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Referat fra årsmøte for 2016 i Helgeland Landbrukstjenester SA 
Sted: Fru Haugans Hotell 23/3-2017 
 
Styreleder Filip Johansen ønsket velkommen, og startet med sakslisten. 
 

1. Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 

2. Godkjenning av dagsorden og årsmøteutsendinger 
 14 utsendinger møtte, 3 frafall 
 
  Vedtak: Enstemmig godkjent 
 

3. Valg av: Møteleder: Filip Johansen 
 Referent :  Vidkun Ravn 
 

4. Valg av 1 til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Dagfinn Mosheim ble valgt. 
 

5. Årsmelding 
Møteleder foreslo at årsmøtet venter med kommentarer og innspill til årsmelding og regnskap 
med revisjonsberetning var gjennomgått. Forslaget ble bifalt. Styrets årsmelding ble lest av 
møteleder. Møteleder informerte spesielt om påslaget og om at HLT har sendt innspill til årets 
jordbruksoppgjør vie Nordland Bondelag. Etter gjennomgangen av årsmelding, regnskap og 
revisjonsberetning, ble årsmeldingen tatt opp til avstemming. 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

6. Regnskaper og revisjonsberetning pr. 31.12.15 
Daglig leder gikk igjennom driftsregnskap, balanse og revisjonsberetning, og viste samtidig til 
budsjettet for 2017 på de enkelte postene.  
 
 I forbindelse med budsjettet, informerte daglig leder om prosessen med å få Rana Avløserlag 
som en del av HLT. På spørsmål fra årsmøtet, ble det også informert om forskjellen på at 
lagene legger ned før kunder og ansatte kommer til HLT, kontra en dyr og tungvint 
fusjonsprosess slik det ble gjort med Landbrukstjenester Sør-Helgeland. 
 
På spørsmål fra salen i forbindelse med antall ansatte i administrasjonen og ansettelse for å 
føre regnskap for andre og jobbe med lærlingeordningen, informerte daglig leder om 
bakgrunnen for ansettelsen. 
 
Styreleder informerte om at styret ikke er fornøyd med at regnskapet viser underskudd, og at 
det derfor nå er budsjettert med et større overskudd som skal sikre handlingsrom og forsvarlig 
drift. Ved å budsjettere regnskap med små overskudd er vi sårbare for endringer.  
 
Styreleder informerte videre om at det er viktig at avløsertilskuddet blir brukt, og at midler ikke 
blir tilbakeført. Han informerte videre om at styret går igjennom regnskapet på styremøtene, 
og på den måten er fortløpende informert om utviklingen.  
 
I forbindelse med budsjettet informerte styreledet om at styret er opptatt av at det settes av 
midler til kursing, da vi er avhengig av dyktige ansatte, samtidig som vi må ta vårt ansvar som 
arbeidsgiver på alvor. Fra årsmøtet ble det gitt tilbakemelding på at det er riktig av styret å 
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prioritere kursvirksomhet. Styreleder informerte videre at overskudd kan disponeres ved bl.a. 
at medlemmene overføres en andel av overskuddet. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

7. Strategisk plan for perioden 2017 – 2019. 
Daglig leder informerte om bakgrunnen for at det utarbeides ny strategisk plan, hvordan den 
er bygd opp, og at planen er basert på ønsker fra medlemmene om hva de mener er viktig at 
vi jobber med de neste årene. Så gikk daglig leder igjennom planen, og informerte nærmere 
om hovedpunktene i planen. 
 
Etter gjennomgangen ble det en lang og god diskusjon, som konkluderer at der er viktig at 
styret i samarbeid med administrasjonen ser på dagens lønnsnivå og arbeidstidsordning. 
Dette som middel både til økt rekruttering av avløsere, og sørge for å beholde gode avløsere. 
Det ble fra flere uttrykt bekymring over at det er vanskelig å skaffe norske avløsere. 
 
Fra debatten nevnes: 
- Vi ansetter flest avløsere fra utlandet. Det er få norske søkere til stillingene. 
- Lønn er viktig. Delt dag, ubekvem arbeidstid og minimumslønn har betydning 
- Få frem at det er noen som mener det er fint å ha 4 fridager etter 10 arbeidsdager. 
- Annet næringsliv i området betaler ofte mer.  
- Helgetillegg som varierer fra 22,- kr timen til 100% tillegg, alt etter stilling og avtale. 
- Har få freelancere. Må etablere ringer for å kunne ansette avløsere. 
- Ansett ekstra avløser og be om at alle er med på et spleiselag ved å ta noen dager hver 

uten at man reiser bort. På den måten får vi ekstra beredskap. 
- Se på løsninger for å få tak i ungdom. 
- Vi er med på lærlingeordningen som forhåpentligvis vil bidra til å øke rekrutteringen. 
- Vi må se på lønningene til andre avløserlag. Hvordan ligger vi an lønnsmessig. 
- Vi må vurdere tillegget for delt dag. Er det for lavt? 
- Det bør lages oversikt over hvor stor andel utenlandske avløsere vi har. 
- Det er mulig å lage bonusordninger for avløserne. Det kan lages produksjonsmål mv. 
 
Etter debatten ble strategiplanen tatt opp til avstemming. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

8. Innkomne forslag til årsmøtet 
 
Det var ingen innkomne forslag innenfor fristen. Forslag som kom etter fristen, vil bli behandlet 
av styret, og legges frem for neste årsmøte. 

 
 

9. Godtgjørelse tillitsvalgte 2017 
Det var ikke kommet forslag fra valgkomiteen til godtgjørelser for 2017. Fra årsmøtet ble det 
derfor fremmet forslag om at dagens satser videreføres i 2017, og at neste års valgkomite får 
uttrykkelig beskjed om å lage forslag, da satsene har stått uendret siden 2010. 
Følgende beløp gjelder: 

 
Leder:                   Kr 39.375,- 

                Telefon kr 2.500,- 
 

Nestleder:             Kr 19.690,- 
                             Telefon kr 1.250 
 
Styremedlem:       Kr 13.125,- 
                             Telefon kr 750,- 
 



   

   

 
 

 

 

Leder valgkomite: Kr 2.500,- 
Møtegodtgjørelse: kr 1.800,- 
Reiseutgifter etter regning. 
Årsmøteutsendinger: Møtegodtgjørelse som for tillitsvalgte. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
 

10. Valg 
Følgende innstilling fra valgkomiteen og ble lagt fram på årsmøtet. 

 
Styre: 
 
Styrets leder:   Mads Nikolaisen    Leirfjord       Velges for 1 år 
Styremedlem:  Sissel Hallingen         Grane     Velges for 2 år (gjenvalg) 
Styremedlem:  Halvard Ellingsen   Sømna   Velges for 2 år (gjenvalg) 
Styremedlem:  Marita Grønlund     Hemnes             Ikke på valg 
Styremedlem:  Merete Hjerpbakk           Hemnes      Velges for 1 år 
Nestleder:        Sissel Hallingen                      Velges for 1 år (gjenvalg) 
 
Varamedlemmer: 
 
Varamedlem:  Tomm Kenneth Jørgensen          Velges for 1 år 
Varamedlem:  Åse Mosheim Pedersen    Velges for 1 år (gjenvalg) 
Varamedlem:  Patrik J. Henriksen            Velges for 1 år (gjenvalg) 
 
Valgkomite: 
 
Valgkomitemedlem:  Ragnar Bjøru   Ikke på valg 
Valgkomitemedlem:  Frode Fossum  Ikke på valg 
Valgkomitemedlem:  Lena Steinslett  Velges for 2 år 
Valgkomitemedlem:  Ståle Granmo  Velges for 2 år 
Leder for valgkomiteen:  Ragnar Bjøru  Velges for 1 år 
 
Vedtak: Alle valg ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vega, 08.11.2017    Mosjøen, 08.11.2017 
 
 
 
 
Filip Johansen     Dagfinn Mosheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


