
 

Kleiva, 8404 Sortland  Orgnr 970921621   
lmh@n-lt.no www.landbrukstjenesten.no 

 

 

 

ÅRSMELDING 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

mailto:lmh@n-lt.no
http://www.landbrukstjenesten.no/


Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

2 

Innhold 

Styreleder har ordet ................................................................................................................ 3 

Styrets Årsberetning 2021 ...................................................................................................... 5 

Årsmøte i Landbrukstjenesten 2022 ..................................................................................... 6 

Styrearbeid i 2021 .................................................................................................................... 7 

Styret i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ................................................................ 8 

Valgkomite ............................................................................................................................... 8 

Medlemskap i organisasjoner ................................................................................................ 8 

Godtgjørelse til tillitsvalgte 2021 ........................................................................................... 8 

Medlemsinformasjon .............................................................................................................. 9 

Hjemmeside ............................................................................................................................ 9 
Nyhetsbrev ........................................................................................................................... 10 
Årsmelding ........................................................................................................................... 11 
SMS ...................................................................................................................................... 12 

Avløser- og landbruksvikarordningen .............................................................................. 13 

Personale 2021 ........................................................................................................................ 15 

Avløsere og landbruksvikarer: ............................................................................................ 15 

Kontorfellesskap .................................................................................................................... 17 

Aktiviteter og kurs ................................................................................................................ 18 

Medlemstall og kontingent 2021 ......................................................................................... 18 

Årsregnskap 2021 .................................................................................................................. 20 

Revisors beretning ................................................................................................................. 28 

Budsjett 2022 .......................................................................................................................... 30 

Arbeidsplan 2022 ................................................................................................................... 32 

Medlemsliste 31.12.2021 ....................................................................................................... 33 

Strategiplan Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 2022-2024 ............................. 36 

Forretningside ....................................................................................................................... 36 
Visjon ................................................................................................................................... 36 
Kjerneverdier ........................................................................................................................ 36 

Overordnede mål .................................................................................................................. 36 

Vedtekter for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ............................................. 38 

Instruks for valgkomitéen .................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

3 

Styreleder har ordet 
 

Samlet omsetning for LMH i 2021 ble kr 14.922.800 mot kr 14.833.435 i 2020. Våre dyktige 

ansatte i LMH (faste, tilkalling, helgeavløsere, familie og sesong-arbeidere) har produsert ca 

30 årsverk i 2021, som er samme nivå som for 2020. Med andre ord har 2021 vært ganske lik 

2020 hva gjelder årsverk og omsetning. 

 

Vi har hatt igjen hatt et annerledes år grunnet corona som har preget vår og våre medlemmers 

hverdag. Utvikling som vi så i 2020 fortsatte i 2021, der dette påvirket mønsteret for hvordan 

medlemmets behov for avløsning ble. Det ble mindre behov for ferie fritid, og det har faktisk 

også vært mindre sykdom. Vi opplevde også at flere av våre utenlandske arbeidere forble i 

hjemlandet sitt og vi mistet kjærkommen arbeidskraft. Det jobbes nå hardt for å klare å 

rekruttere flere avløsere både norske og utenlandske for å sikre tilgangen på kvalifisert 

arbeidskraft fremover.  

 

Vi har i 2021 hatt et stort sykefravær blant de ansatte som viste 9,5% i året som gikk. Dette 

har gått utover vår evne til å tilby arbeidskraft. 

Det har vært mange tøffe tak for å få kabalen til å gå opp. Og vi takker alle for tålmodighet, 

stå på vilje, og godt samarbeid. Det er dessverre noen som har blitt skuffet når det gjelder 

ferie og fritid, men på sykdomsavløsning har vi klart å løse alle alvorlige oppdrag.  

 

Driftsresultat for 2021 ble på 138.601 før skatt kr eller ca.1 %. 

Etter at vi over flere år har bygd opp en akseptabel egenkapital, har styret bedt om at selskapet 

skal drive så nært 0 som mulig, og 1 % fra 0 er vi meget fornøyd med.  

 

LMH sitt prispåslag på avløserlønnen er i dag reelt 7,5%. For disse pengene dekker vi 

administrasjon, alle utgifter til kjøring, bolig, arbeidstøy og verneutstyr til avløseren. Når vi 

trekker fra verdien av dette er det 2,5% som blir igjen i LMH. For disse pengene ønsker vi å 

kurse og oppdatere avløserne for å gjøre disse enda dyktigere. Alle medlemmer betaler maks 

kr.18.000,- pr. år i administrasjons-påslag for ferie og fritid. Sum utover dette blir tilbakeført 

til medlemmet.  Denne sum når du ved kjøp av ferie fritid for kr. 300.000,- eks. mva. 

 

Selskapet har en tilfredsstillende egenkapital, og fortsetter den positive utviklingen. Vi har 

imidlertid en utfordring i at administrasjonstilskuddet fra Statsforvalteren reduseres, noe som 

gjør at vi muligens må korrigere vårt påslag. 

 

LMH har alt fokus på å levere gode avløsertjenester. Og vi ønsker å kunne levere bedre 

tjenester til lavest mulig pris. En av de største utfordringene vi har for å få dette til, er jevn 

sysselsetting. Tilgangen på sesongarbeidere er begrenset. Og de beste folkene, også de 

utenlandske, både forventer, og har krav på arbeid og lønn 12 måneder i året. Samtidig 

opplever vi at det er liten etterspørsel etter ferie og fritids avløsning i november, desember og 

januar, bortsett fra i julehelga. Skal vi klare å ta vare på de beste avløserne må vi bli bedre på 

jevn sysselsetting. Vi jobber aktivt med å få flere medlemmer og kunder som velger å bruke 

oss i områder der det pr i dag er lite eller ingen omsetning for å kunne sikre behov og 

kjennskap til bruk ved sykdomsavløsning og ved ferie fritid, slik at man også kan ha faste 

avløsere i alle områder.  
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Avløser-lønnen som vi justerte senest i 2019 må vi igjen se på for å beholde og rekruttere inn 

i næringen. Slik vi vurderer situasjonen er dette trolig bare begynnelsen, og vi må nok 

forberede oss på ytterligere lønnsvekst så lenge veksten forsetter i samfunnet rundt oss. 

 

I tillegg vet vi at økonomien i landbruket er på et bunn nivå med økte kostnader på alle plan. 

Vi i LMH skal gjøre det som trengs både lokalt og nasjonalt for å bedre velferdstjenestene for 

bonden. NLT sentralt jobber hardt for å øke avløser tilskuddet og å bedre velferdstiltakene.  

 

 

 

John Kristian Elvenes Stolz 

Styreleder    
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Styrets Årsberetning 2021 
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Årsmøte i Landbrukstjenesten 2022 
 

Til Medlemmer i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland   

 

 

Innkalling til Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 
 

Det innkalles med dette til Årsmøte:  

 

Dato/tid 23.mars 2022 kl 11.00 

Sted   Tjeldsundkroa 

 

 

Åpningsinnlegg:  

 

 

 

Saksliste 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak 2 Valg av møteleder og referent. 

Sak 3 Valg av to personer til å skrive under protokollen. 

Sak 4 Godkjenne Årsmelding og Revidert regnskap 

Sak 5 Fastsette kontingent for inneværende år og disponere årsresultat 

Sak 6 Budsjett 2022 til orientering 

Sak 7 Forslag vedtektsendring og endring instruks valgkomite 

Sak 8 Valg av tillitsrepresentanter og ny valgkomité  

 

a. Leder for ett år 

b. Nestleder for ett år 

c. Styremedlemmer for 2 år 

d. Varamedlemmer for to år i nummerrekkefølge 

e. Nytt medlem og varamedlem for valgkomiteen 

f. Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen 

g. Godkjenning og valg av revisor 

 

 

 

Med hilsen 

 

John Kristian Elvenes Stolz     Even Magnar Hanssen 

Styreleder       Daglig leder 
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Styrearbeid i 2021 
 

 

• Økonomi - regnskap og budsjettering 

• Årsmøte 

• Offentlig Regnskap 

• Årsmelding 

• Bemanning/rekruttering 

• Medlemsmøter 

• Årsmøte NLT 

• Jordbruksoppgjøret 

• Tilskudd fylke 

• Tilskudd kommuner 

• Smittevern 

• Sykefravær 

• Avtaler med nye medlemmer 

• Kurs avløsere  

• Høstsamling NLT 

• Rekruttering 

• Introkurs fjøsstell - ungdomsskole 

• Leieforhold - Boforhold ansatte 

• Budsjett 2022 

• Arbeidsplan LMH 

• Smittevern korona 

• Karantenebestemmelser 

• Ferietidspunkter ansatte mht oppdrag 

• Lønn Daglig Leder 

• HMS dokumentasjon 

• Strategiplan 

• Personal 

• Ressursplanlegging 

• Hjemmeside/nyhetsbrev 

• Arbeidsplaner 

• Strategiarbeid 

• Evaluering styrearbeid  

• Samarbeid med Bøndernes 

Regnskapslag 

• Organisering av avløseravdeling, inkl. 

vaktordning, sårbarhet, avløserringer 

og IT-løsninger  

• Daglig ledelse, utfordringer gjennom 

året og resultat 

 

 

 

Representasjon:  

Styreleder John Kristian Elvenes Stolz har deltatt på årsmøte i NLT. Styreleder er 

representant for styret vedrørende avløser- og landbruksvikarordninga.  

Styremedlemmer har representert organisasjonen på høstsamlinga til Norske 

Landbrukstenester og i andre relevante fora. 
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Styret i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 
 

Styret i LMH Funksjon På valg 

John Kristian Elvenes Stolz Styrets leder 2022 

Geir Johnny Johansen Nestleder 2022 

Edmund Ludvigsen Styremedlem 2023 

Svein Arne Simonsen Styremedlem 2023 

Elisabeth Hokland Styremedlem 2022 

Lukasz Kutarba Styremedlem ansatt   

Even Magnar Hanssen Daglig Leder   

Odd Martin Sande 1.Varamedlem 2022 

Lars Nicolaisen 2.Varamedlem 2022 
 

Valgkomite 
 

Valgkomite LMH Funksjon På valg 

May Anita Østingsen Leder 2021-2022 (Vesterålen) 2022 

Karl Robert Hauge Leder 2022-2023 (Ofoten) 2023 

Anton Pettersen Leder 2023-2024 (Sør-Troms) 2024 

Ronny Hansen Vara Vesterålen 2022 

Jan Erik Ottestad Vara Sør-Troms 2023 

Jon Kristian Sommerseth Vara Ofoten 2024 

Medlemskap i organisasjoner  
Landbrukstjenesten er medlem i  

Norske Landbrukstenester (NLT) 

NHO Mat og Landbruk. 

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte 2021 
Sist endret av årsmøte 2021 

Styrets leder:     kr 25 000,- pr år 

Øvrige Styremedlemmer:   kr 10 000,- pr år  

Møter: 

Over 6 timer:    kr 2 550,- 

Under 6 timer:    kr 1 250,-  

Telefonmøter:    kr 750,- pr møte 

Kjøregodtgjørelse:    4,50 pr km  

Øvrig reisegodtgjørelse   Etter regning 
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Medlemsinformasjon 
 

LMH er et samvirkeforetak som har som hovedmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Vi 

tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i 14 kommuner i Nordland og Troms. Vi hadde ca 80 

avløsere i sving i 2021 for våre medlemmer for sykdom og ferieavløsning samt lønnskjøring 

for en del bønder. Totalt ble det utkjørt 161 lønns og trekkoppgaver i 2021.  

 

Vår hovedoppgave å skaffe avløsning for medlemmene, altså å dekke behovet for kvalifisert 

arbeidskraft i landbruket. Vi tilbyr også utlønning og veiledning ved sykdom eller permisjon. 

Du kan bruke LMH når du søker etter arbeidshjelp, og når du skal lønne dine ansatte! Da kan 

du være trygg på at alle formalitetene rundt ansettelsesforholdet er i orden. Dette gjelder 

forsikringer, arbeidsgiveransvar, sykelønn mv. 

 

Hoved nedslagsfeltet er Ofoten, Vesterålen, Nord og Sør-Troms, men LMH tar også oppdrag i 

områdene rundt der det måtte være behov 

LMH har ansvar for beredskapsavløsning i følgende kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, 

Øksnes, Lødingen i Vesterålen og Tjeldsund, Evenes, Narvik og Ballangen i Ofoten, Harstad, 

Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Tromsø og Kåfjord i Troms. 

 

Hvorfor er det viktig å ha et oppegående avløserlag. 

Hvis bonden selv, eller avløseren, skulle bli syk, og ikke har annen avløser tilgjengelig, kan vi 

være behjelpelig med å skaffe enten landbruksvikar eller avløser på kort varsel. Dette er altså 

en sikkerhet for bøndene i området at drifta kan rulle ved sykdom. 

 

Hjemmeside 
Vår lokale nettside i regi av Norske Landbrukstenester (NLT) 

www.landbrukstjenesten.no er bedriftens hjemmeside.  
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Sosiale medier 

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har egen side på Facebook. Her legges det jevnlig ut 

informasjon om våre medlemstjenester, fagstoff og lenker til faglige artikler. 

 

 
 

Nyhetsbrev 
Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmene på EMarketeer, omtrentlig en gang annen hver uke.  

Vår erfaring er at denne måten å annonsere og få ut faglig informasjon på er effektiv og gjør 

at vi kan nå flere og oftere.  
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Årsmelding 
Meldinga blir lagt ut på våre nettsteder og medlemmene varsles via EMarketeer per e-post om 

meldinga. Meldinga deles ut på årsmøtet til årsmøtedeltakerne.  
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SMS 
Vi bruker SMS for å annonsere ledige avløsere samt møter og kurs som foregår i de 

forskjellige medlemskommunene våre. På denne måten når vi medlemmene direkte. 
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Avløser- og landbruksvikarordningen  
 

 

Året 2021 ble nok et annerledes-år for oss i LMH, som i likhet med 2020 ba på en del store 

utfordringer. Oppdragssituasjonen ble ganske lik 2020, der det sammenlignet med normalår 

igjen ble en del færre oppdrag og færre avløsere tilgjengelig. 

I landbruksfamiliene ser vi en utvikling med mindre oppdrag, færre møter, færre reiser og 

ferier, og mange gårdbrukere som er engstelig for å ta imot avløsere på gården. 

 

 

 
 

Året 2021 viser seg som et år utenom normalen, der vi regnskapsmessig kan sies å ha klart oss 

relativt bra. 

Med det i bakhodet, er det viktig for beredskapsavløsningen at vi fortsatt jobber med å få 

tilskudd så vel fra fylke som fra kommunene vi opererer i. Og ikke minst får gårdbrukerne 

/medlemmene til å benytte oss.  

Jo høyere aktivitet, jo bedre beredskapsavløsning får vi. 

   

Vi hadde i underkant av 80 avløsere i sving (faste, tilkalling, sesong) samt at vi hadde mye 

avlønning på familie og helgeavløsning, der vi får mange gode tilbakemeldinger på arbeidet 

de gjør! Det er betryggende å høre de gode tilbakemeldinger vi får på våre avløsere, men vi 

jobber stadig med å forbedre oss i alle ledd.  

Totalt hadde vi 161 lønns- og trekkoppgaver i 2021. 

 

Det er verdt å nevne at vi internt hadde mye sykefravær internt hos LMH, av ulik karakter, 

gjennom hele 2021. Vi hadde hele 9,5% sykefravær i 2021, noe som gjorde at vi på 

tilbudssiden til våre medlemmer fikk flere utfordringer. 

I tillegg så har noen av våre trofaste utenlandske avløsere har valgt å bli i heimlandet, andre 

har valgt å fortsatt arbeide her. Vi har hatt mange karantene døgn, og vi har hatt en del 

utfordringer med det. 

For sesongarbeidere ble 2021 igjen et vanskelig år for ikke å si umulig for de som kommer fra 

områder utenfor Schengen. 

 

Den største utfordringen er at mange medlemmer ikke bruker avløsere fra oss til ferie/fritid, 

men samtidig er tydelige på at vi skal skaffe avløsere når det er sykdom.  
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Dette kan medføre at det blir vanskelig å skaffe avløsere når behovet er der. Derfor er det 

svært viktig at flest mulig bruker avløsertjenesten slik at vi opprettholder beredskapen i de 

forskjellige kommunene. 

 

Vi prioriterer følgende: 

• Akutt sykdom (første 16 dager) 

• Sykdom (langtids) 

• Ferie/fritid, permisjoner, annet 

 

 

Hilde Lill Dahl 

Avdelingsleder Avløser 
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Personale 2021 

Avløsere og landbruksvikarer:  
 

Navn Stilling Region 

Astri Marie Soleng Pettersen Tilkalling Nord-Troms 

Benjamin Vatne Inderberg Fast Nord-Troms 

Elisabeth Skogheim Familie Nord-Troms 

Erling Magne Karlsen Tilkalling Nord-Troms 

Gunn-Sissel Giæver Haugland Tilkalling Nord-Troms 

Hans Erik Stenseth Tilkalling Nord-Troms 

Hans Inge Mortensen Helgeavløser Nord-Troms 

Helga Berg Olsen Helgeavløser Nord-Troms 

Helga Nordgård Helgeavløser Nord-Troms 

Ingrid Quili Larsen Familie Nord-Troms 

Johana Goutaro-Dekeyser Familie Nord-Troms 

Katarina Niva Familie Nord-Troms 

Kelly Ann Roller Familie Nord-Troms 

Kenneth Skogheim Familie Nord-Troms 

Leif Salo Sluttet Nord-Troms 

Magnus Hjalmar Nikolaisen Fast Nord-Troms 

Mari Elise Stenseth Tilkalling Nord-Troms 

Maritta Hannele Partio Helgeavløser Nord-Troms 

Marius Heimkjær Familie Nord-Troms 

Martin Oppervoll Isaksen Helgeavløser Nord-Troms 

Oddgeir Mosli Helgeavløser Nord-Troms 

Ola Berg Olsen Tilkalling Nord-Troms 

Silje Vatne Tilkalling Nord-Troms 

Sindre Furuseth Helgeavløser Nord-Troms 

Stig Rune Jensen Helgeavløser Nord-Troms 

Thomas Solstad Tilkalling Nord-Troms 

Tine Lingrasmo Fast Nord-Troms 

Torbjørn Jensen Tilkalling Nord-Troms 

Trygve Johan Soules Lund Tilkalling Nord-Troms 

Vygandas Senavaitis Fast Nord-Troms 

Øyvind Grunnvåg Familie Nord-Troms 

Eline Hansen Tilkalling Ofoten 

Elisabeth Kristin Arntsen Familie Ofoten 

Elisabeth Kristin Arntsen Helgeavløser Ofoten 

Gatis Apinis Fast Ofoten 

Ivonne Teurlimgs Familie Ofoten 

John-Olav Johansen Svorkmo Helgeavløser Ofoten 
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Olav Andreas Arntsen Tilkalling Ofoten 

Sigrid Helene Arntsen Helgeavløser Ofoten 

Terje Hilling Tilkalling Ofoten 

Ulrikke Hansen Helgeavløser Ofoten 

Arne Martin Dahle Helgeavløser Sør-Troms 

Bjørn Andor Hansen Familie Sør-Troms 

Bjørn Eirik Eriksen Fast Sør-Troms 

Chris-Joachim Eriksen Sluttet Sør-Troms 

Damian Szmelter Fast Sør-Troms 

Diego Fernando Calva Romero Sluttet Sør-Troms 

Dymytro Burkut sesong linjerydding Sør-Troms 

Elisabeth Andrea Windstad Jensen Sluttet Sør-Troms 

Endre Tobiassen Familie Sør-Troms 

Gregorz Szmelter Tilkalling Sør-Troms 

Jan Ove Bendiksen Familie Sør-Troms 

Janne-Helen Eriksen Sluttet Sør-Troms 

Janusz A Jaremko Fast Sør-Troms 

Josef Adam Kita Sluttet Sør-Troms 

Julian Johnsen Skoleelev- helgavløser Sør-Troms 

Kim Johansen Skoleelev- helgavløser Sør-Troms 

Leszek Stanisl Pazola Fast Sør-Troms 

Lukasz Kutarba Fast Sør-Troms 

Mariell Nilsen Leivseth Sluttet Sør-Troms 

Marit Olsen Helgeavløser Sør-Troms 

Mariusz Gonczewski Fast Sør-Troms 

Mona Johansen Sluttet Sør-Troms 

Natalia Szmelter Kursholder Sør-Troms 

Oliver Bendiksen Familie Sør-Troms 

Petter BA Rølland Tilkalling Sør-Troms 

Petter Hokland Ottestad Tilkalling Sør-Troms 

Ragnhild Kjøsnes Tilkalling Sør-Troms 

Sirisak Nicholas Helgeavløser Sør-Troms 

Trygve Alexander Forsgren Ottestad Familie Sør-Troms 

Trygve Ottestad Familie Sør-Troms 

Vidar Eriksen Tiltak Sør-Troms 

Adam Rudzki Sluttet Vesterålen 

August Lehn Familie Vesterålen 

Bodil Margrete Lehn Helgeavløser Vesterålen 

Eline Sinikka HÄKALÂ Hov Tillkalling Vesterålen 

Frida Green-Stensrud Sluttet Vesterålen 

Halvard Solvoll Familie Vesterålen 

Harald Olai Dalheim Guldbjørnsen Sluttet Vesterålen 

Jakob Berg Olsen Helgeavløser Vesterålen 
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Jaroslaw Piotr Bakowski Fast Vesterålen 

Jens-Olav Brenna Hansen Tilkalling Vesterålen 

Josef Szmagaj Fast Vesterålen 

Jørgen Buitink Sluttet Vesterålen 

Kirsti Merete Hansen Helgeavløser Vesterålen 

Lars Lønskog Tilkalling Vesterålen 

Lukas Mortensen Helgeavløser Vesterålen 

Lukasz Szmagaj Tillkalling Vesterålen 

Marcin Kwiatkowski Tilkalling Vesterålen 

Mateusz Szmagaj Sluttet Vesterålen 

Nikolai Olsen Helgeavløser Vesterålen 

Oleksandr Kovalchuk Fast Vesterålen 

Petter Olsen Helgeavløser Vesterålen 

Piotr Andrzej Pieczatkiewicz Fast Vesterålen 

Ragnhild Hjelle Familie Vesterålen 

Sigurd Hjelle Familie Vesterålen 

Simon Henriksen Helgeavløser Vesterålen 

Sivert Dahl Hansen Helgeavløser Vesterålen 

Slawomir Dombrowski Sessong Vesterålen 

Sondre Andre Olsen Enbusk Sluttet Vesterålen 

Stian Brenna Hansen Tilkalling Vesterålen 

Sverre Hjelle Familie Vesterålen 

Taras Reshetnik Sesong Vesterålen 

Tord Skrudland Kjeldsen Sluttet Vesterålen 

Vidar Kristiansen Helgeavløser Vesterålen 

Yngve-Andre Dahlheim Guldbjørnsen Sluttet Vesterålen 

Ziga Kosir Fast Vesterålen 

 

 

 

Even Magnar Hanssen, Daglig leder 

Hilde Dahl, Avdelingsleder 

 

Kontorfellesskap 
LMH har lokalisering på  

Sortland vgs. – Kleiva, et skolested med opprinnelig naturbruksutdanning 

 

Vi har kontorfellesskap med 

Stordyrveterinærene i Vesterålen og NLR Nord Norge  
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Aktiviteter og kurs 
Vi hadde søkelys på oppdatering av våre ansatte når det gjelder kursing, noe som også er 

fokusområde i 2022 

 

Vi hadde fokus på å få gjennomført følgende kurs i 2021 

Robotfjøs 

Brunst og Brunstkontroll 

Maskinfører 

Motorsagkurs 

Varmearbeider 

 

Medlemstall og kontingent 2021  

 

Medlemstall pr 31.12.21 fordelt på kommuner 

 

Andøy 22 

Balsfjord 1 

Bø 4 

Evenes 5 

Gáivuotna Kåfjord 11 

Gratangen 3 

Hadsel 14 

Hamarøy 1 

Harstad 26 

Kvæfjord 22 

Lødingen 6 

Narvik 16 

Sortland 30 

Steigen 2 

Tjeldsund 16 

Tromsø 16 

Vestvågøy 1 

Vågan 3 

Øksnes 2 

 

 

Utvikling i medlemstall  

Medlemstallet er nå 202 medlemmer, der vi kan vise til at det i vårt distrikt så er det ca 600 

foretak som har registrert og får avløsertilskudd. Med andre ord er det en god del som ikke 

benytter seg av vårt tilbud. 

Vi får noen nye medlemmer, men også en del utmeldinger. Noen er utmeldt som følge av at 

drifta ble lagt ned, og noen er strøket av medlemslista, fordi kontingenten ikke er betalt. Vi 

ønsker de nye medlemmene velkommen og håper de vil bruke organisasjonen aktivt. Takk for 

Takk    
En stor takk rettes til de av 

kommunene i vårt distrikt som er 

med på å støtte oss økonomisk. 

Dette betyr mye for at 

organisasjonen kan opprettholde 

aktiviteten i distriktet. Vi takker 

også våre samarbeidspartnere og 

andre som bidrar til vår 

virksomhet! 
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samarbeidet til de som har avslutta medlemskapet.  

 

Medlemskontingent 

Kontingenten er lik for alle, der du kun betaler kr 500 for medlemskapet.  

Det å være medlem i LMH innebærer at du får rett til avløsning ferie og fritid og det bygger 

opp og opprettholder vår beredskap når det gjelder sykdomsavløsning. Derfor er det viktig at 

de fleste ser nødvendigheten av et sterkt LMH. 

Når du bruker våre tjenester, er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre 

alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre 

står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.  
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Årsregnskap 2021 

  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

21 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

22 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

23 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

24 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

25 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

26 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

27 

 
  



Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA 
Landbrukets behov – vår oppgave  

 

 
     Årsmelding 2021 
  

28 

Revisors beretning 
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Budsjett 2022 
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Arbeidsplan 2022  
Videreutvikle Web-temp for planlegging, bestilling og lønnskjøring av avløsertjenester 

Rekruttering 

Opplæring av avløsere, timeregistrering i web-temp 

Medlemsmøter i hele distriktet, på 3-4 ulike steder, elektronisk møte /fysiske møter 

Årsmøte LMH, elektronisk møte 

Samling NLT, oppdatering faglig 

Årsmøte NLT, elektronisk møte 

Samling med enheter i Nordland 

Høstsamling NLT 

Kurs Landbruksvikarer 

Etablere flere avløserringer og system for bruk av tjenesten 

Etablere nettverk for avløsere/landbruksvikarer 

Behov for opplæring, - kartlegging og tilbud 

Kurs i brunst og brunstkontroll, kalvings vansker, mastitt for avløsere 

Norskkurs avløsere 

Kurs i robotfjøs for avløserne 

 

Arbeidsplan 2022 Administrasjon 
Styremøter 

Årsmelding og Årsmøte 

Strategiarbeid   

Regnskapsføring, lønn  

Rapporteringer 

Prosjektutvikling 

Oppfølging av kommunale tilskudd  

Oppfølging av fylkeskommunale midler 

Nyhetsbrev 

Oppdateringer hjemmeside 

Oppdateringer sosiale medier 

Samarbeid med andre NLT-enheter 
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Medlemsliste 31.12.2021 
 

Andøy 22 

Andre Paulsen  
Anna Karlsson  
Bjørn Arne Skoglund  
Eirik Solvoll  
Eline Kristoffersen  
Evar Kristiansen  
Geir Johnny Johansen  

Jan Theodorsen  
John Are og Liss May Midtgård  
Johnny Dahl Hansen  
Kjell Høyning  
Knut Johnny Enoksen  
Nils Andre Jørgensen  
Ola Åshagen  
Per Arild Larsen  
Stian Steffensen  
Stig og May Johannessen  
Ståle Andreas Nordmo  
Th. Benjaminsen AS  

Ulf Jøran Fjellvang  
Åbergsjord Einar  
Åshagen Samdrift  

Balsfjord 1 

Åsgeir Lingrasmo  
Bø 4 

Arne Einarsen  
Oddbjørn Klaussen  
Rolf Arne Edvardsen  
Trond Arne Melvoll  

Evenes 5 

Bartholsen, Petter Ingar  
Bjørnar Tverrfjeld  
Odin Markusson  
Randulf Fjellheim  
Sigbjørn Dalhaug  

Gáivuotna Kåfjord 11 

Blomstereng, Nils Petter  
Dag Runar Wollvik  
David Salo  
Even Steinlien  

Johansen  Arnt Torleif  
Mo Bjørn Inge  
Odd Erik Molund  
Otto Magnar Skogheim  
Steffen Blomstereng  
Thomas Solstad  
Vatne Tommy  

Gratangen 3 

Brødrene Stormo  
Eidar Løvdal  
Karstein Kvernmo  

Hadsel 14 

Anders Tekle  

Anne Helene Hansen  
Elisabeth og Finn Hokland  
Ernst Hugo Olsen  
Ivar N Utbjør  
Jens-Are Jenssen  
Kai Arne Hansen  
Knut Joakimsen  

Lars Nicolaysen  
Margareth Hammerset  
Ole Kristian Kristoffersen  
Per Joakimsen  
Rene Cortis  
Tom Lund  

Hamarøy  

Per Ivar Laumann  
Harstad 26 

Arne Johan Lund  
Bjørn Gunnar Bjørnstad  

Christian Killengreen  
Edmund Ludvigsen  
Eiliv Leitring  
Frode Kristiansen  
Gunnar Fredriksen  
Gunnlaug Berg Sølv  
Harald Norman  
Inge M. Pedersen  
Jan Olav Angell  
Jørn Jørgensen  
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Kjell Arne Berg  
Kolbjørn Berg  
Lars og Willy Johansen  
Oddvar Jensen  
Olaåsen Gård DA  
Paul Andreas Soules Lund  
Peder Andre Pedersen  
Per Helge Jacobsen Voldstad  
Ronny Nordahl  
Stall Sæteråsen Kulseng-Hansen  
Stihaug Villsau DA  

Svein Klausen  
Terje Jensen  
Thoralf Rognli  

Kvæfjord 22 

Aksel Iffland  
Anne Guro Dahle  
Anton Pettersen  
Bendiksen, Inger-Ann  
Birgit og Knut Olsen  
Bjarne Myreng  
Edgar Johansen  

Frode Vik  
Jakob Johnsen  
Jan Erik Ottestad  
Jens Fr. og Kjetil Wold  
Jermunn Lanes  
Johan Helge Elde  
Johan Petter Pedersen  
John Christian Elvenes Stoltz  
Odd Arne Øynes  
Randi Hokland  
Sigurd Johnsen  
Terje Johnsen  

Tobiassen sau og planteskole  
Vidar Trudvang  
Widar Andersen  

Lødingen 6 

Børge Hegstad  
Hans Arne Sjøvold  
Kristen Skarpstrand  
Leif Richard Nordeng  
Odd Martin Sande  

Vestbygd Hønseri, Even Falch 
Haugland  
Narvik 16 

Alf R. og Svanhild Larssen  
Anita Andreassen  
Bjørn Dahl  
Frank og Grethe Arntsen  
Frode og Anikken Arntzen  
Helge og Jorunn Sommerseth  
Jakobsen Roger  
Jan Inge Sundby  

Johanne Harang  
Jon Kristian Sommerseth  
Lian Gård Karl Robert Hauge  
Ruben Andre Johnsen  
Sørslett Gård DA  

Tor Arne Johansen  
Øyvind Hansen  
Åse Mikalsen  

Sortland 30 

Anne Engebø Jakobsen  
Arne Kvandal  

Bent Robert Bjørkmo  
Daniel Lagesen  
Einbjørn Lakså  
Eirik Wallstad  
Geir Strand  
Geir Ståle Breivik  
Hildur Johansen Sommerhaug  
John Arne og Heidi Nyland  
John Erik Bjørlo  
Kai Andrè Hanssen  
Kenneth Angell  
Kurt H. Hansen  

Nils Terje Elvenes  
Nilssen Heidi  
Rabben gård v/ Jøran Dahl 

Johansen  
Randi L. E. og Inge Oluf Jensen  
Roger Endresen  
Ronny Hansen  
Sondre Johnsen  
Sortland videregående skole  
Sverre Idar Bergseng Lakså  
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TBK Jensen  
Terje Hjelle  
V/ Arne Ellingsen Sortland Gård 

Drift  
Villy Bjørkmo  
Wenche Kristiansen  
Østingsen Produksjon  
Øyvind Lehn  

Steigen 2 

Knut Berre  
Skagstad Gård Inge Lynum  

Tjeldsund 16 

Arnfinn Olsvik  
Bjørn Andor Hanssen  
Eivind Kristoffersen  
Fjellbo gård v/ Rune Sandvik  
Geir Hanssen  
Hans Emil B Torbergsen  
Kai Tore Nordgård  
Kjell Nylund  
Magnus Ellingsen  
Randi Tollefsen  

Simon Pedersen  
Svein Arne Simonsen  
Terje Benjaminsen  
Tor Pettersen  
Øystein Rafaelsen  
Åge Skånevik  

Tromsø 16 

Asbjørn Gressmyr  
Asgeir Gundersen  
Bårdsen May-Hege  
Henry Haugland  
Jacobsen på Berg  
Kjetil Heimkjær  
Kristin Skar  
Magne Nikolaisen  
Mellomjord Gård  
Morten Stian Karlsen  

Nordgård-Melander Gårdsdrift  
Steinar Andreassen  
Straumsbukt Gård V/Ane Viveke 

Eilertsen  
Tone Jensen Solhaug  

Torgeir Otto Olsen  
Tromsø Ryttersportsklubb  

Vestvågøy 1 

Steffen Benjaminsen  
Vågan 3 

Arne Ketel  

Hermund Pedersen  
Knut-Erik Larsen Remme  

Øksnes 2 

Olav Stranda  
Remi Jenssen  

Totalsum 202 
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Strategiplan Landbrukstjenesten Midtre 

Hålogaland SA 2022-2024 
 

 
Innledning 

LMH er et samvirkeforetak som har som hovedmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Vi 

tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i ca 15 kommuner i Nordland, Nord-Troms og Sør-

Troms. Vi har til enhver tid ca. 55-60 avløsere til rådighet for våre medlemmer for sykdom og 

ferieavløsning. 

Vi er hele tiden i utvikling og vil også kunne tilby tjenester som vedlikehold, gjerding, renhold 

etc. Du kan bruke LMH når du søker etter arbeidshjelp, og når du skal lønne dine ansatte! Da 

kan du være trygg på at alle formalitetene rundt ansettelsesforholdet er i orden. Dette gjelder 

forsikringer, arbeidsgiveransvar, sykelønn mv. 

Hovednedslagsfeltet er Ofoten, Vesterålen, Nord-Troms og Sør-Troms, men LMH tar også 

oppdrag i områdene rundt der det måtte være behov 

LMH har ansvar for beredskapsavløsning i følgende kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, 

Øksnes, Lødingen i Vesterålen og Tjeldsund, Evenes, Narvik og Ballangen i Ofoten, Harstad, 

Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Tromsø og Kåfjord i Troms. 

 

Forretningside 

LMH sin hovedoppgave er å kunne tilby tjenester av høy kvalitet når kunden behøver det. 

 

Visjon 
 Landbrukets behov - vår oppgave 

 

Kjerneverdier 
 

Tilstedeværelse og kunnskap 

Pålitelighet 

Velferd 

Felleskap 

 

 

Overordnede mål 
 

Organisasjon 

Hovedmål: 

- LMH skal være en åpen, attraktiv og profesjonell organisasjon. 

- LMH skal være det naturlige valget for kundene i vårt distrikt  

 

Delmål: 

- LMH skal være en attraktiv samarbeidspartner 

- LMH skal ha kompetent administrativ og valgt ledelse 

- LMH skal ha god internorganisering   
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Virksomhet 

Hovedmål:  

LMH skal tilby et bredt og samordnet tjenestetilbud til landbruket, og påta seg oppgaver 

innen rekruttering av arbeidskraft. LMH skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet 

og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.  

LMH skal skaffe avløsning slik at kundene kan ta regelmessig fritid, og gi sikkerhet for 

sykeavløsning.  

 

 

Personal/ansatte 

 

Hovedmål: 

LMH skal være en attraktiv arbeidsplass som sikrer de ansatte utviklingsmuligheter, trivsel og 

trygghet 

 

Delmål 

- LMH skal ha god personalpolitikk definert i en personalhåndbok 

- LMH skal ha et konkurransedyktig lønnsnivå i vår bransje 

- LMH skal ha ansatte med god faglig og lokal kompetanse 

- LMH skal ha godt arbeidsmiljø 

- LMH skal ha god intern informasjonsflyt 

- LMH skal tilstrebe å ha en ressurs som går inn i vaktordning i de mest utsatte 

periodene 

 

 

Økonomi 

Hovedmål 

LMH skal gjennom solid drift sikre og styrke sin økonomi, som gir handlefrihet for 

videreutvikling av tjenestetilbudet. 

 

- Egenkapitalen skal være minst 10 % av omsetningen  

- LMH skal ha god likviditet gjennom hele året 

 

 

Kommunikasjon og omdømme 

Hovedmål: 

LMH skal framstå som et synlig, og profesjonelt foretak 

 

- LMH skal være en attraktiv samarbeidspartner 

- LMH skal ha et godt faglig og leveringsdyktig omdømme 

- LMH bør ha redaksjonell omtale i lokalpresse jevnlig 
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Vedtekter for Landbrukstjenesten Midtre 

Hålogaland SA 
 
 

Vedtekter vedtatt på Årsmøte 23.03.22 i forbindelse med korrigering av vedtektene.  

 

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA og 

organisasjonsnummer 970921621, og forkortes LMH. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for 

foretakets forpliktelser. 

 

2. Forretningssted 

Forretningsadressen til LMH er i Sortland kommune. 

 

3. Virksomhet 

Formål 

LMH sin hovedoppgave er å leie ut arbeidskraft til medlemmene.  

Skaffe avløsning slik at medlemmene kan ta regelmessig fritid og sikkerhet for sykeavløsning.  

LMH skal tilby arbeidskraft, administrere samarbeidstiltak og kunne tilby andre landbruksrelaterte tjenester. 

LMH kan også, for å øke inntektene, ta på seg oppgaver som ligger naturlig for foretaket, f.eks produkter som 

vedlikeholdsarbeid og utlønning til andre næringer enn bønder. 

 

Ansvar 

LMH har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten 

som kjøpere av tjenester fra foretaket. 

LMH skal bidra til samarbeid med andre organisasjoner i landbruket og samarbeid mellom landbruket og øvrig 

næringsliv. 

LMH har arbeidsgiveransvar for selskapets ansatte. 

Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 

 
 

4. Medlemsskap 

a) Hvem kan bli medlem 

Næringsdrivende, som ønsker å leie arbeidskraft, eller andre tjenester fra selskapet kan bli medlemmer. 

 

b) Medlemskapet 

Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret. 

 

c) Støttemedlemmer 

Foretaket kan ha støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Som 

støttemedlemmer regnes privatpersoner, kommuner, institusjoner m.fl. som ønsker å støtte foretaket økonomisk. 

Støttemedlemmer har adgang til medlemsmøter. 

 

d) Eksklusjon av medlemmer 

Medlemmer som ikke følger vedtektene, eller gjør opp sine økonomiske forpliktelser, kan av styret strykes med 

1 måneds skriftlig varsel.  

Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet. 

 

e) Utmelding 

Utmelding må skje seinest 1. desember. Utmeldingen gjelder da fra 1. januar påfølgende år. Ved opphør av drift 

kan utmelding gjøres med umiddelbar virkning. 

Utmeldte eller ekskluderte medlemmer kan ikke stille krav om andeler av foretaket sine midler. 
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f) Egenandel forsikring 

Det enkelte medlem er ansvarlig for egenandelen i forsikringen ved innleie av avløsere eller andre tjenester. 

Hvert enkelt medlem står fritt til å ta i bruk de råd og veiledninger organisasjonen gir og kan ikke kreve 

økonomisk kompensasjon for evt. skadevirkninger.  

 

g) Retter og plikter 

Det enkelte medlem plikter å betale kontingent og ellers kostnader som påløper ved bruk av LMH sitt tilbud. 

Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for LMH sine økonomiske forpliktelser. 

Laget skal ha tilgjengelig informasjon, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og 

forskrifter for Helse, Miljø og Sikkerhet. Laget skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.  

Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, 

og har plikt til å gi informasjon og opplæring til avløserne etter gjeldende krav i AML og KSL. 

 

5. Medlemskontingent 

Hvert medlem skal betale medlemskontingent.  

Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 

 

6. Anvendelse av årsoverskudd 

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd. 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes 

anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen 

innenfor følgende rammer:  

1. Godskriving av foretakets egenkapital 

2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  

3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 

Ved vedtak fra styret om utbetaling av bonus til medlemmene, skal egenkapital etter utbetaling av bonus, være 

på minimum det egenkapitalkrav som står oppført i eksisterende strategiplan. 

 

 

7. Styre og daglig leder  

 

Sammensetning 

Foretaket ledes av et styre på 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal ta hensyn til 

kjønn og geografi. 

5 av styremedlemmene med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge velges av Årsmøtet, 1 styremedlem med 

personlig varamedlem velges av og blant de ansatte. De ansattes styrerepresentasjon er en rettighet ikke en plikt 

for de ansatte. 

Et vedtak i styret er gyldig når mer enn halvparten av det valgte styret stemmer for.  

Ved likt stemmetall, avgjør styreleder sin stemme. 

 

Styrets oppgaver 

Styret skal lede foretakets virksomhet i samsvar med vedtektene og de vedtak som Årsmøtet har gjort.  

Styrets oppgaver følger samvirkelovens §76 

 

Daglig leder 

Foretaket skal ha en Daglig leder.  Styret tilsetter Daglig leder.  

Daglig leder deltar på styremøtene uten stemmerett og kan ikke ha styreverv.  

 

Organisasjonen forpliktes ved underskrift av styreleder, daglig leder eller av styreleder og daglig leder i 

fellesskap. Det kan tildeles prokura. 

 

 

http://www.norsklovkommentar.no/NXT/gateway.dll?f=id$id=L20070629-81%7EK4$t=document-frame.htm$3.0$p=#L20070629-81~§27
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8. Ordinært årsmøte 

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og skal holdes hvert år innen 15. april. 

Styret skal med tre ukers skriftlig varsel innkalle til årsmøtet og sende med saksliste og saksdokumenter.  

Saker som den enkelte medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt 1 mnd før årsmøtet. 

 

Årsmøtet skal: 

1. godkjenne innkalling og saksliste 

2. velge møteleder og referent 

3. velge to personer til å underskrive protokollen 

4. godkjenne årsmelding og revidert regnskap  

5. fastsette kontingent for inneværende år og disponere årsoverskudd 

6. få budsjett og handlingsplan for inneværende år til orientering  

7. behandle forslag til vedtektsendringer. Forslag til endringer av vedtektene må være sendt styret innen seks 

uker før årsmøtet. Gyldig vedtak på årsmøtet krever minst 2/3 av de frammøttes stemmer.  

8. behandle innkomne saker 

9. gjennomføre valg: 

a. leder for ett år 

b. nestleder for ett år 

c. styremedlemmer for to år 

d. to varamedlemmer for to år i nummerrekkefølge 

e. nytt medlem og varamedlem for valgkomitéen som påfølgende år trer inn som medlem i  

 valgkomitéen i henhold til instruks.  

f. fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder også reise- og diettgodtgjørelse etter innstilling av 

valgkomitéen. 

 

Årsmøtet godkjenner revisor. 

Årsmøtet bestemmer instruks for styret og for valgkomitéen.  

Valg gjøres skriftlig hvis et medlem forlanger det. 

Ved avstemminger har hvert medlemsforetak inntil 2 stemmer, som kan nyttes kun ved personlig frammøte.  

 

9.      Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret finner det nødvendig eller halvparten av medlemmene forlanger 

det. Innkallingen skal skje etter de samme regler som anført under pkt.8. 

 

10.   Sammenslutning  

Forslag til vedtak om sammenslutning fremmes av styret. Vedtak om sammenslutning krever samme flertall som 

for vedtektsendring, jf. Punkt 8, nr.7 

Oppnås det ikke tilstrekkelig flertall for sammenslutningen, anses sammenslutningen som avvist. 

 

11. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen 

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret. 

Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet.  

Oppløsning krever 2/3-flertall av de avgitte stemmer.  

Årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre. 

Når foretaket er vedtatt oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som kommer istedenfor styret og daglig 

leder. Regler for avviklingsstyret følger samme retningslinjer som for styret for øvrig. 

Nitti – 90 - % av nettoformuen, etter avviklingskostnader er dekket, betales tilbake til aktive medlemmer i 

forhold til samlet omsetning de siste fem årene. Det utbetales med lik prosentsats for alle år. Kunder som ikke er 

medlemmer, skal ikke tilgodeses.  

De øvrige ti – 10 - % av nettoformuen, skal etter avtale overføres enten Norske Landbrukstenester, Norges 
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Bondelag, eller annen nasjonal landbruksorganisasjon, hvor midlene skal være sperret i fem år, med det formål at 

de kan frigjøres ved reetablering av foretak med tilsvarende formål som Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 

SA. Etter fem år tilfaller midlene, den organisasjon som har forvaltet dem i femårsperioden. 

 

12. Tvister og voldgift 

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne 

ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig 

avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov av 14.mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også 

avgjørelse om saksomkostninger. 
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Instruks for valgkomitéen 
 

Vedtatt på årsmøtet 23.03.22 

 
- Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer 

- Hver region skal være representert i valgkomiteen 

- Siste året i valgkomiteen har medlemmet ledervervet.  

- Ledervervet veksler mellom regionene i denne rekkefølge; Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen. 

- Medlemmene har funksjonstid på tre år.   

 

Dersom et av medlemmene i valgkomitéen velges til annet verv i organisasjonen eller av annen grunn 

faller fra, velges det et nytt medlem i dennes sted for den gjenværende funksjonstida.  

 

  

Valgkomitéen skal legge frem forslag til årsmøtet på:  

 

1. To eller tre styremedlemmer avhengig av hvor mange som er på valg det enkelte år.  

Funksjonstid to år. 

2. To varamedlemmer med funksjonstid to år.  

3. Leder og nestleder for styret blant styremedlemmene, begge med funksjonstid ett år. 

4. Godtgjørelse til tillitsvalgte  

5. Ny medlem i valgkomiteen med personlig vara, fra den regionen som  

går ut.  

 

Under utvelgelsen av kandidater til de ulike vervene skal det legges vekt på geografisk og kjønnsmessig 

fordeling.  

 

 

 

Arbeidsmåte 

- Daglig leder varsler valgkomitéen om at de bør komme i gang med arbeidet minst 4 uker før 

årsmøtet.  

- Valgkomitéens forslag skal foreligge skriftlig minst 2 uker før årsmøtet, slik at det kan sendes 

ut sammen med sakslista.  

- Kandidater som foreslås skal være kontaktet av valgkomitéen. Det gjelder også tillitsvalgte som 

foreslås gjenvalgt.  

- Daglig leder står til valgkomitéens disposisjon hvis ønskelig. 

- Samtale med alle styremedlemmer uavhengig om de er på valg eller ikke. 
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