
 
 

Årsmøte i  

Stod Bondelag 2022 
 
 

11.november 2022 kl. 19.00 på By Brenneri  

 

 

 

Sakliste: 

 

 
1. Valg av møteleder og referent, samt to representanter til å signere protokoll 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Styrets årsmelding og regnskap for 2022 
4. Arbeidsplan og budsjett for 2023 
5. Innkomne saker 

a. Forslag om sammenslåing med andre lag i Steinkjer 
b. Arr av temadag brann 

6. Valg 

  



Saksframlegg: 
 

1. Valg av møteleder og referent og to til å skrive under protokoll 
Forslag fremmes av årsmøtet. 
 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling er sendt per e-post til medlemmene, og kunngjort på facebook-side og lagt på Stod.no. 
Saklista er satt opp i henhold til vedtektene. Det er innkommet to forslag til saker som ønskes tatt 
opp på årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.  
 

3. Styrets årsmelding og regnskap for 2022 
 
ÅRSMELDING 2022 

Styret har bestått av Inger Hovde (leder), trakk seg i april 2022, Ole Petter Finanger, Edvard Ystgård, 
Bernt Kristian Fjerstad og Marthe Veie (leder fra april). Stod bondelag har over tid hatt lav aktivitet, 
dels grunnet korona og dels grunnet manglende ledelse og initiativ fra medlemmene. Styret som ble 
valgt høsten 2021, ble ikke konstituert og styrearbeidet har kun bestått i å forberede årsmøte høsten 
2022. Det er avholdt to styremøter for å igangsette valgkomite og gjøre møteforberedelser. 

 

REGNSKAP 2022 

Inntekter kr kr 
Overføring Norges Bondelag   2 136,00 
Overføring Norges Bondelag   13 644,00 
      
Utgifter     
Berg gård   8 710,00 
Vårt Hjem Steinkjer   1 000,00 
Verdal Bondelag   2 500,00 
      
sum inntekter 15 780,00   
sum utgifter 12 210,00   
Overskudd 3 570,00   
      
Saldo pr 16.10.22 77 901,21   

 

Regnskapet viser en omsetning på kr 15.780. lagets utgifter har vært kr 12.210. Overskudd kr 3.570. 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

Forslag til vedtak: Årsmelding og regnskap godkjennes. 



4. Arbeidsplan og budsjett 
Det velges et nytt styre, som er forespurt om å stille til valg, og som har sagt seg villige til å gjøre en 
innsats for å skape aktivitet i laget. Stod bondelag har tradisjonelt hatt både fagmøter og 
arrangement av mer sosial karakter. Det har også vært samarbeid med andre bondelag i kommunen 
om diverse møter, arrangement og markeringer. I og med at det nå er en restart av aktiviteten, synes 
det riktig å åpne for nytenking. Årsmøtet oppfordres til å fremme forslag til aktiviteter og tiltak som 
ønskes gjennomført av det nye styret.   

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber det nye styret om å planlegge aktivitet og sette opp aktivitetsplan og 
budsjett for 2023. Aktivitetsplan bes offentliggjort på Stod bondelag sin facebook-side og på Stod.no. 
 

5. Innkomne saker 
5.1 Det er mottatt forslag om å utrede sammenslåing med andre lag i Steinkjer. 

Styret har behandlet forslaget og er av den oppfatning at dette ikke er riktig nå. Stod bondelag har en 
stor medlemsmasse, men det har vært en utfordring å få tillitsvalgte som er villige til å ta et tak. 
Valgkomiteen har gjort et godt arbeid, og nå er det et nytt styre som skal velges for kommende år.  

Forslag til vedtak: Det er naturlig å samarbeide med andre lag om aktiviteter og møter. Styret 
anbefaler ikke at et nytt styre skal pålegges å innlede et arbeid med sikte på eventuelt sammenslåing.  

 
5.2 Nytt krav i KSL om periodisk kontroll av brannslokkingsutstyr. Forslag om arrangement av en 
brannverndag hvor det kan gjennomføres en felles periodisk kontroll. 

Forslag til vedtak: Nytt styre oppfordres til å sette forslaget om brannverndag og periodisk kontroll på 
aktivitetsplanen for 2023. 
 

6. Valg 
Valgkomiteens innstilling presenteres på årsmøtet. 
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