
Til medlemmer i Botne og Hillestad Bondelag 

Innkalling til årsmøte 

Tirsdag 26. oktober 2021 

Klokken 19.00 
 

På Holmestrand Fjordhotell  
(Strandholmen 4, 3080 Holmestrand) 

Saksliste 
1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av referent og to medlemmer til å skrive under protokollen 

5. Gjennomgang av årsmelding 

6. Gjennomgang av regnskap 

7. Forslag til arbeidsplan 

8. Eventuelt  

9. Valg i henhold til vedtekter 

 

Inger Synnøve Johnsen kommer fra Vestfold Bondelag. Hun oppdaterer oss 
på saker fra Bondelaget. Det blir servert pizzabuffet på hotellet, og god tid 
til sosial prat. 

Smittevern 
Det vil bli overholdt godt smittevern gjennom årsmøte. Har du symptomer 

på luftveisinfeksjon kan du dessverre ikke møte. 

Har du ikke fått SMS og e-post? 
Har du ikke mottatt SMS og e-post om årsmøtet? Da har vi dessverre ikke 

riktig telefonnummer til deg. Da er det fint om du sender riktig 

mobilnummeret og e-post til Camilla Røed på 452 47 467 eller 

camroed@online.no. 

Velkommen! 
Hilsen styret i Botne og Hillestad bondelag    



Årsmelding 2021 
Per 04.10.21 har Botne og Hillestad bondelag 150 medlemmer. Det er en økning på tre 
medlemmer fra forrige årsmøte. 
 

 
 
Etter lang tid uten møter kunne vi endelig møtes til årsmøte i oktober 2020. Det møtte 
20 medlemmer på Holmestrand Fjordhotell. Nestleder i Vestfold Bondelag Silje Eckdahl 
orienterte om saker fra fylkes, og tok imot 
innspill fra lokallaget.  Med god 
koronaavstand ble årsmøtet gjennomført, og 
vi fikk servert god pizzabuffet. 
 
Nytt styre ble valgt. Dette har i perioden 
2020/2021 bestått av Camilla Røed (leder), 
Ola Zimmermann (nestleder), Anne Buan 
Rustad, Åsmund Hagen, Anders Kvan Rygh, 
Per Morten Øyum, Hans Olaf Knatten og 
Espen Finden.  
 
Vi gjennomførte medlemsmøte med innspill til jordbruksforhandlingene i februar. 
Dette ble holdt på Casablanca i Holmestrand. Vi følger studiehefte sendt ut av 
Bondelaget, og diskuterer oss gjennom de ulike temaene med fokus på de områdene som 
er viktigst for Holmestrand. Vi setter stor pris all diskusjon og engasjement rundt de 
ulike temaene! 
 
Vi mobiliserte til aksjoner etter brudd i jordbruksforhandlingene. Det ble satt ut plakater 
og rundballer med budskap på.  
 
Av smittevernhensyn har det vært vanskelig å arrangere møter etter koronautbruddet. 
Som følge av dette måtte også Åpen Gård 2021 dessverre avlyses.  
 
Styret har deltatt på digitale møter i regi av Vestfold Bondelag, blant annet årsmøtet som 
ble gjennomført digitalt. Det har også vært flere digitale møter med oppdatering rundt 
aktuelle saker. Dette har vært lærerikt og en god løsning når man ikke kan møtes fysisk.    



Regnskap   
Det blir redegjort for årets regnskap på 
årsmøtet ved kasserer Anders Kvan Rygh. 

Arbeidsplan - forslag 
Aktiviteten i lokallaget vil bli tilpasset 
styrets kapasitet og ønske fra medlemmer.  
 
Noen fra styret skal delta på regionmøte i 
Vestfold og Telemark 18. januar. Her er 
hovedtema innspill til 
jordbruksforhandlingene. 
 
Vi skal gjennomføre et medlemsmøte med 
innspill til jordbruksforhandlingene første 
uka i februar.  Dette er et viktig møte, og noe 
det har vært god interesse for tidligere.  
 
Vi skal stille opp i aktiviteter som kommer i 
forbindelse med 
jordbruksforhandlingene.  
 
Interessen for og mulighet til temamøter og markvandringer vil bli vurdert fortløpende 
gjennom året. 
 
Vi skal holde god kontant med bondelaga i Hof og Sande for å opprettholde et godt 
samarbeid. Vi håper også å kunne være gjester på hverandre medlemsmøter.  
 
Espen Finden sitter på vegne av lokallaget i prosjektgruppa for Eikernvassdraget for 
å ta tak i problematikken med forurensingen her. 
 
Muligheten for å arrangere Åpen Gård vil bli vurdert i løpet av våren. Det krever 
ressurser til planlegging i forkant, og for selve gjennomføringen. Dette må avklares før 
det blir tatt en endelig avgjørelse.  
 
Styret skal delta på ledermøte og annen organisasjonstrening. Noe av dette ved fysisk 
møte, men en god del skjer digitalt. Vestfold Bondelag arrangerer andre møter som både 
styret og alle andre er velkomne til å delta på gjennom året. 
 
Vi følger med på grontfagsenter.no for å få med oss det som skjer. Ønsker du info om 
møter og annet er det viktig at vi har riktig telefonnummer og e-post til medlemmene. Gi 
gjerne beskjed til vestfold@bondelaget.no om du er usikker på om vi har oppdatert 
informasjon.   



Valg 2021 – Innstilling fra valgkomiteen 

Verv Navn 
Første 

gang valgt 

Valgt 

for år 
Periode 

På 

valg 

Forslag fra 

valgkomiteen 

Leder Camilla Røed 2014 1 21/22 Ja Maria Lien Kårjord 

Styremedlem (nytt styremedlem)  1 21/22  Håvard Lien Kårjord 

Styremedlem Anne Buan Rustad 2019 2 21/23 Ja 
Anne Buan Rustad 

(gjenvalg) 

Styremedlem Åsmund Hagen 2012 2 21/23 Ja 
Åsmund Hagen 

(gjenvalg) 

Styremedlem Anders Kvan Rygh 2014 2 20/22 Nei  

Styremedlem Ola Zimmermann 2020 2 20/22 Nei  

1. vara Per Morten Øyum 2020 1 21/22 Ja Ole Jørgen Kalager 

2. vara Espen Finden 2020 1 21/22 Ja Kristoffer Bu 

3.vara Hans Olaf Knatten 2020 1 21/22 Ja 
Eirk Johannes 

Hjelmtvedt 

Camilla Røed har takket nei til gjenvalg. 

Vi er glade for å innstille Maria (29) Lien Kårjord som leder, og Håvard (29) Lien Kårjord 

som nytt styremedlem. De er begge utdannet på NMBU som sivilagronomer. Maria med 

spesialisering på planter og Håvard på husdyr. De har de siste årene jobbet på Øya VGS i 

Trøndelag. Maria har jobbet som lærer, og Håvard har kombinert fjøsmester og lærer. 

De har nå flyttet hjem til Holmestrand for å overta gården etter Marias foreldre, Siri og 

Asbjørn Backe. Håvard jobber i dag som fagrådgiver på drøv hos Strand Unikorn.  

 

Godtgjørelse til styret:  

Det forslås ingen endringer i godtgjørelse til styret. Gjeldende satser er: 

Leder       5 000,-    

Nestleder      1 000,-   

Studieleder      1 000,-   

Sekretær       1 000,-   

Kasserer      1 000,-    

Styret kan innvilge inntil 1 200 kr for dagsmøter ved spesielle anledninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utsendinger til Vestfold Bondelags årsmøte 2021: 

Forslag:  Leder og nestleder   Velges for ett år 

Styret gis fullmakt til å velge utsendinger ved forfall. 

 

Utsendinger til Vestfold Skogselskap:   

Jon Hjelmtvedt Valgt for ett år På valg Forslag: Hans Olaf Knatten 

Vara: Arne Johan Bu Valgt for ett år På valg  Forslag: Gjenvalg 

 

Revisor: 

Jon Zimmermann Valgt for ett år På valg Forslag: Gjenvalg 

Hans Anders Rygh Valgt for ett år På valg Forslag: Gjenvalg 

 

Valgkomiteen: 

Christopher Helgestad (ny leder) Valgt for 3 år  19/22 

Helge Holmen    Valgt for 3 år  20/23 

Per Morten Øyum (ny)  Velges for 3 år 21/24 

 

Ved dette forslaget vil valgkomiteen for 2022 bestå av Christopher Helgestad, Helge 

Holmen og Per Morten Øyum.  

 


