
 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR 2015  

 

Årsmøtet for Namdal Landbrukstjenester ble holdt på Eldhuset i Overhalla den.14.4.16. Av 12 

valgte utsendinger møtte 8 utsendinger. 6 representanter fra styret samt daglig leder, avdelingsleder 

i Grong og lønnsmedarbeider deltok på årsmøte. Valgkomiteen var representert ved leder. Totalt 18 

personer deltok på møte.   

 

Følgende deltok på årsmøte: 

Krets 1: Stein Vik, Anette Liseter, Trude Eldnes. 

Krets 2: Bård Håvard Viken, Ole Petter Solbakken, Hans Egil Wester, Magnus Glømmen, 

Ivar Håkon Sklett. 

Adm: Bernt Moa, Helen Molberg, Ann Kristin Espenes. 

Styret: Jo Terje Sagmo, Paul Olav Bjerken, Sturla Hestø, Audun Risvik, Oddveig Ressem 

Stig Morten Damås.  

Repr valgkom Svein Romundstad.  

 

Sakliste og vedtak: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

2. Valg av referent. 

Vedtak: Helen Molberg.  

 

3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen. 

Vedtak: Trude Eldnes og Magnus Glømmen. 

 

4. Styrets årsberetning. 

Styrets leder gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldinga. Ingen kommentar til årsmeldinga. 

Vedtak: Årsberetning godkjent. 

 

5. Regnskap 2015, budsjett 2016. 

Vedtak: Daglig leder gikk gjennom årsregnskapet for 2015 og budsjett 2016. Ingen 

spesielle kommentarer eller spørsmål om regnskapet. Regnskapet gjøres opp med et 

overskudd etter skatt på kr 291 997,-  

Vedtak: Årsregnskap og budsjett godkjent. 

 

6. Revisjonsmelding. 

Leder leste gjennom revisjonsmeldinga fra BDO AS. 

Vedtak:  Godkjent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Godtgjørelse til tillitsvalgte. Forslag fra valgkomiteen om at gjeldende satser videreføres: 

 

Styreleder: kr 30 000,-  pr år + møtegodtgjørelse 

Nestleder:  kr 7 500,- pr år + møtegodtgjørelse 

 

Andre tillitsvalgte får møtegodtgjørelse med følgende satser: 

 Dagmøter  kr 1500,- pr møte 

 Kveldsmøter: kr 750,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse etter statens satser. 

 

Møtegodtgjørelsen gjelder for alle møter i laget, inkl kretsstyret. Laget dekker avløserkostnader ved 

behov.  

Vedtak:  Enstemmig godkjent. 

 

8. Valg: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter valget består styret av følgende 

medlemmer: 

- Styreleder for 1 år: 

Forslag:  Jo Terje Sagmo     valgt for 1 år 

- Nestleder for 1 år 

Forslag: Paul Olav Bjerken     valgt for 1 år 

- styremedlemmer for 2 år     

Forslag:  Oddveig Ressem     valgt for 2 år 

  Tone B Fossli      valgt for 2 år 

Sturla Hestø      Ikke på valg 

Audun Risvik      Ikke på valg 

- Vararepresentanter for 1 år: 

Forslag 1. vara: Arnstein Berg    valgt 

Forslag 2. vara  Tormod Bergum   valgt 

Forslag 3. vara  Jan Tore Moe    valgt 

 

Kretsleder: 

- Forslag til leder i krets 1: Sturla Hestø    valgt 

- Forslag til leder i krets 2: Paul Olav Bjerken   valgt 

 

Møteleder til neste årsmøte: 

- Forslag: Jo Terje Sagmo.      valgt 

 

Valg av revisor 

- BDO AS i Grong       valgt 

 

Valgkomite: 

- Steinar Gartland  Grong  Leder   på valg 2017 

- Anita Aglen  Fosslandsosen    på valg 2017 

- Sverre Høgden  Namdalseid    på valg 2018 

- Christian Espenes  Overhalla    på valg 2018 

- Tor Arne Olsen  Harran     på valg 2019 

- Gro Warmbo Brørs Namdalseid    på valg 2019 

 



 
 

                                                 

Varamedlemmer til valgkomite: 

- Bjørn Dag Derås.   1. vara   Valgt for 1 år 

- Magnus Glømmen. 2. vara   Valgt for 1 år 

 

9. Kretsinndeling: 

Vedtak: I lys av innkomne saker behandles punktet etter punkt 10 i saklista.  

 

10. Andre innkomne saker: 

Det var 3 innkomne saker til behandling av årsmøte. 

- Sak 1. Forslag fra valgkomiteen om fjerning av kretsinndelinger i laget. 

- Sak 2. Forslag fra styret om å arbeide mot en fusjon med Ytre Namdal 

Landbrukstjenester fra 1.1.17. 

- Sak 3. I forbindelse med forslag om fusjonsarbeid, foreslår styret og beholde dagens 

kretsinndeling uforandret til etter en eventuell fusjon.    

Behandling og vedtak. 

Alle innkomne saker griper inn i hverandre og årsmøte velger å behandle sak 2 først. 

- Sak 2. Styret ber årsmøtet om mandat til å arbeide videre mot en fusjon med ytre 

Namdal Landbrukstjenester fra årsskiftet 2016/2017. Både årsmøte og styret er helt klar 

på at fusjon først vil være aktuell etter at krav om egenkapital er innfridd. Dette er belyst 

i intensjonsavtale inngått i desember 2015. I korte trekk innebærer dette at egenkapital i 

YNL må være positiv eller minimum 0 før fusjonsavtale kan inngås. Daglig leder 

informerte litt om arbeid/ tiltak som er igangsatt i Ytre Namdal for å oppnå ønsket 

resultat. Daglig leder er innleid av YNL for å bistå med dette arbeidet i 2016. I tillegg er 

resten av administrasjonen i Namdal Landbrukstjenester er innleid av YNL for å bistå 

med lønn/ regnskap i 2016. 

Saken ble behandlet av årsmøte i Ytre Namdal Landbrukstjenester den 12.4.16 og styret 

der fikk mandat av sitt årsmøte til videreføring av arbeid mot en fusjon. 

Vedtak: Årsmøtet i Namdal Landbrukstjenester gir styret mandat til å fortsette arbeidet 

mot en fusjon med Ytre Namdal landbrukstjenester fra 1.1.17. Betingelsene før en 

eventuell fusjonsavtale er gitt i intensjonsavtale inngått i desember 2015 og er også 

belyst i årsmøte.   

- Sak 1 og 3. Med henvisning til vedtak i sak 2, frafaller valgkomiteen v/ leder sitt forslag 

om fjerning av kretser. Det vil uansett være aktuelt med diskusjon/ endring av 

kretsinndeling etter en eventuell fusjon. Vedtak: Kretsinndeling beholdes uforandret 

frem mot en eventuell fusjonsavtale som skal behandles av ekstraordinært årsmøte til 

høsten. Det er naturlig å ta behandling av kretsinndeling sammen med fusjonsavtale.  

9.  Kretsinndeling: 

     Vedtak: Kretsinndeling forblir uforandret.       

 

 

Årsmøte slutt kl 13:40 

 


