
 

 

 

PROTOKOLL  

Fra årsmøtet i Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA 

Tid: Tirsdag 25. mai 2021 kl. 10.00 

Sted: Møtet gjennomført digitalt på Teams 

 

Til stede fra styret: 

Anne Margrethe S.Stormo - leder, Tom Stormo- nestleder, Anne Merethe Toftebakk – styremedlem, 

Sten Eliassen – styremedlem, Kurt Ediassen – styremedlem. 

Fra administrasjonen: 

Frank Wiik Rendal – daglig leder, Hanne Hammernes og Mona Trana. 

Medlemmer i LtSoL: 

8 medlemmer deltok i møtet. 

 

SAKSLISTE 

Orientering: 

Leder orienterte om avvik for møtetidspunkt i forhold til vedtektene på grunn av at regnskapet for 

2020 var forsinket. Dette skyldtes en systemfeil som det har tatt tid å rette opp. 

 

Sak 01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 02 Valg av møteleder og referent 

Enstemmig vedtak: 

Tom Stormo ble valgt til møteleder og Hanne Hammernes ble valgt til referent. 

 

Sak 03 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Enstemmig vedtak: 

Bjørge Løvset og Olaug Olsen ble valgt til å skrive under protokollen. 

 

Sak 04 Styrets årsberetning 2020 

Etter ønske fra Solveig Utvik, orienterte daglig leder om arbeidet med rekruttering av avløsere. 

Blant annet om prosessen mot landbruksskolene, prosjekt med lærlinger i landbruket og om en 

generell vanskelig tid for rekruttering på grunn av pandemien. 



 

 

Enstemmig vedtak: 

Styrets årsberetning for 2020 ble godkjent. 

 

Sak 05 Årsregnskap og revisjonsberetning 2020 

Enstemmig vedtak: 

Årsregnskapet for 2020 med et overskudd på kr. 371 424,- og revisjonsberetningen ble godkjent. 

 

Sak 06 Arbeidsplan 2021 

Etter forespørsel fra Solveig Utvik, orienterte daglig leder om prossessen og arbeidet med å ansette 

avløsere i faste stillinger i ringer. Det er tidligere avholdt møter i aktuelle områder, men ønsket er å 

få bedre dialog mellom bøndene og LtSoL . 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidsplan for 2021 med fokus på oppfølging av kunder og ansatte, synliggjøring, økonomi, 

rekruttering og kompetanseheving, ble godkjent. 

 

Sak 07 Budsjett 2021, til orientering 

Enstemmig vedtak: 

Framlagte budsjett, med en nøktern økning i inntekter og utgifter i forhold til fjoråret, ble tatt til 

orientering.  

 

Sak 08 Godtgjørelse til tillitsvalgte 

Enstemmig vedtak: 

• Leder får en fast årlig godtgjørelse på kr. 10.000,- 

• Styremedlemmer får en fast årlig godtgjørelse på kr. 1.000,-. 

• Alle styremedlemmer og leder, får en godtgjørelse per styremøte/kursdag på kr. 1.670,- + 

dekket reiseutgifter etter regning. Utgifter utover godtgjørelse, etter regning. Daglig 

møtegodtgjørelse følger Statsforvalterens takst for sykdomsavløsning.  Denne er fra 

01.01.2019 på kr. 1.670,- pr dag. Det foreligger per i dag ingen ny sats for 2021. 

• Telefonmøter og Teamsmøter godtgjøres med halv dag, altså kr. 835,-. 

 

Sak 09 Valg 

Styremedlem Anne Merethe Toftebakk tok ikke gjenvalg, og ble takket av og hedret for sin innsats 

med en oppmerksomhet levert på døren. Hun takket for oppmerksomheten og for lærerike år i 

styret. 

 



 
 

                                                 

Enstemmig vedtak: 

a. Valg av leder for 1 år: 

Anne Margrete S. Stormo – gjenvalg 

 

b. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: 

Sten Eliassen – gjenvalgt for to år 

Solveig Utvik – nyvalgt for to år 

 

c. valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år 

1. David Olsen 

2. Vidar Hasselberg 

3. Grete Andersen  

 

d. Valg av nestleder for 1 år 

Tom Stormo – gjenvalg 

 

e. Valg av revisor 

ES Revisjon, Harstad 

 

f. Valg av medlem og varamedlem til valgkomité for 3 år  (se §10)  

Roger Bakken – leder 1 år igjen – ikke på valg 

Svein Åsbakk – 2 år igjen – ikke på valg 

Elisabeth Holand – valgt for 3 år 

Varamedlem: Ketil Christoffersen – valgt for 1 år 

 

Styret for 2021 består da av: 

Leder:  Anne M. S. Stormo (1 år) 

Nestleder:  Tom Stormo (1 år igjen som styremedlem) 

Styremedlem: Kurt Ediassen (1 år igjen) 

Styremedlem: Sten Eliassen – gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem: Solveig Utvik – nyvalgt for 2 år 

 

Sak 10 Nye vedtekter  

Enstemmig vedtak: 

Forslag til oppdaterte vedtekter ble vedtatt. Vedtektene renskrives og sendes til 

Brønnøysundsregistrene for godkjenning. 

 

 

 

 

………………………………………….   ………………………………………… 

Olaug Olsen       Bjørge Løvset 


