Årsmelding 2020
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KIO
ONSDAG DEN 17. FEBRUAR KL 18.00 PÅ TEAMS
PROGRAM
Kl 18:00

Velkommen

Kl 18:10 – 19:00

FAGMØTE

Kornet nasjonalt og internasjonalt – til beredskap og selvforsyning
Anders Nordstad, ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl 19:00

Pause

Kl 19:10

ÅRSMØTE

KiO er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO blir imidlertid
hørt i sine innspill, både i jordbruksoppgjøret, og har fått oppmerksomhet rundt dårlig kornøkonomi. Kom og gi styret innspill til kravdokumentet foran årets jordbruksoppgjør
Årsmøtet avsluttes seinest 20:30
Vel møtt!
Styret i KiO

Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder
Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
Årsmelding, regnskap og budsjett
Innkomne forslag/innstillinger til årsmøtet fra styret
Kontingent
Valg
- leder for ett år; 2 styremedlemmer for 2 år; 3 varamedlemmer til styret for 1 år; Revisor;
Ett nytt medlem til valgkomiteen
Fastsettelse av honorar
Forslag til arbeidsprogram

INNLOGGING TIL ÅRSMØTE I KIO
Møteinnkalling til digitalt årsmøte finner du på våre hjemmesider; www.kio.no

ÅRSMELDING KIO
Styret
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Håkon Tørrestad, Vestfold og Telemark, gjenvalg
Rune Sandsether og Atle Tærum, begge Viken, begge valgt for 2 år i 2020
Mari Gjestvang og Ole Peder Hubred, begge Innlandet, ikke på valg i 2020
Styret konstituerer seg selv.

Varamedlemmer
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Thomas Gaustad, Innlandet, gjenvalgt
Tor Osvald Bye, Innlandet, gjenvalgt
Magne Ystgaard, Trøndelag, gjenvalgt

Revisor

Arne Ingvar Dobloug, Innlandet, gjenvalgt

Valgkomite
Leder:

Varamedlem
valgkomite:

Ottar Kjus, valgt for 2 år i 2019
Ole Albert Bøhn, valgt for 3 år i 2019
Ola Fiskvik, Trøndelag, valgt for 3 år i 2020

Leiv Blakstad, Innlandet

KiO har 212 medlemmer per 31.12.2020
Informasjon
Medlemsbladet På Kornet kom med et nummer i 2020. I tillegg ble hjemmeside og Facebookside
jevnlig brukt. KiO arbeider også hele tiden med å komme inn med artikler og kommentarer i ulike media. Årsmeldinga gikk i trykken i februar. Den ble lagt ut på hjemmesiden og sendt til alle,
sammen med kontingentkravet.
Møteoversikt 2020
9-10.1 Styreseminar, Hamar
06.02 Styremøte - skype
19.02
Årsmøte KiO, Stange
02.03 Styremøte KiO - foreberedelser

05.03

Møter med Norges Bondelag og Norsk
Bonde og Småbrukarlag, forhandlingsutvalgene og LMD
01.04 Styremøte KiO
20.01.21 Styremøte KiO
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Styrets arbeid har for øvrig gått via e-post og telefon gjennom året.
KiO har i tillegg vært representert på ulike møter sentralt og lokalt gjennom 2020, blant annet
Kornkonferansen og Korn 2020.

Styrets årsmelding
Styret har, siden årsmøtet i 2020 hatt 4 ordinære styremøter. Telefon og e-post er også blitt brukt.
Det ble på årsmøtet 2020 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. Arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen
a. Tollvern, herunder kostnader i omsetningen
b. Kornpris og prisnedskriving
c. Inndeking av kapitalkostnader
2. Påvirke partene i jordbruksoppgjøret
3. Bygge allianser
4. Øke medlemstallet
5. Representere KiO i kornfora
6. Gi ut 2 nummer av På Kornet
7. Synliggjøre KiO i media
Årsmøtet kom med følgende innspill til arbeidsprogrammet:
• Betale etter kvalitet i fôrhvete og annet fôrkorn
• Bedret pris på korn og oljevekster – 1 kr på 3 år
• Dårlig kornøkonomi er distriktsfiendtlig – økt grovfôrbasert produksjon i sentrale strøk
• Protein i bygg – nytt foredlingsmål
• KiO må ha god kontakt med lokale bondelag og småbrukarlag
Styret oppfordrer medlemmene til å snakke kornets sak, skaffe nye medlemmer 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.
Arbeidet i meldingsåret:
Årsmøtet 2020 ble avholdt 17. februar hos FKA Stange. Sjef for kornmottak på Nord-Østlandet,
Morten Houmb, tok imot oss og viste oss rundt i anlegget, som består i kornmottak og kraftfôrfabrikk. Han var også med oss og snakket om FKA sine tanker om korn- og kornhåndtering framover
KiOs arbeidsprogram
KiOs viktigste arena for å bedre kornøkonomien, er jordbruksoppgjøret. I tillegg jobbes det på
fleire områder. De viktigste punktene følger her:
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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 2020.
Dokumentet med innspill til jordbruksforhandlingene ble presentert for Norges Bondelag, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, og Landbruks- og matdepartementet i starten av mars.
Kravdokumentet finner du på http://kio.no
KiOs hovedfokus i 2020 økonomi basert på reelle kostnader. Vederlag til kapital må skilles fra
vederlag til arbeid, da førstnevnte blir stadig større i et moderne jordbruk. I tillegg må jordleie
behandles som en kostnad for aktive bønder, da jordeier i hovedsak har gått ut av næringen, så
kostnaden ikke kan finnes igjen som inntekt hos andre bønder.
De konkrete økonomiske kravene kan summeres slik:
1. Tetting av inntektsgapet mellom korn og andre produksjoner, tilsvarende 65 øre / kg korn.
2. Inntektsutviklingen må videre følge de andre produksjonene det forhandles om.
3. Full kostnadskompensasjon
4. Samlet inntektsøkning tilsvarende
a. 43 øre per kg i 2020 og tilsvarende for 2021
b. Tilskuddsøkning på 100 kr / daa for 0-400 daa og 50 kr / daa for 400 - 8000 daa
5. Prising av protein på fôrkorn
6. Avlingsskadeerstatningen forbedres med ajourførte årlige kornpriser, inkludert kvalitetstillegg
Etter at partene hadde hørt landbrukets organisasjoner kom Korona og det ble et forenklet jordbruksoppgjør.
Korn ble tilgodesett med 13 øre/ kg for havre og 10 øre for annet fôrkorn, 14 øre for matrug og 17
øre for mathvete og oljefrø. I tillegg økte arealtilskuddet med kr 9/ daa i alle soner. Med 500 kg/ daa
utgjør da brutto inntektsøkning 59-94 kr/daa. Dette er på linje med brutto økning i 2019.
Etter jordbruksoppgjøret har det politiske arbeidet vært vanskeligere uten naturlige treffpunkter
eller fokus på jordbruk i pandemien.
Alliansebygging
KiO tok ingen spesielle kontakter for å bygge allianser.
Arbeid i 2020
KiO har normalt mye aktivitet i starten av året fram til forhandlingene om jordbruksavtalen. I 2020
ble det ekstra fokus på arbeid rundt Kornkonferansen. Styret skrev en kronikk som kom i Nationen
21.1, samme dag som konferansen. Styret var videre aktive under konferansen og i media i etterkant, både i Bondebladet i og andre kanaler.
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Representere KiO i kornfora
KiO har vært representert på Kornkonferansen i Oslo i januar med 3 styrerepresentanter og sekretæren. I tillegg var vi på Korn 2020.
Informasjon
På Kornet kom ut med 1 nummer i 2020:
Nr 1: I januar
KiOs hjemmeside: http://kio.no
KiOs Facebookside: https://www.facebook.com/KiO
Både hjemmesida og FB-sida ble aktivt brukt i starten av året og hvis det skjedde noe kornrelatert.
Det er fortsatt gode muligheter for økt aktivitet. Send tips til styret eller sekretariatet hvis du ønsker
at KiO skal ta opp saker og legge ut.
Viktig informasjon blir sendt direkte til e-postmottaker. Har du ikke mottatt årsmeldinga på mail,
før du fikk papirversjonen mangler vi rett adresse. Send da mail til kio@kio.no så vi kan sende deg
medlemsinformasjon.
Rekrutteringsarbeid
I 2020 har vi ikke hatt noen kampanjer. KiO fikk 4 nye medlemmer i året som gikk.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent 1. år er kr 200. Gi gjerne potensielle medlemmer den beskjeden.
Synliggjøre KiO gjennom media
Etter et 2018 med saker KiO fikk flere oppslag om, var KiO mindre synlig i media etter jordbruksoppgjøret 2019. I starten av 2020 har styret igjen fått god spalteplass i Nationen, og oppfølging av
saker også i Bondebladet. Dette skyldes gode argumenter i viktige saker og et styre som jobber
sammen for å fremme korn og bedret kornøkonomi.
Sekretariatsarbeid
Sekretariatet har i 2020 bestått av ansatte i kornavdelingen i NLR Innlandet:
Harald Solberg: Sekretær for styret, redaktør. Knut Erling Røhnebæk: Administrative oppgaver
Totalt har de brukt under 100 t på arbeidet for KiO i 2020.
Håkon Tørrestad		
(leder) sign		

Rune Sandsether		
(nestleder) sign		

Mari Gjestvang		
Atle Tærum
sign			sign
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Ole Peder Hubred
sign

Regnskap 2020 og budsjett 2021
Regnskap 2020, budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER
Annonser
Medlemskontingent
Støttekontingenter
Andre inntekter

2020
Budsjett
Regnskap
15 000
0
170 000
134 984
10 000
3 000
-300

2021
Budsjett
10 000
140 000
5 000

Sum driftsinntekter

195 000

137 684

155 000

DRIFTSKOSTNADER
Medlemsbladet På Kornet
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Honorar revisjon
Sekretariatshonorar
Kontorkostnader og porto
Reisekostnad, oppg.pliktig
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
Reklame/ annonser
Styremøter/ årsmøte
Bank/ kortgebyrer og andre kostn.
Konstaterte tap på fordringer
Sum driftskostnader

20 000
24 000
3 408
2 600
80 000
25 000
5 000
5 000
5 000
13 000
2 500
10 000
195 508

0
24 000
3 384
1 500
49 800
26 891
1 312
4 748

15 000
24 000
3 408
2 600
60 000
20 000
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000
10 000
157 008

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Årsresultat
Balanse
EIENDELER
Kundfordringer
Avsetning tap på andre fordringer
Sparebanken Hedmark
Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsetning styrehonorar
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Diff. eiendeler/ gjeld og EK

-508

6 488
1 483
12 941
132 547
5 137
3 257

-2 008

8 394

1 796
529 634
531 430
-442 468
-49 800
-6 768
-24 000
-523 036
8 394
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Returadresse: Kornbøndenes Interesseorganisasjon, Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu

Støtt KiOs arbeid
Dette nummeret av På Kornet er også
sendt til kornbønder som ikke er medlemmer. Dersom du ønsker å støtte
arbeidet for bedring av kornbondens øko-

nomi, kan du melde deg inn i Kornbøndenes Interesseorgansiasjon. Les mer på
nettsidene våre.

www.kio.no

