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Program årsmøte.

Årsmøte 1. Mars 2007 på Felleskjøpet Agri 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 2007
- Regnskap 2007
- Arbeidsplan og budsjett 2008/2009
- Innkomne forslag.
- Valg

Åpent møte:

Kl. 13:00 – 13:45 Klima endres, hva skjer med norsk 
landbruk. Sett i et internasjonalt perspektiv.
v/Solveig Prestegard Utviklingsfondet. 

Kl. 13:45 – 14:00 Spørsmål fra salen.

Kl. 14:00 – 14:45 Hvordan kan NBS sikre fremtidsbonden. 
v/leder NBS Ole Anton Teigen.

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

- Hjemreise:
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Lederen har ordet.

GODE MEDLEMMER
AV OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG.

 
Det har nå gått ett år siden siste årsmøte.
Det har vært mye snakk om miljøutslipp fra landbruket og
da spesielt utslipp fra drøvtyggere.
Mengden av utslipp varierer etter hvem som uttaler seg. 
Uansett resultat må det være bedre å produsere kjøttet 
her hjemme enn å importere det fra andre siden av 
verden.
Jeg håper politikere snart skjønner at bonden også lever 
av det han/hun tjener.  Bonden kan ikke betale banken 
med pen utsikt og et trivelig yrke.  Vi får håpe det blir 
lettere å få gjennom kravene ved jordbruksoppgjøret de 
kommende årene.
 
Hilsen leder Trond Buttingsrud.
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2007

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum
(interrimsstyre)

Anne E Juul Persbråten 

anneejp@online.no 

Persbråten 

1340 Skui

67136052 
45167541 

Eidsvoll Frank Roger Hansen Engerveien 32 

2072 Dal

63954649 

95148579

Feiring Steinar Fagerli Jonsrud, 

2093 Feiring

63966260 

92655073

Hurdal Ketil Melvold 

k-melvol@online.no

2090 Hurdal 63989568 

90683067

Nannestad Thorolf Holter 

thorolf.holter@c2i.net 

Solbakken, 

2030 Nannestad

63995745 

41906617

Nedre Romerike vakant   

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 eller 

akershus@smabrukarlaget.no    

 

Medlemstall pr 31 desember 2007 var 207 stk.  13 nye og 17 har meldt seg ut.
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2007/2008

Leder Trond Buttingsrud Asker & Bærum BS

Styremedlem - Nestleder Ingunn Grepperud Nes & Sørum BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Yngvar Sandnes Nes & Sørum BS

Styremedlem Roy Fjellberg Nannestad BS

1. vara Trine Engstrøm Nes & Sørum BS

2. vara Kjetil Melvold Hurdal BS

3. vara Magnar Haraldsen Nannestad BS

Regnskapsfører Yngvar Sandnes Nes & Sørum BS

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Thorolf Holter, Nannestad BS
Thorolf Holter Nannestad BS Ketil Melvold, Hurdal BS
                                                            Terje Akerhaug Asker og Bærum BS

           Adresser og telefonnummer til styret finner dere på websiden vår. 

Fra fylkesårsmøte vi koser oss med kaninkjøtt.

AKTIVITETER I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG I 
2007/2008 PERIODEN APRIL 2007-MARS 2008
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Fylkesårsmøte – lørdag 17. mars 2007 kl. 12.00 
Årsmøte med årsmelding og regnskap 2006, budsjett 2007 og valg
Med fantastisk bevertning m/ røkt kaninkjøtt produsert av Trond.  

Kl. 13.00 – 14.00 Åpent møte med foretningsutvikling og samvirke i
tankene. Tema VI KAN.

Årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste:
 Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Yngvar Sandnes ble valgt til møteleder og Svein Kåre Eggebø til referent

Leder Jorunn Sandbrathen sa oss noen gode ord og egget til fortsatt kamp for 
bøndene og småbrukerne i landet og spesielt her så nær storbyen. Hun takket vider for
seg og ønsket alle medlemmene alt god. 
Hun ble takket for innsatsen med blomster. 

3. Årsmøtesaker:

a.)Årsmelding 2006
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. 
Terje Akerhaug, Lilland Berger og Tore Berger hadde ordet.  
Tore Berger, spurte om mulighet for lokallagene til å få legge ut informasjon på 
Internett sidene til fylkeslaget. Fylkessek svarte at, har noen lokallag ting de vil ha 
lagt ut på nettsidene våre er det bare å sende det pr. mail til fylkessek. Så legger han 
det ut.

b.) Regnskap 2006:
Vart godkjent. Og revisors bemerkninger vart tatt opp. Og årsmøte gav styret 
anledning til å se om der er mulig å sette av midler til revisorene.

c.) Arbeidsplan og budsjett 2007:
Disse hadde ordet under arbeidsplan og budsjett.
Terje Akerhaug, Ingunn Grepperud, Lillan Berger, Steinar Fagerli, Jorunn 
Sandbrathen, Kjetil Melvold og Gudrunn Jansberg. Det ble diskutert hva man må 
gjøre for å få opp aktiviteten i lokallagene. Satsing på sosiale aktiviteter er det som 
har fått opp aktiviteten best i Hurdal BS kunne Kjetil fortelle, noe andre bør prøve. 

Budsjettet ble godkjent med en endring etter forslag fra Terje Akerhaug om å 
budsjettere med kr.3000 til aktivitet inndekket med å redusere reisekassen med 
tilsvarende beløp. 

d.) Innkomne forslag: 
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Navneskifte. Fra Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag, ved leder Lilland Berger, 
forsalg om å skifte nav ifra Akershus Bonde- og Småbrukarlag til 
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 
Dette for at medlemmer ifra Oslo skal føle seg velkommen i laget.
Vedtak. 
Enstemmig: Vi skrifter navn til Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

4. Valg:
Valgkomiteen bestod av: 
 Leder Steinar Ødegård,
Torolf Holter og Kjetil Melvold  

Leder la frem komiteens forslag: 
Som man ser av forslaget så hadde man ikke i år heller klart å finne en som var villing
til å påta seg ledervervet. Så det ble utsatt til ekstra ordinært årsmøte.

Ingunn Grepperud ny for 2 år
Jo Arne Ødegård ny i styret for 1 år.
Trond Buttingsrud Gjenvalg for 2 nye år
Roy Fjellberg ny for 2 år
Yngvar Sandnes Ikke på valg.

1. vara Trine Engstrøm gjenvalg
2. vara Kjetil Melvold ny
3. vara Magnar Haraldsen gjenvalg

Revisorer:  Leif Røyse ikke på valg
Torolf Holter ny.

Valgkomité:  
Leder: Torolf Holter ikke på valg ny leder.

Kjetil Melvoldikke på valg
Terje Akerhaug ny

Alle ble valgt enstemmig ved akklamasjon
.
Tema  :  VI KAN !   

Kaninkjøtt v. styremedlem Trond Butingsrud. 
Naturlig hestehold, v. styremedlem Lillan Berger.
Bioenergi v. styremedlem Jo Arne Ødegård
Det ble gode innlegg med spørsmål og vi var ikke ferdige før kl.1500

Sign                                                 Sign
_________________________  _________________________
Møteleder – Yngvar Sandnes            Referent – Svein Kåre Eggebø

Ekstraordinært årsmøte 29. Mars kl.20.00 for å få valgt leder.
Telefonmøte 
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Saksliste:
Sak: Valg av ny leder: 
1 stk innkomne forslag: Trond Buttingsrud som har sagt seg villig å ta vervet.

Møtet ble gjennomført pr telefon og Trond Buttingsrud ble enstemmig valgt. 

  Sign
___________________________________
Referent og møteleder – Svein Kåre Eggebø

ANDRE AKTIVITETER OG LØPENDE OPPGAVER

STYREMØTER
Det er avholdt 5 styremøter under virksomhetsperioden og behandlet 23 saker. 
Viktige saker har vært bl a: 

Konstituering av styret og å få ny leder.
Jordbruksforhandlingene 
Innkreving av kontingenter og verving.
Forsøke å øke engasjement og aktivitet i fylkes- og lokallag
Statens satsing på økologisk jordbruk.
Høring angående ny dyrevelferdslov.

Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær, med unntak av et som ble holdt på FK
Kløfta før fylkesårsmøte.
Fylkesleder Trond har deltatt på representantskaps møter. 
Og i møte med Fylkesmannen ang. rovdyr.
Fylkessek. Deltok på landsmøtet og representantskaps møte i Bodø 
Thorolf Holter sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og  
miljø ”Leira prosjektet”.
Jo Arne deltok for styret på det åpne rulleringsmøte for RMP hos fylkesmannen. 
Lilland og Jon Petter har vært med å utforme nye ”Marka” regler.
Det har ikke vært noen markeringer eller aksjoner under året som gikk. 

PRESSEMELDINGER, HØRINGSUTTALELSER, ÅPNE BREV, MM:
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Det har ikke vært noen pressemeldinger dette året. 
Vi har sendt uttale ang høring ny lov om dyrevelferd.

Uttale fra Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag om:

Forslag til ny dyrevelferdslov 
Styret i Oslo Akershus BS har gjennomgått utkast til ny dyrevelferdslov og
er generelt positivt innstilt til innholdet bortsett fra et par punkter som vi 
ønsker å kommentere nærmere.

Vi er kjent med at Hedmark BS og Grue kommune har sendt innspill 
vedrørende beiting i rovdyrutsatte områder. Det skulle derfor ikke være 
nødvendig å gjengi dette i sin helhet men bare understreke at vi fullt ut 
støtter deres mening i at setningen;
”Ut fra hensyn til dyrevelferd bør det ikke foregå fri utmarksbeite i 
områder hvor det er viktig at store rovdyr som ulv og bjørn får vern.”
fjernes fra lovteksten. 
Dette på grunn av de store konsekvensene for de berørte gårdbrukerne. I 
stedet bør det søkes andre måter å redusere / hindre rovdyrangrep på 
beitedyr.

Videre ønsker vi en presisering i Kapittel 2 §12 om avliving av dyr. Der 
bør det tilføyes at rituell (religiøs) avliving som påfører dyret unødig 
lidelse ikke er tillatt. Vi tenker her spesielt på muslimsk og jødisk tradisjon
hvor man skjærer over strupen på dyret uten at det bedøves først. Denne 
presiseringen skulle absolutt være i tråd med Regjeringens intensjoner i 
Soria Moria – erklæringen der de uttalte at de ville prioritere dyrevelferd.

Videre ser vi det som viktig at loven ikke hindrer oss, men heller blir en 
pådriver for å produsere økologisk, miljøvennlig kortreist mat.

Oslo 31/01 - 2008

Med helsing
Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag.
Sign. leder Trond Buttingsrud. 

Styret har bestemt å bruke avisa Bonde- og Småbruker og Internett. 

Viktige meldinger og nyheter publiseres på OABS hjemmesider, noe som ikke 
har fungert, da vi har hatt problemer med webhotellet vi bruker. NBS holder på 
å skifte leverandør så vi håper at sidene våre vil bli lettere å holde à jour neste 
år. 
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FORSIKRING OG ADVOKAT HJELP.

Informasjon om Gjensidige avtalen kan dere finne på Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
si hjemmeside, http://www.smabrukalaget.no  Der finner dere også informasjon om 
advokat avtalen med Advokatfirma Schjødt AS. Man kan finne sin nærmeste avdeling
på http://www.schjodt.no  her får man første konsultasjon gratis.

FYLKESLAGET EGNE HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse: http://www.smabrukarlaget.no/akershus
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 det tilsendt i posten

Oppdateringene på fylkessidene har nesten ikke blitt ajourført i år, da styret brukte 
lang tid på å konstituere seg, samtidig som ny nett leverandør er under forhandling.
Neste år vil der bli mer aktivitet på hjemmesidene våre. 

LOKALLAG
Informasjon om lokallagene finnes på ABS hjemmesider. Vi savner fortsatt innspill 
og informasjon om aktivitetene i lokallagene. Vi kan tilby lagene egne sider hvor de 
kan få presentert hva det måtte være, det er bare å sende stoffet til fylkessekretæren.
Vi vil gjerne at medlemmer og lokallag lager en presentasjon av seg selv, garden din 
og laget. Og sender det til fylkessekretæren så legger han det ut på hjemmesidene 
våre. 

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, kopimaskin m.m. 

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 2.10 pr km. Telefonutgifter til 
leder dekkes etter regning. Tillitsvalgte og fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter
regning. Diettgodtgjøring utbetales ikke. Revisorer får dekket porto og regnskapsfører
får dekket regnskaps utgifter og porto. Ingen andre godtgjøringer. 
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Regnskap 2007 . Budsjett 2007 og 2008.

Budsjett
2007

Regnskap
2007

Budsjett
2008

Inntekter
Medlemskontingenter 35000 32887 32000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tildkudd Gjensidige 11000 9858 10000
Kurser annonser 
Renteinntekter. 3000 3000

Sum Budsjetterte 
inntekter 74000 67745 70000

Kostnader
Aktivitet 3000 2000
Annonser 0 1000
Gaver/Blomster 500 50
Telefon 1500 1000
Porto 500 50
Styremøten 1000 500
NBS Sekretærsamling 600 600
OABS Årsmøte 2000 1587 2000
NBS Landsmøte 1500 2865 1500
NBS Seminarer
Bankgebyrer 250 19 150
Godtgjørelse regnskap. 1500 1500
Godtgjørelse sekretær 14400 9216 14400
Arbeidsgiver avgift 600 3529,6 2300
Kontorgodtgjørelse / 
Kontorleige 36000 36000 36000
Honorar leder 5000 5000
Innbetalt skatt sek. 4321
Reisegodtgjøring 4860 2000
Regnskaps utgifter fra 
Lotta 2006 352,5
Skattetrekskonto 562
Renteinntekt -50 -46,6 -50

Sum  kostnader 73160 58406 70000

Beregnet resultat 840 9339 0

Inngående balanse bank 9211
Saldo 31.12.2007 18550
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Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag sin benk på landsmøte i Bodø 2007. 
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