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

 
Valgnemnda for konstituerende årsmøte i Telemark Bondelag har bestått av: 
Leder:   Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum 
Nestleder: Ann Kristin Teksle, Holla 
Medlemmer:   Hilda Vaa, Vinje og Tokke 
  Synne Vahl Rogn, Bamble 
             
Vara:  Arnfinn Nørstrud, Heddal (1. vara) 

Jon Midtbø, Bø (2. vara) 
 
Utdrag fra referatene til valgnemnda i Telemark Bondelag 2022 
 
Valgnemnda for 2023 ble valgt på årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag 18.03.22. 
Halvparten av valgnemndas medlemmer har adresse i tidligere Telemark fylke, og disse har 
fungert som valgnemnd for konstituerende årsmøte i Telemark Bondelag. Valgnemnda har 
jobbet ut ifra føringene som ble gitt av fylkesstyret 31.august, 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 sitt første møte den 30. 08. då og har gjennomført i alt 6 møter. Møtene 
har vært gjennomført på Teams, med unntak av møtet som ble holdt den 21. 09. I det møtet 
ble det gjennomført intervju med sittende styremedlemmer i styret i Vestfold og Telemark 
Bondelag, og som er valgbare på konstituerende årsmøte i Telemark Bondelag. Møtet ble 
gjennomført som fysisk møte på Landbrukets hus på Brenna. I tillegg har medlemmer i 
nemnda jobbet med avtalte oppgaver mellom møtene, inklusiv kontakt mot aktuelle 
kandidater til styret i Telemark Bondelag.  
 
Valgnemnda startet med å kartlegge interessen blant dagens styremedlemmer, samt vurdere 
innkomne forslag til kandidater og andre innspill, inklusivt innspill fra medlemmer i 
valgnemnda. 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. 
 
Valgnemnda har hatt konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner og har kommet fram til 
følgende innstilling for konstituerende årsmøte i Telemark Bondelag:  
 
Valgnemndas innstilling for konstituerende årsmøte i Telemark 
Bondelag den 19. november 2022   

        
            

a. Leder, fram til årsmøte 2023:   
Aslak Snarteland, Fyresdal. 

 
b. Styremedlemmer, fram til årsmøte 2023: 

Trude Flatland, Vinje og Tokke.      
              Henrik Kjeldsen, Holla. 
 

http://www.grontfagsenter.no/


Styremedlemmer, fram til årsmøte 2024:  
Anne Birgitte Riis Johansen, Gjerpen og Solum. 
Hege Gonsholt, Seljord. 

 
c. Nestleder, fram til årsmøte 2023 (velges blant styremedlemmene): 
 Trude Flatland, Vinje og Tokke. 
 
d. Varamedlemmer til styret i nummerorden, fram til årsmøte 2023: 
 1. vara:  Mikkel Aanderaa, Saude og Nes.     
 2. vara: Simen Rønning, Drangedal og Tørdal.     
             3. vara:              Turid Opsund, Vinje og Tokke. 
 
e. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte: 

Velges på ordinært årsmøte til Telemark Bondelag i 2023. Ved et eventuelt 
ekstraordinært årsmøte i Norges Bondelag før ordinært årsmøte i 2023 får styret 
fullmakt til å oppnevne årsmøteutsendinger. 

 
f.  Ordfører for årsmøtet 2023: 

Ordfører: Synne Vahl Rogn, Bamble.      
             Varaordfører: Per Arne Hoppestad, Gjerpen og Solum. 
 
g.  Valgnemnd fram til årsmøtet i 2023:  
             Valgnemnda foreslår at valgnemnda for konstituerende årsmøte i 2022 velges som  
              valgnemnd til ordinært årsmøte i 2023 med følgende sammensetning: 
   
              Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum. 
              Ann Kristin Teksle, Holla. 
              Hilda Vaa, Vinje og Tokke. 
              Synne Vahl Rogn, Bamble. 
       

Varamedlemmer i nummerorden fram til årsmøtet 2023: 
 

 1. vara:   Arnfinn Nørstrud, Heddal.     

 2. vara: Jon Midtbø, Bø.       
        
             Leder av valgnemnda fram til årsmøtet i 2023: 
 Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum. 
 
 Nestleder av valgnemnda fram til årsmøtet i 2023: 
 Ann Kristin Teksle, Holla. 
 
h. 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 Telemark 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). 
 
 
Brenna, den 20. 10. 2022 
 
Jan Thorsen 
Sekretær 

 

 


