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Gruppeinndeling

G 1

- Heidi Vasseljen, Tine

- Kjetil Schanche, Bondelaget

G 2

- Monica Leirvik, Bondelaget

- Øystein Brenne Hellberg, FKA

- Kristine Godø, Tine

G 3

- MortenToreli, FKA

- Arne Hernes, Tine

G 4

- John Frode Stamnes, FKA

- Trine Reinfjell Engdal, Tine
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G 5

- Mona Raaen, Tine

- Harald Kavli, FKA

G 6

- Lars Egil Hognes, Tine

- Lars Bæverfjord, FKA



Organisasjonene vår vei til makt og innflytelse
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Politisk makt
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Den norske måten å få innflytelse på
Vi beveger opinionen
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Gode lobbyister
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Oppgavedeling mellom organisasjonene



Årsmøtet i 

lokallaget

Årsmøtet i fylket

Årsmøtet 

Styret 

Generalsekretær

Styret i lokallaget

Styret i fylkeslaget

Representantskap

/konsernråd

Arbeidsutvalget

medlemmer/eiere

ansatte

Velger utsendinger

Velger utsendinger

Velger 

Ansetter

Rådgivende

Bygging av organisasjonene – må bygges hver dag 



En medlemsstyrt organisasjon

• Alle medlemmer har like rettigheter

• Ett medlem – en stemme

• Medlemmene velger tillitsvalgte som kan ta avgjørelser på deres 

vegne mellom årsmøtene

• Er du villig til å være tillitsvalgt, får du større innflytelse i 

organisasjonen

• Både medlem, eier og leverandør



Krav til en organisasjon

• Tydelig identitet for organisasjonen

• Organisasjonen har en klar rolle som tjener medlemmene

• Må levere resultat

• Medlemsdemokratiet må være reelt
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Forslag til uttalelse fra kretsmøtet

• Kretsmøtet for Nortura krever at ledelsen i Nortura tar opp avtalen 

om grossistdistribusjon med dagligvarekjedene slik at vi når målene 

om større effektivitet, mindre matsvinn og de økonomiske 

resultatene for både Nortura og dagligvare. Skal vi ha en effektiv 

verdikjede for mat i Norge må vi kunne møtes som likeverdige 

partnere der begge parter høster gevinsten av samarbeidet.

• Lykkes vi ikke med dette, må Nortura se på muligheten for 

samarbeid med andre aktører om å etablere en alternativ 

distribusjon for å oppnå større effektivitet.

15



Noen utfordringer

• Internasjonale konkurranse på tross av tollvern

• Ny generasjon bønder uten samvirkekunnskap

• Forskyvning i markedsmakt

• Sterke pressgrupper 
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• Hva mener du er din organisasjon sine to viktigste oppgaver?

• Hva er den største utfordringa for din/landbruket sine 

organisasjoner?

• Hva er den største utfordringa ved å være eier, medlem og 

leverandør?

• Hvordan håndtere dette dilemmaet i organisasjonen?
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Å være tillitsvalg krav og muligheter

Påvirke:
•Organisasjonen

•Politikk

•Næringa

•Samfunnet

Utvikling:
•Lære nye ting

•Personlige 
utfordringer

•Faglige 
utfordringer

Nettverk:
•Andre medlemmer

•Tillitsvalgte/ansatte 

•Politikere/forvaltning

•Andre organisasjoner

Plikt/An
svar

• Del av 
arbeidet 
som 
bonde

• Tradisjon



Hva er lojalitet?

Egen mening

Lokallag/regionenNortura



Styreleder

• Ledelse:
– Er laglederen

– Sette mål

– Strategier

– Formulere budskap

– Motivere

– Trekke konklusjoner

– Representere – ansiktet utad – talsperson

– «Se» de andre styremedlemmene 

– Samarbeide med orgsjef - diskusjonspartner

– Lede styremøter og andre møter – møteledelse er viktig!

– Kontakt med hovedorganisasjonen
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Styret

• Et kollegium

• Alle skal ha en rolle

• Når ett styremedlem blir skiftet ut er det et nytt styre

• Oppgaver og roller skal da fordeles på nytt

• Nye styremedlemmer skal ikke arve forgjengeren

• Ulike typer sommenneske og ulike roller

• Alle skal ha en oppgave

• Lojalitet til hverandre og organisasjonen

• Gjøre ledelsen i organisasjonen god

• Evaluer styrearbeidet hvert år

• Vær oppdatert

• Bygg nettverk

• Et styre skal både lede og kontrollere 
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Møteledelse

• Vær møteleder, ikke sitt på Facebook, lese e-post, skrive egne 

innlegg eller notater fra møtet.

• Sett opp kjøreplan med tid for hver sak før møtet

• Start og slutt møtet til avtalt tid

• Før talerliste, ikke stol på hukommelsen

• Ikke kommenter innleggene, skriv deg på taler lista

• Kjenn formelle prosedyrer som gjelder for møtet

• Trekk nødvendige konklusjoner og foreslå videre saksgang/handling
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Kjøreplan
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Hvordan vurdere eget aktivitetsnivå?

• Bruke ”MÅ – BØR – KAN”

• Diskuter på årsmøtet/regionmøtet ved godkjenning av 

arbeidsplanen

• Diskuter på styremøtet

• Følg opp pålagte oppgaver fra hovedorganisasjonen

• Diskuter med organisasjonssjef

• Diskuter med tillitsvalgte i andre regioner 

• Avklar forventninger til aktivitetsnivå

• Ha et realistisk ambisjonsnivå
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• Tillitsvalgtrollen gir mange muligheter, hva er viktigst for deg?

• Hva opplever du den største utfordringa som tillitsvalgt er?

• Hvordan kan du bidra til å gjøre organisasjonen bedre?
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Kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon

• Lederen skal være organisasjonen sitt ansikt utad om ikke annet er avtalt

• Lederen skal ha et handlingsrom, faglig og politisk, til å fronte saker uten å gå til 
styret først.  Dette må hver enkelt kjenne på og hvor grensene går

• Bruk enkle ord som alle forstår

• Ett budskap i gangen, ikke kom med ei lang liste

• Kjenn til journalister personlig

• Bruk sosiale medier aktivt, både for å vedlikeholde nettverk, men også for å 
profilere organisasjonen

• Bruk og bygg nettverket ditt aktivt

• Fordel gjerne ansvar internt i styret
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Innternkommunikasjon

• Er du leder er det du som setter tonen i organisasjonen

• Snakk medlemmenes sak

• Bruk ikke siling av informasjon som en hersketeknikk

• Bidra til god informasjonsflyt i organisasjonen

• Takhøyde for andres meninger er viktig

• Oppstår stor uenighet innad i et styre eller mellom styret og adm må det 
ryddes opp og noen må skiftes ut

• Gå opp skillet mellom adm og tillitsvalgt

• Leder skal ha tett kontakt med administrasjonsleder
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• Hvordan opplever du intern og ekstern kommunikasjon i din 

organisasjon?

• Hvor er det største forbedringspotensialet for kommunikasjon i 

landbruket sine organisasjoner?

• Hvordan kan du bidra til å gjøre kommunikasjonsarbeidet bedre?
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Hvordan få innflytelse i egen organisasjon

31

• Kjenn formell saksgang

• Bli kjent med tillitsvalgte og ansatte i egen organisasjon

• Kjenn uformelle maktstrukturer

• Bygg din rolle i organisasjonen – formell og uformell

• Vær aktiv og gjør jobben din

• Bidra i bygging av organisasjonen

• Vær en positiv medspiller

• Vær en konstruktiv kritiker

• Vær oppdatert faglig og politisk

• Bygg nettverk internt og eksternt




