
 

 

 

PROTOKOLL  

Fra årsmøtet i Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA 

mandag 25.04.2022, kl. 13.00. Lunsj  fra kl 12.00 

Sted: Egna (Bodø storsenter, Verkstedveien 1) 

Medlemmer til stede:  Bjørge Løvset, Per Drage og Anne Merethe Toftebakk. 

Fra styret: Solveig Utvik, Kurt Ediassen (fratrådte kl. 14.00), Sten Eliassen, Lill A. Urskog 

(fratrådte kl, 14.30), Anne Margrete Stormo, Tom Stormo. 

Fra administrasjonen: Frank Wiik Rendal, Mona Trana og Hanne Hammernes.  

 

SAKSLISTE 

Sak 01 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 02 - Valg av møteleder og referent 

Enstemmig vedtak: 

Tom Stormo valgt som møteleder og Hanne Hammernes valgt som referent. 

 

Sak 03 -  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Enstemmig vedtak: 

Bjørge Løvset og Anne Merethe Toftebakk valgt til å skrive under protokollen. 

 

Sak 04 - Styrets årsberetning 2021 

Diskusjon og orientering rundt dekning av Lofoten med tanke på tilstedeværelse og avløsning. 

Enstemmig vedtak: 

Styrets årsberetning for 2021 godkjent. Årsmøtet oppfordrer administrasjonen til  å være mer 

synlig i hele distriktet og delta med presentasjon på  næringens forskjellige faglag. 

 

Sak 05 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2021 

Enstemmig vedtak: 

Regnskap for 2021 med revisjonsberetning vedtatt. Årsmøtet stiller spørsmål om hvorfor revisor 

ikke har oppdaget feil angående avstemming på arbeidsgiveravgift tidligere år.  



 

 

 

Sak 06 - Arbeidsplan 2022 

Diskusjoner blant annet rundt kursing, og hvem som skal betale kurs for avløserne. 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidsplan for 2022 vedtatt. Det oppfordres til å samarbeide med andre aktører i markedet 

angående kurs for ansatte. Informasjon og link til Norsk Landbruksrådgivnings kurssider skal 

legges ut på LtSoLs nettsider. 

Administrasjonen bes forberede sak til styret om hvem som skal betale for kurs for avløsere. 

 

Sak 07-  Budsjett 2022, til orientering 

- Informasjon om nye OTP-regler 

Enstemmig vedtak: 

Budsjett for 2022 tas til orientering. Informasjon om nye OTP-regler tas til orientering. 

 

Sak 08 – Strategiplan 

Enstemmig vedtak: 

Årsmøtet ber administrasjonen redigere strategiplanen og legge fram for styret. 

 

Sak 09 Godtgjørelse til tillitsvalgte 

Enstemmig vedtak: 

Ingen endring for vederlag til tillitsvalgte.  

Følgende gjelder også for 2022: 

- Leder fast årlig godtgjørelse kr. 10.000,-.  

- Alle styremedlemmer: Fast årlig godtgjørelse kr. 1.000,-. 

- Alle styremedlemmer og leder, godtgjørelse pr. styremøte/kursdag, kr. 1.670,- + 

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

møtegodtgjørelse følger Fylkesmannens takst for sykdomsavløsning. Denne er fra 

01.01.2019, kr. 1.670,- pr dag. Det foreligger per i dag ingen ny sats for 2022. 

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

 

Sak 10 Valg 

a. Valg av leder for 1 år 

b. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 

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

d. Valg av nestleder for 1 år 

e. Valg av revisor 

f. valg av medlem og varamedlem til valgkomité. (se §10)  



 
 

                                                 

 

Enstemmig vedtak:  

På valg:                                                    Vedtatt: 

 

Styret 

Anne Margrethe Stormo, leder                      Gjenvelges for 1 år 

Tom Stormo, styremedlem        Gjenvelges for 2 år    

Kurt Ediassen styremedlem     Gjenvelges for 2 år 

Sten Eliassen, styremedlem – ikke på valg   1 år igjen 

Solveig Utvik, styremedlem - Ikke på valg   1 år igjen 

 
Valg av nestleder for 1 år  

Tom Stormo        Gjenvelges for 1 år 

 

Vara for 1 år 

1. David Olsen       Gjenvelges for 1 år 

2. Vidar Hasselberg       Gjenvelges for 1 år 

3. Grete Andersen       Gjenvelges for 1 år 
 

Revisor: 

ES Revisjon, Harstad  

 

Valgkomite: 

Svein Åsbakk, leder - ikke på valg     1 år igjen 

Elisabeth Holand – ikke på valg    2 år igjen 

Marita Helskog      Velges for 3 år 

 

1.vara Anne Merethe Toftebakk    Velges for 1 år 

       

 

Møtet hevet kl. 15.20 

 

 

 

 

Bjørge Løvset      Anne Margrethe Toftebakk 


