema og hvis noen er interessert i andre typer kurs så er det bare å ta 
kontakt med studieleder Jo Arne Ødegård. Så kan kursene skreddersys 
hos vårt studieforbund Natur og Miljø. 
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 
I 2010/2011 FOR PERIODEN APRIL 2010-MARS 2011

Referat fra FylkesårsmøteLørdag 13. Mars 2010 kl. 12.00
på Kantina Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 – 12:10  Registrering.
Desse møtte: 
Jorunn Sandbråten, Sørkedalen BS og styret
Trond Butingsrud, Asker&Bærum BS og leder styret
Ketil Melvold, Hurdal BS og styret
Svein Kåre Eggebø, Sørkedalen BS og sek.
Arne Huser, Nes & Sørum BS.
Marit Jordal, Styre NBS. 
Birger Magnor, Gjensidige.
 
Kl. 12:10 - 13:00        Årsmøtesaker.
-      Godkjenning av innkalling og saksliste. OK.
-      Valg av møteleder Trond ble valgt
-      og møte referent. Svein Kåre.
-      Årsmelding 2009 v/Trond, Godkjent
-      Regnskap 2009 v/Svein Kåre, Godkjent
-      Arbeidsplan og budsjett 2010/2011 
       V/Svein Kåre, Godkjent
-      Innkomne forslag. Har ingen.
-      Valg v/Jorunn Sandbråthen. 
 
Valgkomiteens innstilling
Valgkomite: Har bestått av Jorunn Sandbraaten og Kjell Burås.
Styret:
Trond Buttingsrud  Leder Valgt for 2 år -07 Gjenvalg for ett år ok
Ketil Melvold         Nestleder ny 09 Ikke på valg. 
Jorunn Sandbraten Kasserer ny 09 opprykk fra 1. vara Gjenvalg for to år ok
Ingunn Grepperud  Styremedlem ny 09 for 2 år -0 Ikke på valg.
Jo Arne Ødegård    Studieleder  ny i styret -07 for 1 år. Gjenvalg for to år ok
Varamedlemmer:
1. vara Tore Berger Ny 09 Gjenvalg ok
2. vara. Juul Melvold Ny  ok
3. vara. Ikke valgt men kan ta inn om der er behov.
Revisorer:
Leif Røise På valg. Valgt ved aklamasjon.
Thorolf Holter Valgt for 2 år - 07 ikke på valg
 
Valgkomité:
Kjell Burås ny 09 Ikke på valg.
Jorunn Sandbraten ny 08 Ikke på valg
Kjell og Jorunn får fulmakt til å spørre en til om de trenger hjelp.
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 Åpent møte:

Kl. 13:00 – 14:00 Ny bank og forsikringsavtale. 
v/Birger Magnor fra Gjensidige.

Han holdt et bra innlegg i god dialog med de få medlemmene som var 
fremmøtt.
Kl. 14:00 – 14:45 Ny landbrukspolitikk 

V/ styrerep Marit Jordal NBS. 
Hva må endres i landbrukspolitikken for å få ungdomen til å overta.  
Marit holdt ett bra innlegg om situasjonen i landbruket og om hvor viktig 
det er for oss å være pådrivere i prosessen med å utforme ny 
landbrukspolitikk. Vi trenger både penger og politisk vilje til å 
opprettholde norsk landbruk om ungdomen skal overta, men man må 
heller ikke glemme den  daglige dosen vi gir barna våre rundt 
kjøkkenbordet.  
Kl. 14:45 – 15:00        Spørsmål fra salen. Her var også god dialog medan
hun gikk gjennom de forskjellige punktene hun hadde fått fra 
Sekretæriatet.
Møtet sluttet kl.15.00

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 6 styremøter og styret har behandlet 30 saker i medlemsåret.
Fylkesleder Trond og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. 
telefonmøter. 
Ketil er varamedlem til landsstyret i NBS. Leder og sek deltok på 
forsikringssamling og repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til NBS 
på Flesland i Bergen. Hvor vi også sendte inn ett forslag til uttale. 
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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Medlemsfordeler: Forsikring-Bank-Advokat-og Hotellavtaler.

Forsikring og bankavtale.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med Gjensidige forsikring. 

Fra 2010 kan vi tilby landbrukets BESTE forsikringsvilkår på driftsrelaterte
forsikringsavtaler. - Under visse forutsetninger (les avtale lengre ned) kan du oppnå

hele 30 % bonus hvor du tidligere kun fikk 20%. I tillegg er det utarbeidet en 
fordelsmessig avtale på banktjenester. 

 

         

 Samarbeidsavtalen mellom NBS og Gjensidige omfatter:

• Rabatt på dødsrisikopremie personlig livsforsikring.
• Rabatt på skadeforsikring.

• Anledning til å tegne NBS kollektive ulykkesforsikring til gunstig
medlemspris

• Mulighet til pensjonssparing
• Fullverdige banktjenester med svært gunstige ordninger.
Avtalen kan leses på hjemmesiden til NBS og Gjensidige.no

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). Svein sin e-post adresse   sv.l@online.no

Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil flere tusen kroner i
året !

Mer informasjon på nettsidene www.gjensidige.no
Du kan også sende e-post til Gjensidige   kundeservice@gjensidige.no
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Hotellavtale
 

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.

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.)
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Advokatavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nettopp fremforhandlet ny avtale med
advoktafirmaet Hjort DA.

Som medlem får du gratis førsterådgivning.

Akersgaten 51   
0105 OSLO 

Telefon: 22 47 18 00   
Faks: 22 47 18 18 

advokatfirmaet@hjort.no
Hele avtalen kan du lese på hjemmesiden til NBS.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også fått på plass en avtale med det 
eiendomsjuridiske selskapet Dekar.  Som medlem får du også her bl.a. tilgang på

gratis førsterådgivning i eiendomsrelaterte spørsmål.

Malvikveien 1233
7550 Malvik

Telefon: 73 97 45 00
Faks: 92 17 75 28

firmapost@dekar.no
Heile avtalen kan du lese på hjemmesiden til NBS,

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 
2.50 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 2010. Budsjett 2010 og 2011.

Budsjett
2010

Regnskap
2010

Budsjett
2011

Inntekter
Medlemskontingenter 35000 39016,41 39000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tildkudd Gjensidige 10000 9512 10000
Annonser støtte. 5000 1500 5000
Studieforb. 900 1000

Sum Budsjett og inntekter 75000 75928,41 80000

Kostnader
Aktivitet 2000 2000
Annonser 1500 1125 1500
Gaver/Blomster 50 50
Telefon 1000 778,25 1000
Porto 100 62,5 100
Styremøten 400 250 400
Påløpte feriepenger -1468,8
OABS Årsmøte 1500 1250 1500
OABS Uravstemingsmøte 500 500
Bankgebyrer 100 1414 100
Godtgjørelse regnskap. 6500 13771,88 11500
Godtgjørelse sekretær 14400 14400 14400
Arbeidsgiver avgift 3000 2528,29 3000
Kontorleige 36000 36000 36000
Honorar leder 5000 5000 5000
Reisegodtgjøring 2000 2000
Renteinntekter 
Skattetrekskonto
Renteinntekt -50 -72 -50

Sum    kostnader 74000 75039,12 79000

Beregnet resultat 1000 889,29 1000

Balanse:
Eiendeler:                                       8474,27 kr

Sum bokført egenkapital:        427,28   kr. Regnskapet er til revisjon.
Årets resultat:                                    889,29 kr.
Sum egenkapital.                             1316,47kr.   

Gjeld:                                                      7157,80 kr.
Sum gjeld og egenkapital:         8474,27 kr.
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