Kornbøndenes
Interesseorganisasjon
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KiO
Fredag den 17. februar kl. 11.00, i kantina Schweigaardsgate 34 C
Kantina ligger i 5 etasje, i bakgården til Norges Bondelag

Program:
Fra kl 11.00

Kl 12.00-13.30

Lunsj
Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding innen torsdag den 16. februar.
Denne gjøres til harald.solberg@nlr.no, eller SMS 957 69 860.

Fagmøte om Stortingets jordbruksmelding og markedskunnskap:
o Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp
- Markedsregulering i dagens og den foreslåtte ordningen – hvorfor holde på
dagens ordning
o Erik Ringnes, leder Hedmark Venstre og tidligere leder KiO
- Hedmark Venstres innspill til meldinga og kornreguleringa
o Sindre Flø, Norske Felleskjøp
– hvordan prognosere avling og importbehov

Kl.13.30

Kaffe med litt å bite i

Kl 13.45

Årsmøte

KiO er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO blir imidlertid hørt i
sine innspill, både i jordbruksoppgjøret, og sist arbeidsår, i innspill til stortingsmeldingen.
Hva synes du om jobben som er gjort i 2016 og starten av 2017 i disse sakene? Kom på årsmøtet – med
ros eller ris!
Årsmøtet avsluttes seinest 15.00
Vel møtt!
Styret i KiO

Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av to medlemmer til å skrive under
protokollen
4. Årsmelding, regnskap og budsjett
5. Innkomne forslag/innstillinger til årsmøtet fra
styret
6. Kontingent

7. Valg:
- Leder for ett år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 3 varamedlemmer til styret for 1 år
- Revisor
- Ett nytt medlem til valgkomiteen
8. Fastsettelse av honorar
9. Forslag til arbeidsprogram

ÅRSMELDING KiO
Styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

John Lilleborge, Østfold - gjenvalgt
Håkon Tørrestad, Vestfold - gjenvalgt
Jomar Leira, Sør-Trøndelag
Rune Sandsether, Buskerud - gjenvalgt
Ole Albert Bøhn, Akershus
Jomar Leira var ikke på valg. Ole Albert
Bøhn kom inn for Mads Ivar Aarsby og
er valgt for 1 år.

Varamedlemmer:
1. vara:
Ottar Kjus, Akershus
2. vara:
Hans Ole Øwre Klomstad, Trøndelag
3. vara:
Magne Ystgaard, Nord-Trøndelag
Revisor:
Valgkomite:
Leder:

Sigmund Tollersrud, reg. revisor.
Ivar Skramstad, Hedmark
Jon Olav Forbord, Nord-Trøndelag
Herman Henaug, Akershus

Varamedlemmer til valgkomite: Leiv Blakstad, Hedmark
Antall medlemmer

KiO har 350 medlemmer pr. 31.12.2016

Informasjon
Medlemsbladet På Kornet kom ut med 2 nummer i
perioden. Bladet som gikk ut i januar 16 ble i hovedsak
skrevet i desember 15. I tillegg ble det sendt ut blad i
desember.
Årsmeldinga gikk i trykken i februar
I tillegg ble både Facebook-side og hjemmeside jevnlig
oppdatert gjennom året.
Møteoversikt
20.01 Styremøte KiO
19.02 Årsmøte KiO
09.03 Styremøte KiO
09.03 Møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, forhandlingsutvalgene
01.06 Høring om jordbruksoppgjøret i Stortinget
19.01 Høring om ny jordbruksmelding i Stortinget
Styrets arbeid har for øvrig gått via mail og telefon
gjennom året.
KiO har i tillegg vært representert på ulike møter sentralt
og lokalt gjennom 2016, blant annet Kornkonferansen og
årsmøte i Norske Felleskjøp

Styrets årsmelding
Styret har i arbeidsåret 2016/2017 hatt 2 styremøter.
Administrasjon, telefon og e-post har fortsatt vært viktigste
arbeidsform.
Det ble på årsmøtet 2016 vedtatt følgende om
arbeidsprogram:
KiO skal arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen.
Det nye styret gis fullmakt til å fastsette et godt
arbeidsprogram
Styret har tidligere år arbeidet ut fra følgende
arbeidsprogram, som i hovedsak ble lagt til grunn fra
årsmøtet, og i styrets arbeid videre:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen
a. Tollvern, herunder kostnader i
omsetningen
b. Kornpris og prisnedskriving
c. Inndekning av kapitalkostnader
Påvirke partene i jordbruksoppgjøret
Bygge allianser
Øke medlemstallet
Representere KiO i kornfora
Gi ut 2 nummer av På Kornet
Synliggjøre KiO i media

KiO er en ren interesseorganisasjon. Inntektene kommer i
all hovedsak fra kontingent. Økt medlemstall vil derfor
kunne gi økt aktivitet i KIO. Også gjennom 2016 har
medlemstallet sunket og er nå nede på et kritisk antall.
Styret oppfordrer derfor medlemmene til å snakke kornets
sak, og få fram at KiO er viktig for å holde press på
partene i jordbruksoppgjøret. Sekretariatet vil bistå med
assistanse til de som trenger det i jobben med å verve
medlemmer.
Styret oppfordrer fortsatt medlemmer til aktiv verving.

Bilde: Fra høringen i Stortinget om jordbruksavtalen 2016.
KiO var tidlig ute med sitt innlegg og var med i samme
spørsmålsrunde som NB, NBS og Norske Felleskjøp.

Arbeidet i meldingsåret:
Årsmøtet 2016 ble avholdt 19. februar i kantina til NFK,
NB og andre i Schweigaards gate i Oslo. Det var 25-30
frammøtte til fagdelen av møtet. Omtrent halvparten ble
igjen til årsmøtet.
Umiddelbart etter årsmøtet startet arbeidet med
kravdokumentet som skulle overleveres partene i
jordbruksoppgjøret.
• Bedret økonomi / påvirke partene i
jordbruksoppgjøret
Arbeidet for å bedre økonomien i kornproduksjonen blir
naturlig nok i et regulert system som det norske, i stor grad
rettet mot jordbruksoppgjøret. Innspill og krav til
forhandlingspartene har derfor vært en svært viktig del av
KiO sitt arbeid også i 2016.
Dokumentet med innspill til jordbruksforhandlingene ble
presentert for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, og seinere oversendt til Landbruks- og
matdepartementet, forhandlingsutvalget.

På forhånd ble kravene diskutert med markedsregulator,
Norske Felleskjøp.
KiOs fokus på manglende kostnad til jordleie i beregninger
fra Budsjettnemnda fikk mye oppmerksomhet.
KiOs hovedkrav i 2016 var å få forståelse for fundamentet
for at kostnadene det opereres med er langt fra reelle da
store kostnadsposter ikke er med. Spesielt
kornprodusenter, som er avhengig av store arealer til sin
maskinpark, blir sterkt rammet av denne feilen.
De konkrete økonomiske kravene kan summeres slik:
1. Økonomien må baseres på reelle kostnader
2. Vederlag til arbeid holdes adskilt fra vederlag til
kapital
3. Jordleie må behandles som en kostnad for aktive
bønder
4. Det må korrigeres for egenkapitalavkastning i
samvirkebedriftene
5. NB og NBS må bryte forhandlingene dersom staten
krever resultater i prosent
6. Prisøkning på 60 øre for alle kornarter – utover
kostnadsdekning
Partene (landbruket og staten) kom i 2016 til enighet. For
korn ga det en prisøkning på 0-9 øre/kg (matrug: 0, havre:
6, fôrkorn - havre: 7, mathvete: 9). Arealtilskuddene ble
holdt flate for sone 1-5, med – kr 13/daa for
kulturlandskapstilskudd og + kr 13/daa for arealtilskudd.
Prisnedskrivingstilskuddet, for korn videre i verdikjeden,
økte med 2,5 øre/kg.
Prisøkningen dekket nær kostnadsøkningen som hadde
vært i produksjonen siden sist oppgjør, og ga derfor ingen
vesentlig inntektseffekt for produsenten.

• På Kornet/ informasjon
Medlemsbladet På Kornet kom ut med 2 nummer i 2016 –
i januar og desember.
Hjemmesida ble oftere oppdatert i 2016 enn årene før, men
det er fortsatt stort forbedringspotensial.
På høsten 2016 startet også arbeidet med å bygge opp ei
Facebookside for KiO. Denne har både lettere og mer
seriøst innhold. Aktiviteten følger aktiviteten i KiO, med
aktive og mindre aktive perioder.
I 2016 kjørte vi en annonse for FB-siden 2-3 ganger Dette
medførte 2.000 besøk i løpet av 24 timer.
Noe stoff ble også sendt pr e-post, gjennom året, til de
medlemmer vi har mailadressen til. Vi oppfordrer stadig til
å gi oss din mailadresse dersom du ikke har mottatt e-post
fra KiO.
Vi oppfordrer medlemmer til å komme med ris/ ros og
innspill i videre arbeid med bladet, hjemmesida og
Facebook. Vi tar også gjerne imot artikler og tips til
artikler vi kan lage, som kan være med å gi bredere info og
diskusjonsgrunnlag.
• Rekrutteringsarbeid
I 2016 har vi ikke hatt noen spesielle kampanjer. På sist
årsmøte ble det bestemt at kontingent 1. år skal være kr
200. Vi har brukt denne prisen gjennom hele året.
• Synliggjøre KIO gjennom media
KiO har vært mer synlig i media i 2016 enn på lenge.
Dette skyldes gode argumenter og en styreleder og et styre
som står på for å være tilgjengelige. I 2016 har vi også
jobbet med saker som interesserer både kornprodusenter
og andre bønder.

1. juni deltok KiO v/ styreleder og Håkon Tørrestad på
Næringskomiteen på Stortinget sin høring om avtalen.
Om jordbruksoppgjøret ga kun kostnadsdekning for korn,
ble 2016 det 3. året på rad. Samlet ble det produsert 1,21
mill. tonn korn og 16.000 tonn erter og oljevekster.
Gjennomsnittlig kornavling er beregnet av NFK til å bli
453 kg/daa. Kvaliteten var god på det meste av kornet og
svært mange fikk tresket tørt korn.
• Alliansebygging
KiO tok ingen spesielle kontakter for å bygge allianser.
• Arbeid i 2016
KiO har mye aktivitet i starten av året, fram til
stortingshøring om jordbruksavtalen. Så også i 2016 (også
starten av 2017 har begynt med stor aktivitet). 2016 startet
med innspill til regjeringenes arbeid med ny
stortingsmelding for jordbruket i februar, og KiO gjentok
flere av disse innspillene til jordbrukspolitikken i det årlige
kravdokumentet i forkant av jordbruksforhandlingene. I
2016 hadde vi derfor mye fokus på markedsregulering,
som ble en stor sak i den nye jordbruksmeldinga.
• Representere KiO i kornfora
KiO har vært representert på Kornkonferansen i Oslo i
januar med 2 styrerepresentanter og sekretæren. I tillegg
var vi på Fagforum korn og årsmøte i NFK.

John Lilleborge

Jomar Leira

• Sekretariatsarbeid
Sekretariatet har i 2016 bestått av ansatte i kornavdelingen
i NLR Innlandet: Harald Solberg: Sekretær for styret,
journalist i «På Kornet», Knut Erling Røhnebæk:
Administrative oppgaver og Morten Berntsen: Redaktør
Totalt har de brukt ca 150 t på arbeidet for KiO i 2016.
Styret takker sekretariatet for arbeidet gjennom nok et
arbeidsår.

Håkon Tørrestad

Rune Sandsether

Vidar Doknes

Budsjett og regnskap 2016, budsjett 2016
DRIFTSINNTEKTER
Annonser
Medlemskontingent
Støttekontingenter

2016
Budsjett
Regnskap
20 000
15 000
180 000
173 750
15 000
1 400

1
2

2017
Budsjett
15 000
180 000
15 000

Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Medlemsbladet På Kornet
Fagmøter
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Honorar revisjon
Sekretariatshonorar
Kontorkostnader
Porto
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
Reisekostnad, etter regning
Reklame/ annonser
Styremøter
Årsmøte
Bank- og kortgebyrer
Annen kostnad
Konstaterte tap på fordringer

215 000

190 150

210 000

25 000

12 530
3 238
26 000
6 200
0
98 215
5 200
12 860
0
1 476

15 000
2 000
26 000
3 000
6 500
100 000
5 000
15 000
5 000
5 000
5 000
2 000
5 000
2 000
3 000
10 000

Sum driftskostnader

211 500

198 083

209 500

3 500

-7 933

500

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Årsresultat
Balanse
EIENDELER
Kundefordringer
Sparebanken Hedmark
Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Leverandørgjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsetning styrehonorar
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

20 000
3 000
6 500
85 000
5 000
20 000
5 000
10 000
5 000
2 000
10 000
2 000
3 000
10 000

3

4

836
2 977
1 276
27 275

5

2 853
-5 080

8 725
631 879
640 604
469 956
124 052
6 201
44 000
1 476
645 684

Diff. eiendeler/ gjeld og EK
Regnskapet er sendt til revisjon. Revisjonsrapport vil foreligge på årsmøtet.

-5 080

6
6

Noter til regnskapet:
1. Medlemskontingent: Kontingentinngangen gikk ned fra kr 179.925 i 2015 til kr 173.750 i år. Av dette ble
det tatt et tap på kr 27.275 (note 5) etter purring. Ikke-betalende medlemmer er tilskrevet på mail i 2017.
2. Det ble ikke bedt om støttekontingenter i 2016. Invitasjon til potensielle støttemedlemmer er klare for
inneværende år. Vi vil i utgangspunktet bruke samme liste som i 2015.
3. Styrehonorar er satt av for 2016, og vil bli betalt ut etter årsmøtet.
4. Sekretariatshonorar: 2016 var et aktivt år for sekretariatet og honoraret er økt i forhold til budsjett.
5. Konstaterte tap er medlemmer som skylder kontingent for både 2015 og 2016.
6. Fra før er det ikke betalt styrehonorar for 2015. Skyldig styrehonorar er derfor større enn styrehonorar.
Resten var satt av tidligere.

Bildet: Høsten ga optimale innhøstingsforhold for store deler av kornarealet. September var også tørr og varm og
halmberging gikk bra, både til fôr, strø og fyring.
Foto: Harald Solberg

