Valg av nytt styre, ordførerskap, kvinneutvalg og ungdomsutvalg på landsmøtet i Norsk Bonde- og
Småbrukarlag 31.10.20:

CV for nye kandidater innstilt av valgnemnda
Kristoffer Fodnes, f. 1979
Adr.
Fødselsdato:
E-post:
Telefon:

Fødnesvegen 320, 2900 Fagernes
21.04.1979
kristoffer@naeringstaksering.no
467 98 936

Utdannelse:
2015:
2012 - 2013:
2009 - 2010
2009:
2003 - 2004:

2002 - 2003:

1998 - 2002
1995 -1998:

Verditaksering av næringseiendommer, Norges Eiendomsakademi/HiØ
Teknisk eiendomsforvaltning, Norges Eiendomsakademi/HiØ
Verditaksering av landbrukseiendommer, Norges Eiendomsakademi/HiØ.
Grunnutdanning for takstmannsstudiet, Norges Eiendomsakademi/HiØ.
Studie ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Universitetet for Miljø og
Biovitenskap, Ås:
Fagkretser: Landbruks- og næringsøkonomi med skatterett, Strategisk ledelse, Markedsføring.
1-årig studium i Landbruksteknikk på Høyskolen i Hedmark, avd.
Blæstad:
Fagkretser: Landbruksteknikk og agronomi, Innendørsteknologi i
Landbruket og Maskinelementer og materiallære.
Studie ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Universitetet for Miljø og
Biovitenskap, Ås.
Studieretning for Allmenne, økonomiske og administrative fag, Valdres vidaregåande skule.
Fordypning innen Matematikk, Biologi, Samfunnskunnskap og Engelsk.

Yrkeserfaring:
18.07.2012
- fortsatt:
01.10.2015
- fortsatt:
20.06.2013
- 30.09.2015:
01.01.2011
- 28.02.2013:
01.01.2008
- 31.12.2010:

06.12.2004
- 31.12.2007:

2001 - 2002:

Selvstendig næringsdrivende takstmann for landbruk, men også øvrige
næringseiendommer.
Selvstendig næringsdrivende innen landbruk.
Drift av egne landbrukseiendommer.
Kunderådgiver, Landbruksforsikring AS
Salg og forvaltning av egen kundeportefølje av større landbrukskunder på
østlandet. Teknisk bistand med forsikringsprodukter.
Produktsjef Landbruk, Gjensidige Bank ASA.
Produkt-, salgs- og markedsansvar for landbrukssegmentet i banken.
Kunderådgiver, Næringsavdelingen i Landkreditt Bank AS.
Finansiell rådgivning og salg mot enkeltmannsforetak og selskaper innen landbruk med
tilleggsnæringer. Produktansvar for Driftskredittordningen for landbruket (2008 – 2010).
Implementering av Tonnvarekredittordningen for Felleskjøpet Agri BA. Annen
spesialisering: Pensjonssparing OTP/ITP (2008).
Butikk- og tonnvareansvarlig, Felleskjøpet Agri avd. Spydeberg,
Proaktivt salg av plantekulturmidler (plantevern, frø og gjødsel) mot bønder i
kommunene Spydeberg, Hobøl og Skiptvet i Østfold, samt Enebakk i Akershus.
Vedlikeholdt og utviklet egen kundeportefølje.
Innkjøp og logistikk på butikk og tonnvarer. Gjennomførte salgskampanjer.
Landbrukspraktikant på ”Journey’s End” station, North Island - New Zealand, i regi av
IAEA/Agriventure.
Drift: ca. 15.000 daa beiteland med kjøttproduksjon på storfe, sau og hjort.
Arbeidsoppgaver: Beitetilsyn, merking og vaksinering av dyr. Diverse vedlikehold av gjerder
og restaurering/bygningsarbeid.

1996 - 1997:

Språk:

Kurs:

Sommerjobb, Hjelpearbeider for Oppland Fasade A/S, Eidsvoll
Deltatt i total rehabilitering av eneboliger og blokker.

Engelsk, skriftlig og muntlig (som fordypningsfag på videregående skole)
Tysk, skriftlig og muntlig (videregående skole B-språk).
EDB:
Salg/ markedsføring:
Landbruk:

Microsoft Office 2010 Powerpoint, Gjensidigeskolen (2011)
Microsoft Office 2007, Crayon (2009)
”Klar butikk”, salgskurs v/Tone Fonn (2006-2007)
Delaval AB Tumba, Stockholm (2005),

Sander Solheim, f. 1999
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning
Yrkespraksis
Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk

Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget

Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

Sander Solheim
Styremedlem
Høyvik, 6940 Eikefjord ( Flyttar til ny gard i Fjaler hausten 2020)
90695124
sandsol99@gmail.com
Sogn og Fjordane
Sunnfjord bonde og småbrukarlag
Agronom
Heiltidsbonde, mjølkeproduksjon med Vestlandsk Raudkolle, samt kjøtproduksjon på
oksar og sau.
Har våre medlem av Senterpartiet og Senterungdommen sidan 2011. Har ulike verv
der. Har våre 3 vara til sentralstyre i NBS dette året og fått god innsikt i organisasjonen
og korleis ting fungera, har stor motivasjon for å jobbe vidare med og for
organisasjonen.
Fylkesleiar Sogn og Fjordane Senterungdom (2020-)
Politisk nestleiar i Sogn og Fjordane senterungdom (2019-2020)
Styremedlem og studieleiar Sogn og Fjordane Bonde og småbrukarlag (2020-)
Medlem av fylkesstyret i Sogn og Fjordane Sp (2018-)
Styremedlem i Flora Sp (2016-2020)
Nestleiar i Flora Sp (2018-2020)
Varamedlem Sogn og Fjordane Nei til Eu (2020-)
1. vara til avlslaget for Vestlandsk Raudkolle (2018-)
Som mjølkeprodusenten i ei lita bygd, med ei drift som er basert på den mest
utyddingstruga storferasen vi har i dette landet er framtida for dei små og mellomstore
bruka veldig viktig for meg. At desse skal ha ei tydeleg røyst, som NBS er i eit landbruk
der alt ser ut til å skulle bli større og meir og meir effektivt. Mange stadar er landbruket
på stor nedgang, og eg har sett tydeleg kva konsekvensar dette har for eit lite
bygdesamfunn. Derfor vil eg engasjere meg i NBS.
Eg har ei spesielt stor interesse og engasjement for dei bevaringsverdige husdyrrasane,
avl på desse og da viktige frivillige bevaringsarbeidet for at desse rasane skal ha ei
framtid.
Eg har drive ei gardsdrift sidan eg overtok som 18åring, sommaren 2020 kjøpte eg
eigen gard. Som ung bonde er det viktig for meg å legge til rette for at eg skal få fleire
yrkeskollega på min eigen alder. Det er ingen som vil flytte heim til ei bygd for å være
den siste som driv landbruk. Ungdomen er framtida for norsk landbruk, og dei må få
sleppe til. Dette har både staten og den enkelte bonde eit ansvar for, men her trengs
meir tilrettelegging. Ein viktig del av dette arbeidet er også å styrke
naturbruksutdanninga, og få fleire til å velje ei grøn utdanning.

Ola Fiskvik, f. 1972
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning

Yrkespraksis

Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk

Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget

Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

Ola Fiskvik
Født 1972, Gift to barn.
Styret
Mære vestre, Auranvegen 60 7510 Skatval
91142052
ola@olafiskvik.no
Nord-Trøndelag
Stjørdal og Meråker BS
Agronom 1992
Agroteknikker i allsidig landbruk 1993
5stp i Risikovurdering og beredskap frå KIWA
Bonde 1995-tdd.
Melkeproduksjon, ammeku og slaktegris til 2005. Kornproduksjon fra 2005.
Lærer i praktiske landbruksfag på Skatval vgs 1993
HMS-rådgiver i Landbrukets HMS-tjeneste 2004-2014.
HMS-rådgiver i NLR 2014-2020
Selvstendig landbruksrådgiver fra 2020 innen hydroteknikk.
Hovedtillitsvalgt i fagforbundet NEGOTIA i Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk
Landbruksrådgiving. Forhandlingserfaring derfra.
Styremedlem i Landbrukets HMS-tjeneste.
Styremedlem i Norsk Landbruksrådgiving.
Hovedverneombud i NLR og LHMS.
Lokallagsstyre i bondelag.
Lakallagsstyre i NBS.
Fylkestyre i NBS.
Leder kornutvalget i NBS.
Mange verv i lokalt musikkliv gjenom 30år og verv på regionnivå i Norges Musikkorps
forbund. Organisasjonsopplæring i NMF.
Medlem i AP, ikke aktivt med i politikk.
Veldig interessert i å bidra til å styrke NBS.
Valgte NBS fordi de står for et landbruk tuftet på norske ressurser og en bruksstruktur
som er i tråd med ressursgrunnlaget.
Ønsker å bidra til å bedre inntektsmulighetene i primærproduksjonene til småbrukere
og bønder.
Ønsker å bidra til økt selvforsyning med mat i landet.
Det er viktig at kornproduksjon er representert i styret for å bredde ut
erfaringsbakgrunn og kunnskap.
Jeg har min styrke innenfor landbruksfagene/agronomi/økonomi og kan bidra til å
styrke NBS-styret på de områdene. Interessefeltet mitt favner veldig bredt.
Ønsker spesielt å bidra i forhold til korn/kraftfor-politikk og kanaliseringspolitikk.
Jeg mener mye av det mest interessante i norsk landbruk skjer i skjæringspunktet
mellom fag og politikk.
Jeg er debattsterk og liker å bruke media for å fremme saker.
Også sosiale media.
I egen gårdsdrift er jeg opptatt av god agronomi og jobber nå spesielt med
presisjonslandbruk og redusert jordarbeiding.
Ønsker å drive et miljømessig bærekraftig landbruk som er kunnskapsbasert.

Ann Guro Hansen, f. 1971
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning

Yrkespraksis

Hva slags
jordbruksproduksjon
driver du?
Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk

Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget

Ann Guro Hansen
Styret
Gammelveien 60 Nestby
91783644
annguro@signalbox.no
Nordland
Saltdal
Nord Universitet, MBA Strategi og ledelse, 2020-2023
Master i familiebehandling, OsloMet, 120 studiepoeng
Høyskolen i Innlandet, Lillehammer, Master i sosialfaglig arbeid, fordypning miljøterapi
120 studiepoeng
Nord Universitet, Yrkesfaglig veiledning, 30 studiepoeng
Nord universitet, Sosionom 180 studiepoeng
Husdyrernæring frå Ås 210 studiepoeng
Hvam vgs VK3 Påbygg
Vinterlandbruksskolen i Oslo, VK2 Landbruk/naturbruk
Troms VGs, Gibostad, VK1 Landbruk/naturbruk
Lakselv vgs Språklinje
Småbruker med sau og tilleggsnæring
RIBO, miljøterapeut (kontaktperson, atferd, traume, veiledning studenter, Velg din
fremtid-instruktør
TINE , Nøkkelrådgiver/Veivalgsrådgiver/fagrådgiver fôring, økomelk (Økomelk i nord),
dyrevelferd, økonomi («Bonden som bedriftsleder»)
Geno, Seminteknikker, Ku og gris (sau på egen gård)
«Fra fantasi til trivsel» Bygdemobiliseringsprosjekt , prosjektleder
Frivillighetssentralen i Saltdal. Årsvikariat daglig leder
VIL, Norsk Bonde- og Småbrukerlag, prosjektmedarbeider Nord-Norge
Vestby kommune, Friggsvei, miljøarbeider
Instruktør i bruk av gjeterhund
Avløser Algasenvouda fellesbeite melkeproduksjon
Terje Paulsen, avløser melkeproduksjon
Sau, grovfôrproduksjon, gjeterhund
Høns til eget bruk
Lefsebakeri
Saltdal Sankelag, sekretær, fra 2005-dd
Regionutvalget til Statskog, Salten, 4 år
Samepolitisk råd, Senterpartiet, medlem
Bondens marked Salten, kasserer
Saltdal Bonde og småbrukerlag, leder, sekretær og kvinnekontakt
Nordland Bonde- og Småbrukerlag, styremedlem
Nordland Sau og leit, fylkesleder, 5 år
Saltdal Sau og Geit, leder, sekretær, gjeterhund
Saltdal kommunestyret, 1 periode, Senterpartiet, 1 periode 1.vara
Nestby grunneierlag, leder 4 år, sekretær, 2 år
Saltdal Jeger og Fisk
Jenter med gård, Ås (var med å starte organisasjonen)
Jenter i skogbruket, Troms
Finnmark 4H, fylkesstyret
Blinken 4H
Som småbruker i Nordland, med røtter i Finnmark, er jeg opptatt av produksjon av
mat, på norske ressurser der folk bor. Jeg er spesielt opptatt av bruk av
utmarksressurser. Jeg er engasjert i rovdyrpolitikk!
Jeg er opptatt av lønnsomhet i landbruket, avløserordningen, tilskuddsordninger,
organisasjonsledelse, kunnskap i landbruket, investeringsstøtte, rekrutering til næring

og organisasjon, internasjonale handelsavtaler på bekostning av norsk produksjon,
fordelingsnøkler, kvoteordninger, samvirke, strategier, generasjonsskifte, at
nabogården er i drift og at Per Arne steiker vaffelkaker til lokale møter.
Jeg ønsker at medlemmene i NBS skal være viktig! Blant annet ønsker jeg at det
arbeidet som gjøres i studieringene skal bety noe og vises i forbindelse med
jordbruksforhandlinga. Det må være kort vei fra et enkelt medlem til hjelp i
organisasjonen.
Jeg brenner for dyrevelferd, den psykiske helsa til bonden, og familien i alle
generasjoner og faser.
Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

•
•
•
•
•
•
•
•

God på prosjektbeskrivelser, søknad om økonomisk støtte og rapportering.
Arrangerer små og store konferanser, møter, møteledelse,
Kritisk lesing og analyse av faglige artikler, faglige essays og bøker
Skrive artikler, fagtekst, PowerPoint, Excel, SPSS
Rovdyr og psykisk helse,
Styrearbeid og roller
Motivasjonsarbeid
Fokus på familien

Randi Karlstrøm, f. 1960
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning
Yrkespraksis

Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk

Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget

Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

Randi Karlstrøm
Styret
Tappeluftveien 47, 9545 Langfjordbotn
45405257
randi@nordkapplandet.no
Finnmark
Kystlaget
Sivilagronom
Herredsagronom Alta og Loppa, lektor Troms Landbruksskole, kretssekretær Finnmark
Bonde- og småbrukarlag, prosjektleder for næringsprosjekt Hasvik kommune, første
kvinne som generalsekretær NBS (1992-1994), prosjektleder Forum For Besøksgårder i
Finnmark, stortingsrepresentant for Finnmark (1997-20019: finanskomiteen og
næringskomiteen og Nordisk Råd. Kretssekretær for KFUK-KFUM Finnmark, rektor
Langfjordbotn skole:
Nå: privat næringsdrivende i 22 år med sommerkafe og restaurantvirksomhet med
Porten til Finnmark kaffebar. Prosjektleder for Lokalmat Finnmark
Leder Finnmark 4H, leder Finnmark kfuk-kfum, Alta kommunestyre og medlem
kulturutvalget og planutvalget ulike perioder, medlem i Statens Landbruksbank,
medlem av Kringkastingsrådet 2001-2005, leder valgkomiteen NBS.
Verv nå: styremedlem i Lokalsamfunnsforeningen, medlem i styret og
organisasjonsutvalget i NBS, leder for ForFinnmark fra 2018
Jordbrukspolitikken spiller en helt avgjørende rolle for å ta vare på og utvikle bygdene
våre. Vi som bor her nord ser hvordan våre nordiske naboer har drevet sin distrikts- og
landbrukspolitikk som i stor grad har avfolket nordområdene sine. Matvaresikkerhet og
næringsutvikling i Norge går hand i hand. Har veldig sans for den gamle
Landbruksbankens filosofi med lav rente, stor kunnskap om jordbruk og lokale forhold
og lange tidslinjer! Det er svært viktig for nasjonens selvstendighet, demokrati og
frihet at vi har evne til å brødfø oss selv og at vi har rett til å forvalte gårder og
landskap til egen inntekts ervervelse – og at vi har retten til å organisere oss og tale de
mektige imot. Vår viktigste alliansepartner er det norske folk og både deres politiske
vilje og deres forbrukerinteresser. Vi har et samfunnsoppdrag vi vil gjøre for
felleskapet, og da må jordbruket være noe som gir inntekt og gode rammer for en
mangfoldighet av næringsvirksomheter i dette landet både på kort og lang sikt!
Min spesielle interesse er organisasjonsarbeid der jeg mener i har mye vi kan gjøre
med enkel midler og mer innsats fra oss tillitsvalgte. Men det vil fordrer også et godt
samspill mellom tillitsvalgte og ansatte! Da kan vi få til masse! Jeg er mer strateg enn
skriver, mere opptatt av å skape gode samtaler og prosesser enn detaljer i
jordbruksavtalen. Jeg har gjennom 35 år som politisk aktiv (startet i KrFU sitt
sentralstyre i 1983), og spesielt fra tiden som medlem av Stortinget, oversikt mange
politikkområder og kjenner til hvordan politiske beslutningsprosesser vanligvis foregår
i Norge. Bruker FB og instagram og er en ivrig fotograf.

Astrid Tove Olsen, f. 1960
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning

Yrkespraksis

Erfaringer fra
organisasjonsliv og politikk

Motivasjon for å engasjere
seg i Småbrukarlaget
Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

Astrid Tove Olsen
Varaordfører
Kjerringøyveien 1319, 8093 Kjerringøy
95279775
astridtoveolsen@gmail.com
Nordland
Bodø og Beiarn Bonde- og Småbrukarlag
Forvalteragronom med kortere tilleggsstudier fra høgskole og universitet innen
styrearbeid, prosjektledelse, strategisk næringsutvikling, innovasjon og
entreprenørskap, grønn omsorg.
Gjennom 27 år deltatt i oppbygging, utvikling og drift av Kjerringøy Gård et økologisk
melkebruk med allsidig drift, de 2,5 siste årene alene. Overdro gården til yngste sønn
høst 2018. Etablert, utviklet og driftet Markens Grøde – ysteri, steinovnsbakeri og kafe
fra 2007-16. Etablert Kjerringøy Bygdeliv AS i 2018, en opplevelsesbedrift med
villsauflokk og høsting/ bruk av lokale ressurser i bygda og gårdens utmark. Bedriften
forventes i drift fra høsten 2021.
Nestleder i Nordland BS på slutten av 1990-tallet. Leder i Nordland Bonde- og
Småbrukarlag de siste 4 år. Representant i Nordnorsk Landbruksråd i 2 år. Deltagelse
i ulike arbeids-/styregrupper på vegne av Nordland BS over tema utdanning og
kompetanse de siste 20 år. Styremedlem i lokalt Husflidslag og Historielag over
mange år. Valgt medlem av Kommunedelsutvalg og vara til Bodø Bystyre for SV i
inneværende periode. Tidligere 2 perioder i Bodø Bystyre for SV. Har vært medlem i
SVs sentralstyre, landsstyre, fylkesstyre, og lokallagsleder i Bodø i løpet av de siste 20
år.
Rådgiver A for Kjerringøy 4H fra 1994 til 2013.
Solidaritet og bruk av lokale ressurser var en del av oppveksten på et småbruk i ei
Finnmarksbygd på 1960-/70-tallet. Dette finner jeg igjen i kjerneverdiene i NBS. Jeg
kaller NBS «storfamilien» min.
Jeg har gått fra konvensjonell drift av gård til økologisk drift, og har mange erfaringer
og refleksjoner om det. Jeg finner sterk tilhørighet i bruk av jord, beite og lokale
ressurser som grunnlag for all matproduksjon. Men jeg ser også helheten i
landbruket som faglig nettverk og det samla landbrukets store verdi i bygda.
Jeg kan lese meg opp på ethvert tema og ta del i debatter. Jeg skriver ofte leserbrev.

Ståle Støen, f. 1954
Navn
Kandidat til:
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Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
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Ståle Støen
styret
Lillekroken 57, 2580 Folldal
95 75 75 25
sstoeen@online.no
Hedmark
Folldal
Agronom
Landmåler ved riksvegbygging, maskinkjører, Gardbruker
5 perioder i K-styret i Folldal for SV, varaordfører en periode
4 år som medlem i styret i Hedmark SV
To år i representantskapet i Glommen Skog
Diverse år som leder i Folldal Nei til EU
Aktiv i Nei til atomvåpen
Nestleder i Naturvernforbundet i Hedmark, ikke medlem lenger.
11,5 år i to perioder som leder i styret i Hedmark BS
2 år som første vara til styret i NBS
Diverse år som leder i aksjonsutvalget i NBS
3 år som medlem i rovviltutvalget i NBS, derav 2 som leder
Diverse år som leder i Folldal BS
Jeg oppfatter at det er avgjørende at jordbruks/bygdebefolkninga er godt organisert
og at det er NBS som har en politikk som på lang sikt ivaretar interessene til alle
jordbrukere over hele landet
Jordbrukets rammevilkår, importvern
politisk oppslutning om norsk matproduksjon
Jordbrukets rolle som bosettingsfaktor
Bruk av lokale ressurser
Beitebruk som et element for matberedskap og verdiskaper i hele landet

Ingeborg Tangerås, f. 1960
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning
Yrkespraksis
Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk

Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget
Annet:
Spesielle interesser og

Ingeborg Tangeraas
Kvinneutvalget
Øvre Bjørkåsen 39, 8074 Bodø
95974242
Ingeborg.tangeraas@4h.no
Nordland
Bodø (verdiskapingsmedlem)
Agrotekniker i husdyrbruk og journalist
Avløysar, landsbrukskollektiv, journalist, redaktør, forskingsteknikar i Bioforsk,
fylkessekretær i NBS, prosjektmedarbeidar i gardsbruk.no, rådgiver i 4H
Tillitsverv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nasjonalt kvinneutvalg
2014-2016
Medlem av Internasjonalt utvalg
2009-2014
Leder av internasjonalt utvalg
2004-2009
Europarepresentant i den globale koordinasjonskomitéen i det
2004-2012
internasjonale småbrukarlaget La Via Campesina
Styremedlem i den europeiske småbrukarorganisasjonen
2004-2009
Coordination Paysanne Européenne
Initiativtaker og medlem i styringsgruppa for prosjektet
Kvinnesatsing er næringsutvikling. Kvinneuniversitetet i Nord
2003-2007
Medlem av Fylkesmannen si referansegruppe for Inn på tunet
2001-2004. 2014-2018
Representant i Aksjonsgruppa for bevaring av Rønvikjordene
2001-2012
Arrangør av nasjonal kvinnesamling NBS
2000
Medlem i prosjektgruppa for Trygg, lokalprodusert mat
2000
- samarbeidsprosjekt med Framtiden i våre hender

Andre tillitsverv
Meddommer i Tingretten
Arbeidsgruppe for Urbant landbruk
Nettverk Bodøsjøen, styremedlem
Initiativtaker og styremedlem i Jordvern Nordland
Styreleder i European Federation of City Farms
Nestleder i Kystlaget Salta
Styremedlem Vågønes venner- grønn byutvikling
Styremedlem European Federation of City Farms/ 4H-farms
Kulturleder for Forbundet Kystens landsstevne 2016
Styremedlem politisk parti
4H Norge – utvalg for ny nasjonal personalpolitikk

2011-dd
2019-dd
2017-2020
2017-2019
2016-dd
2015-2019
2015-2017
2013-2016
2014-2016
2011-2014
2006

Aspirantleder for Bodin 4H-klubb
Styremedlem Bodø Unge Strykere
Styremedlem i Bodø Økologiske Besøkshage
Verneombud Vågønes forskingsstasjon
Styreleder i Vågønes barnehage A/S
Styremedlem i Vågønes barnehage A/S
Etableringsgruppa for Bodø økologiske besøkshage
Styremedlem Vågønes Forskingsstasjons styre

1998-2004
2001-2003
1991-1993 1998-2000
1997-1998
1995-1998
1993-1995
1991-2001
1989-1992

Har tro på NBS sine løsninger lokalt, nasjonalt og ikke minst globalt
Samarbeide med styret om mandat som gagner organisasjonen
Interesser: Økofeminisme. Jordvern. Pedagogisk landbruk. NBS/ Via Campesina sin
politikk lokalt og globalt.

bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

Er kursholder om demokratioppbygging
Kan prosjektledelse og prosjektstyring
Kan søknadsskriving for å få til prosjekt og konferanser
Bidratt med mange artikler til Bonde- og Småbrukar over mange år
Bidratt med artikler til samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet, NBS mm

Gry Løberg, f. 1968
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning

Yrkespraksis

Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk

Gry Løberg
Kvinneutvalget
Liakroken 7, 3405 Lier
91757373
gry@manimal.no
Buskerud
Lier, Røyken og Hurum
2014

Plan- og bygningsrett, NMBU 10 sp

2010

Animal Signals and Communication. NOVA PhD Course arr UMB 5sp

2004-2006

MSc Companion Animal Behaviour Counselling. University of Southampton

2005

Ontogeny of Behaviour, NOVA PhD Course arr UMB 5sp

2002 - 2003

Diploma in Advanced Studies. Companion Animal Behaviour Counselling. University of Southampton New

1996 - 1999

Høyskolekandidat i Husdyrfag, Høyskolen i Nord-Trøndelag. Tilleggsfag: Etologi og Økologi

1994 - 1996

Agronom, Vinterlandbruksskolen i Oslo

1990-1991

Reklame, Norges Markedsføringshøgskole

1990–1991

Grafiske fag, Sogn vgs,

1985–1991

Rosenvilde vgs, 3 årig allmenne fag Tegning form, farge som linjefag

2012 - dd

Jordbrukssjef, Lier kommune

2013 - 2015

Timelærer, Natur videregående skole

2004 – 2015

Timelærer, Høgskolen i Nord-Trøndelag (Nå Universitetet Nord)

2011 – dd

Timelærer og sensor, NMBU

2010 – 2012

Prosjektleder ”Hest som Næring” – Rådet for Drammensregionen

2010 – 2012

Prosjektleder ”Næringsutvikling i landbruket” i Lier Kommune

1999 – dd

Daglig leder i eget firma - Manimal

1999

Rådgiver og KSL revisor (Gris og sau)- sommervikar, Gilde Bøndernes Salgslag, Steinkjer

1991 - 1994

Diverse vikariater ved sentralbord og forefallende kontorarbeid. Reisebyrå, sosialkontor m.m.

1988 - 1989

Kontorfullmektig - Sjøfartsdirektoratet.

1982 - 1999

Avløser og budeie i melkeproduksjon, og avløser i saueproduksjon i skoleferier og helger ved siden av sko

2019 – dd

Styreleder Finnemarka Trekkhundklubb

2019 – dd

Vara, Kondis

2019 – dd

Vara, Foreningen Norske Etologer

2018 – dd

Leder i arbeidsgruppe for å endre hundeloven, arbeidsgruppe utnevnt av Norsk Atferdsgruppe for Selskap
Foreningen Norske Etologer

2015-2019

Styreleder i Bedriftsidrettslaget i Lier Kommune

2015 - 2016

Styreleder, Foreningen Norske Etologer

2014 – 2015

Styremedlem, Foreningen Norske Etologer

2011 - 2014

Styreleder, Foreningen Norske Etologer

2006 - 2016

Medlem, sertifiseringskomite - Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

2006 - 2008

Valgkomite, Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

2006

Styremedlem, Nettverksbankene i Nord-Trøndelag

2004-2006

Styremedlem, INVEST - Næringsfond

2004-2006

Medlem, Andromeda Netteverksbank

2004-2006

Medlem, avlsrådet for Grosser Münsterländer

2004-2006

Styremedlem, Stiftelsesstyret i Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole

2004- 2005

Styremedlem, Omstillingsstyret i Steinkjer

2004- 2005

Styremedlem, Steinkjer Næringsselskap AS

2004

Medlem, Boligpolitisk utvalg i Steinkjer

2004 -2005

Styreleder, Steinkjer Næringsforum

2003-2006

Sekretær, Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

2003-2004

Varamedlem, Steinkjer Næringsforum

2002-2004

Medlem i styringsgruppe, Gründerforum

2000-2003

Valgkomite, Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

2000-2003

Kontaktperson, Dyrebeskyttelsen på Innherred

Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget
Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

1994-1996

Styremedlem, Asker og Bærum Bonde og Småbrukarlag

1993-1994

Leder, Oslomarka Hundeklubb

Har lett for å bli engasjert og har ofte vært med i styret i organisasjoner med er
medlem i.
Var tidligere styremedlem i Småbrukerlaget i Asker og Bærum
Gjennom et verv i Småbrukarlaget er det lettere å bli kjent med alle dere andre.
Er generelt opptatt av dyrevelferd, og at småbruk basert på et variert hold av husdyr
sammen med ymse planteproduksjon gjør det lettere å utnytte alle ressursene på et
bruk.
Ikke så glad i å stikke nesen fram, men bidrar gjerne i kulissene med faglige spørsmål
eller annet

Guro Synnøve Villand, f. 1959
Navn
Kandidat til
Adresse
Tlf/Mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i nå
Utdanning
Yrkespraksis
Erfaringer fra organisasjonsliv og politikk
Motivasjon for å engasjere seg i Småbrukarlaget
Annet:
Spesielle interesser og bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige spørsmål,
organisasjonskunnskap mm)

Guro Synnøve Villand
Vara Kvinneutvalget
Villandsvn. 6, 3577 Hovet
911 02 751
svilland@online.no
Buskerud
Hol
Agronom
Bonde, hotell, gartneri
8 år i styret i grunneigarlaget, 6 år som leder. 6 år i
styret i Urevassbotn AS, 2 år som leder
Økt forståelse om viktigheten av å produsere
bærekraftig norsk mat i hele landet
Arbeide for sannhet og rettferd

Nora Fjeldkåsa
Navn

Nora Mathilde R. Fjeldkåsa

Kandidat til
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i nå
Utdanning

Medlem ungdomsutvalet
Skulevegen 24, 5745 Aurland
97687987
Nora_fjeldkaasa@hotmail.com
Sogn og Fjordane
Aurland
Agronom i økologisk landbruk, dvs. studiepoeng i
humaniora
Gardsarbeid/avløysar (geit, ku, sau, støyling, foredling)
Tidligere styremedlem i Foreningen Norden Ungdom
(2015-2017) og Telemark Unge Venstre (2011-2014)

Yrkespraksis
Erfaringer fra organisasjonsliv og
Politikk
Motivasjon for å engasjere seg i
Småbrukarlaget

Eg vil være med å bidra samt lære meir i det eg meiner
er den viktigaste organisasjonen når det gjeld å styrke
det landbruket som er føresetnaden for den fremtidige
bærekraftige matproduksjonen på norske ressursar.
Eg ynskjer òg å bli sikrare på landbrukspolitikk og
korleis ein kan påvirka, samtidig å engasjere og
interessere dei i mi eigen krets om arbeidet til NBS.

Annet:
Spesielle interesser og bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål, organisasjonskunnskap
mm)

Mitt erfaringsgrunnlag og kompetanse ligg i det
vestlandske husdyrhaldet, samt grønnsaks- og
fruktproduksjon gjennom skulegangen på SJH, og
håper og tror eg har noko å bidra med til tross for ikkje
å drive eigen gard (enda).
Fordi eg er ny i NBS har eg ikke heilt oversikt over kvar
eg best kan leggje min energi, debatt- og politikksia av
landbruk finner eg spennande, men eg vil òg tro at eg
har noko faglig kunnskap om økologisk jordbruk som
kan nyttjast.

Gerbrand Vink
Navn
Kandidat til:
Adresse
Tlf/mobil
E-post
Fylkeslag
Lokallag du er medlem i
nå
Utdanning

Yrkespraksis

Erfaringer fra
organisasjonsliv og
politikk
Motivasjon for å
engasjere seg i
Småbrukarlaget
Annet:
Spesielle interesser og
bidrag til NBS (debatt,
media, skriving, faglige
spørsmål,
organisasjonskunnskap
mm)

Gerbrand Vink
Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukerlag
Høgvangvegen 58, 2322 Ridabu
95429895
Gerbrand.vink@outlook.com
Nordland
Lofoten
VGS: Generell studiekompetanse
Årsstudium i Økologisk landbruk og pågående Bachelor i Agronomi ved Høgskolen i
Innlandet, Blæstad
2013 – 2017: Sesongarbeid på hjemgård, Avløyser gjennom Lofoten og Salten
Landbrukstjenester
2017 – 2019: Fulltidsansatt på hjemgård. Ansvar for melk/fjøs
Medlem i NBS fra 2014
Fylkesstyre Nordland 2018 til i dag
Ungdomsutvalget 2019 – 2020
Medlem i Rødt fra 2019
Rettferdig og bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser
Klima
Ønske om å ha yrkeskollegaer også når jeg skal drive

