
Årsmelding for Hedrum Bondelag  

fra 26. oktober 2021 til 27. oktober 2022 
 

Referat fra årsmøte i Hedrum Bondelag 26.oktober 2021 kl.19 på Hedrum Bygdetun 

1. Åpning ved leder  

Torstein Lie åpnet møtet.  

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Årsmøtet ble kunngjort den 27.09.2021 hvor innkalling og saksliste ble sendt ut til 

medlemmene. 

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 

 

3. Valg av møteleder 

Vedtak: Torstein Lie ble valgt til møteleder 

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder 

Vedtak:  

Torill Hynne Fjære ble valgt til referent 

Karl Robert Bergan og Sondre Bjerke ble valgt til å signere protokollen sammen med 

møteleder 

 

5. Årsmelding 

Torstein Lie gjennomgikk årsmelding.  

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsmeldingen. 

 

6. Regnskap og revisors beretning 

Torstein Lie gjennomgikk regnskap og balanse. 

Torstein Lie refererte revisors beretning. 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

Vedtak: 

Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet og revisors beretning 

 

7. Innkomne saker 

Det var ingen innkomne saker 

 



8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår 

Torstien Lie la frem forslag til arbeidsplan.  

• Landbrukets dag/Åpen Gård med Historielaget på Hedrum bygdetun i 31 juli 2022 

• Sommersamling i Gjoneevja, 

• Medlemsmøter/temadager med f.eks solcellepanel og NAV sykepengeordningen for 

bønder 

 

Det åpnes for spørsmål og innspill. 

Vedtak:  

Den fremlagte arbeidsplanen godkjennes. 

 

9. Valg i henhold til lovene 

Andreas Kvalevåg legger frem valgkomiteens innstilling.  

Valg på leder og styrets medlemmer skal være skriftlig. Det er i år bestemt at valg på leder 

ikke trenger å være skriftlig pga koronasituasjonen. Det utnevnes derfor ingen til å være i 

tellekorpset. Valg av leder blir derfor gjort ved akklamasjon. 

 

Leder 

På valg: Torstein Lie -  gjenvalgt ved akklamasjon 

Styremedlemmer (for 2 år) 

Styremedlem 1 

Gjenvalgt for 2 år: Torill Hynne Fjære 

Styremedlem 2  

Gjenvalgt for 1 år: Sverre Johan Foss Knutsen  

Styremedlem 3  

Går ut: Arne Martin Malerød  

Nytt medlem valgt for 2 år: Kristian Løwe 

Styremedlem 4  

 Ikke på valg: Jørn Gjone  

Tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år) 

På valg: 1 Ragnhild Mangelrød – ny valgt ved akklamasjon 

               2 Geir Olav Næss – gjenvalgt ved akklamasjon 

 

Utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), med varautsending 



Styret får fullmakt til å velge representanter for Hedrum Bondelag på fylkeslagets årsmøte. 

To revisorer 

Odd Bjerke– Ikke på valg 

Steinar Næss – gjenvalgt for 2 år 

 

Vara: 

Olav Nordheim gjenvalgt for 1 år  

 

 

Valgkomite 

Lina Mørk:     Ikke på valg. 

Olav Nordheim:    2 år igjen.  

Arne Martin Malerød   Ny valgt for 3 år 

 

Kaffekomite 

Geir Olav Næss  - gjenvalgt for 1 år  

Ole Johan Bjørnøe - gjenvalgt for 1 år 

Jan Bergan  - gjenvalgt for 1 år 

Jørgen Fjære  - gjenvalgt for 1 år 

Vibeke Kvalevåg - gjenvalgt for 1 år 

Arne Løwe  - ny valgt for 1 år 

 

Arne Martin Malerød takket for seg i styret og fikk en kniv fra leder Torstein Lie, som takk 

for sin meget gode innsats i sitt styreverv. 

 

Godtgjøring til styret 

Valgkomiteens forslag: 

Godtgjørelse til leder kr 5000. I tillegg samme som øvrige styremedlemmer. 

Godtgjørelse til styremedlemmer: Kr 1500 for dagmøter og 200 for kveldsmøter. 

Godtgjørelse for bruk av bil etter statens satser. 

Vedtak: Ingen endring av møtesatser/godtgjøring til styret.. 

 

10. Orienteringer  

Torstein Lie tok opp frustrasjonene rundt sone 1 og Silje Eckdahl supplerte han på dette. 

Dette er et viktig tema som bør fokuseres på det neste året 

Silje Eckdahl stilte fra Vestfold og Telemark Bondelag og orienterte om:  

• Landbrukets krav inn mot landbruksoppgjøret, hvor inntektsløft og kostnadsdekning 

var noe av de viktigste punktene. 

• Skolekontakter – inne på bondelaget sine nettsider ligger det en del dokumenter som 

kan brukes som et supplement i opplæringen. 



• Hun snakket om vannområdene i Vestfold hvor Numedalslågen vannområde og 

Goksjøvassdraget er «vårt» område. 

• Vannområdekoordinator i vårt område er Ingar Aasestad 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arrangementer og aktualiteter 2021 og 2022. 

Dette året har heldigvis blitt litt mer normalt og tidenes jordbruksoppgjør har blitt vedtatt 

med en ramme på ca 11 mrd kr. Vi har fremdeles holdt de fleste styremøter på teams, men 

det har vært mer av praktiske årsaker enn en nødvendighet. 

Vi arrangerte Åpen gård på bygdetunet 31.juli i samarbeid 

med Hedrum Historielag. Her var det godt oppmøte og Lars 

og Ragnhild Mangelrød stilte med mange forskjellige dyr, 

fjordhester, griser, kaniner og høner. Torstein hadde med 

sauer. En veldig 

hyggelig og fin dag. 

 

 

 

 

 

Vi er forøvrig veldig stolte av å ha Lars og Ragnhild Mangelrød som 

medlemmer i vårt lag, da de i år er de eneste unge bøndene fra Vestfold 

og Telemark som er nominert til «Årets unge Bonde». De er i skrivende 

stund kommet helt til semifinalen hvor de er plukket ut av hele 928 

nominerte deltakere og står nå igjen som 1 av de 10 semifinalistene. 

 Stem gjerne på dem, om du ikke allerede har gjort det!!  

 

 

Sommersamlingen i Gjoneevja ble også i år avlyst, men neste år satser vi på å gjennomføre 

denne.  

 

Styret har avholdt 3 digitale styremøter i løpet av året 



Det er behandlet ulike saker gjennom året og her kommer noen vi ønsker å nevne spesielt: 

• Innspill til jordbruksforhandlingene 

• En del teamsmøter hvor vi har snakket om sonepolitikken og hva vi kan gjøre for 

bøndene i Hedrum. Både leder og nestleder har vært aktive på ledermøte og 

regionmøter for å fremsnakke viktigheten av sonepolitikkens betydning for 

bøndene i Hedrum. Spesielt med tanke på grass og korn. 

 

 

Oversikt over møter vi har deltatt på gjennom året. Det har deltatt min 1 pers fra styret på 

alle disse møtene: 

12.11.21 Ledermøte i Vestfold Bondelag (VBL) Høier Hotell i Skien, Torstein Lie og Kristian 

Løwe deltok 

18.01.22 Regionmøte VBL, (teams) Torstein Lie og Kristian Løwe deltok 

07.03.22 Medlemsmøte Hedrum Bondelag på Hedrum Barneskole, tema klima og utsiktene 

for kornproduksjon framover. Ida Riis Johannessen (prosjektleder for klimasatsningen i NFL) 

var foredragsholder. Hans Jørgen Olsen Røren deltok fra fylkesstyret. Han er også leder av 

kornutvalget i Vestfold Telemark Bondelag. 

15.03.22 Samhandlingsmøte med Larvik kommune, ang felles tanker/ tiltaksstrategier i 

SMIL 

18.03.22 Årsmøte Vestfold og Telemark Bondelag (VTB) i Bø, Kristian Løwe og Jørn Gjone 

deltok 

27.04.22 Møte VTB hvor de gikk gjennom hvilke krav som ble lagt frem i årets 

jordbruksoppgjør, tidenes høyeste krav ble lagt frem på over 11 mrd kroner, mange uttrykte 

at de var svært fornøyde med årets krav. 

04.05.22 Møte VTB ang statens tilbud i jordbruksoppgjøret 

16.05.22 Møte VTB (teams) orientering om jordbruksoppgjøret 

31.05.22 Medlemsmøte VTB om jordbruksavtalen (teams) 

26.09.22 Oppstartsmøte for Vestfold og Telemark Bondelag, på Gjennestad 

13.-14.10.22 Fagsamling for Inn på tunet tilbydere på Gardermoen, arrangør var Norges 

Bondelag og Inn på tunet Norge, Torill og Ragnhild deltok 

Leder og nestleder har vært veldig aktive på de flere av disse møtene for å bedre økonomien 

i sone 1, der bøndene i Hedrum Bondelag ligger, men det har fremdeles vært veldig  

krevende å nå frem til toppen av Bondelaget, Staten og de bestemmende politiske 

myndighetene. 

 

Ref. Torill Hynne Fjære 


