
Valg og fastsettelse av godtgjørelser – valgnemndas innstilling til 
konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag 19.november 2022 

Valgnemnda har bestått av: 
Leder:   Solfrid Revfem, Sandar  
Nestleder: Harald Lie, Våle  
Medlemmer:   Kari Lise Joarsdotter Dybo, Stokke 
  Per Martin Lea, Stokke 
             
Vara:  Hans Jørgen Kjølsrød, Botne og Hillestad (1.vara) 

Natalie Mørken, Vivestad (2.vara) 
 
 
Utdrag fra referatene til valgnemnda i Vestfold Bondelag 2022 
 
Valgnemnda for 2023 ble valgt på årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag 18.03.22. 
Halvparten av valgnemndas medlemmer var fra Vestfold og disse har fungert som valgnemnd 
for konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag. Valgnemnda har jobbet ut ifra føringene som 
ble gitt av fylkesstyret 31.august, samt forrige instruks for valgnemnda i VB og nåværende 
instruks for VTB.   
 
Valgnemnda har normalt sett brukt ledermøtet som oppstart og arena for å kartlegge 
kandidater. Til det ekstraordinære årsmøtet i november har man ikke hatt samme mulighet. 
Valgnemnda startet i stedet opp sitt arbeid i august med å legge ut en åpen henstilling på 
www.grontfagsenter.no om å melde interesse/kandidater til nytt styre. Det ble senere også 
sendt epost til alle lokallag om det samme. 
 
Valgnemnda hadde det første møtet 2.september og har gjennomført 4 møter på Grønt 
Fagsenter, 3 av disse med intervjuer. I tillegg har medlemmer i nemnda jobbet med avtalte 
oppgaver mellom møtene.  
 
Valgnemnda konstituerte seg på sitt første møte og der ble det også bestemt at 1.vara skulle 
ha stemmerett for å oppnå oddetall ved eventuell avstemming. 
 
Valgnemnda startet med å kartlegge interessen blant dagens styremedlemmer, samt vurdere 
innkommne forslag til kandidater og andre innspill. På grunnlag av dette ble det gjennomført 
intervjuer med aktuelle kandidater. Valgnemnda har deretter gjort selvstendige vurderinger 
av alle kandidater til alle verv. 
 
Valgnemnda har også vurdert godtgjøringer, særlig godtgjørelse til nestleder. 
 
Valgnemnda har hatt konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner og har kommet fram til 
følgende innstilling for konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag:  
 

Valgnemndas innstilling for konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag 
19. november 2022   

        
            

a. Leder, fram til årsmøte 2023:   
Hans Jørgen Olsen Røren, Sem 

 
b. Styremedlemmer, fram til årsmøte 2023: 

Karin Langås, Borre og Undrumsdal       
Thomas Pettersen, Lardal        
 

http://www.grontfagsenter.no/


Styremedlemmer, fram til årsmøte 2024:  
Inger Synøve Johnsen, Våle        
Hans Kristian Berge, Tjølling  
 

c. Nestleder, fram til årsmøte 2023 (velges blant styremedlemmene): 
 Inger Synøve Johnsen, Våle        
 
d. Varamedlemmer til styret i nummerorden, fram til årsmøte 2023: 
 1. vara:  Kjell Erik Strand, Tjølling       

2. vara: Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg, Ramnes     
3. vara: Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal    

        
e. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte: 

Velges av Vestfold Bondelags årsmøte 2023. Ved et eventuelt ekstraordinært årsmøte i 
Norges Bondelag før årsmøtet 2023 får styret i fullmakt til å oppnevne 
årsmøteutsendinger. 

 
f. Vararepresentant for nestleder til representantskapet i Norges Bondelag: 
 Fylkesleder er medlem av representantskapet. Nestleder er vara for fylkesleder. 
 
 Vararepresentant for nestleder fram til årsmøtet 2023: 

Hans Kristian Berge, Tjølling        

   
g.  Ordfører for årsmøtet 2023: 

Ordfører: Hans Edvard Torp, Våle      
Varaordfører: Andreas Botne, Sandar     

 
h.  Valgnemnd fram til årsmøtet i 2023:  

Av de fra Vestfold som ble valgt til å sitte i valgnemnda for VTB ønsker ikke 
Solfrid Revfem gjenvalg. For øvrig har valgnemnda lagt forrige instruks for VB til 
grunn, hvor valgnemnda skal bestå av 5 personer og 3 varamedlemmer, fordelt på ulik 
virketid for å sikre kontinuitet. 

 
Kari Lise Joarsdotter Dybo, Stokke    Fram til årsmøte 2023 
 
Harald Lie, Våle      Fram til årsmøte 2024 
Per Martin Lea, Stokke     Fram til årsmøte 2024 
 
Hans Jørgen Kjølsrød , Botne og Hillestad   Fram til årsmøte 2025 

 Natalie Mørken, Vivestad     Fram til årsmøte 2025 
       

Varamedlemmer i nummerorden fram til årsmøtet 2023: 
 

 1. vara:   Hans Olav Moskvil, Borre og Undrumsdal     

 2. vara: Knut Olav Omholt, Lardal       
 3. vara: Hans Edvard Holtung, Fon       

 
 

 Leder av valgnemnda fram til årsmøtet i 2023: 
 Per Martin Lea, Stokke 
 
 Nestleder av valgnemnda fram til årsmøtet i 2023: 
 Kari Lise Joarsdotter Dybo, Stokke 

 
 



i. Godtgjøring til tillitsvalgte fram til årsmøtet 2023: 

  
Valgnemnda foreslår at godtgjøringene videreføres med samme satser som ble vedtatt 
av årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag for 2022-23, men at faste godtgjøringer 
godtgjøres med 4/12 sats fra konstituerende årsmøte og fram til årsmøtet i 2023.  
 
Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt godtgjørelser som også gjelder for 
fylkeslagene. Dette er: 

− Fast godtgjørelse til fylkesleder: kr 155 000 pr år *(4/12) 

− Møte/fraværsgodtgjørelse: Godtgjørelser til fravær på grunn av fysiske eller digitale 
møter gis når det foreligger innkalling og/eller møteplikt pga verv eller oppgaver til 
møtet. Satsene gjelder også for fylkeslagene. Satser: 

▪ Fravær inntil 2 timer: kr 600,- 
▪ Fravær 2 – 4 timer: kr 1250,-    
▪ Fravær over fire timer: kr 2500,- 

 
Valgnemnda foreslår følgende tillegg for Vestfold Bondelag: 

• Godtgjørelser gis til fylkesstyremedlemmer, medlemmer i valgnemnda og 
ordfører i årsmøtet. Medlemmer i faste utvalg som ikke representer en annen 
organisasjon, er berettiget godtgjørelse for utvalgsmøtene.  

• Kjøring refunderes med statens satser. 

• Det gis ikke kostgodtgjørelse der det serveres mat i løpet av 
møtet/arrangementet. Eventuelle utlegg må dokumenteres. 

• Møtegodtgjørelse gis ikke for møter der en ikke er bedt om å delta, eller at det 
ikke er avtalt at en skal delta. 

• Nestleder skal avlaste styreleder og godtgjøres i tillegg med en fast 
godtgjørelse på kr 45 000 *(4/12). 

• Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer inkludert 1. vara godtgjøres i tillegg 
med en fast godtgjørelse på kr 4000 til dekking av nødvendige utgifter (eks 
telefon, nett, IT-utstyr) *(4/12). 

• Leder av valgnemnda godtgjøres i tillegg med en fast godtgjørelse på kr 2000 
(4/12). 

• Fylkeslaget dekker abonnement på Nationen til fylkesleder *(4/12). 

 


