
 

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KiO 
Onsdag den 25. februar kl 09.30, hos Mesterbakeren AS  

Hovedkontoret på Alna i Oslo. Adresse Alf Bjerckes vei 22 C 
 
 

 

Program: 

Fra kl 09.30 Kaffe  

 

Kl 10.00-11.00 «Norges Bondelag sin kornpolitikk»   Leder i Norges Bondelag,  Lars Petter Bartnes  

 

Kl 11.15-12.00 «Fra jord til bord i praksis»" Produksjonsdirektør  i Norgesmøllene,  Rune Johnsen  

 

12.00 – 13.30 Omvisning i nytt bakeri  

  

 

 

Kl.13.00-13.45 Lunsj 

Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding innen tirsdag den 24. februar. 

Denne gjøres til å kio@kio.no, eller SMS 995 46 502. 

 

Kl 14.00 Årsmøte 
 

KiO er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO har tatt rollen som 

”vaktbikkje” for kornbondens interesser - en jobb med betydelig konfliktprofil. Hva synes du om jobben 

som er gjort i forkant av jordbruksforhandlingene i 2014?   Kom på årsmøtet – med ros eller ris! 

 

 

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:  Leiv Blakstad, Hedmark 

Nestleder:  
Styremedlem: Håkon Tørrestad, Vestfold 

Styremedlem: Jomar Leira, Sør-Trøndelag 

Styremedlem:  Rune Sandsæter, Buskerud 

Styremedlem: Erik Morten Garberg, Sør-Trøndelag 

 

Varamedlemmer: 

1. vara:  Ole Øwre Klomstad, Sør-Trøndelag 

2. vara:  Magne Ystgaard, Nord-Trøndelag 

3. vara:  Per Bøhn, Akershus 

 

Revisor: Sigmund Tollersrud, reg. revisor.  

 

Valgkomite:  
Leder:  Jon Olav Forbord, Nord-Trøndelag 

Halvor Skaara, Vestfold 

Ivar Skramstad, Hedmark 

 

Varamedlemmer til valgkomite: 

John Lilleborge, Østfold 

 

Antall medlemmer 

KiO har 380 medlemmer pr. 31.12.2014 
 

”På Kornet” 

Det er utgitt 1 medlemsblad i perioden: 

1/2014 utgitt desember 

I tillegg var det med fagtema i årsmeldinga i januar 

 

Møteoversikt 

14.02 Årsmøte KiO 

05.03 Møte med Norges Bondelag, forhandlingsutvalget 

05.03 Møte med Småbrukarlaget 

05.03 Møte med LMD 

 

26.01.15 Kornkonferansen, Oslo 

26.1. Styremøte KiO 

05.02 Bioforskkonferansen 

 

  

 

 

 

 

 

Styrets årsmelding 

 
 

Styret har i arbeidsåret 2014/2015 hatt 1 styremøte. 

Administrasjon, telefon og e-post har fortsatt vært viktigste 

arbeidsform.  

                               

Det ble på årsmøtet 2014 vedtatt følgende 

arbeidsprogram: 

1. Arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen 

a. Tollvern, herunder kostnader i 

omsetningen 

b. Kornpris og prisnedskriving 

c. Inndekning 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 

 

KiO er en ren interesseorganisasjon. Inntektene kommer i 

all hovedsak fra kontingent. Økt medlemstall vil derfor 

kunne gi økt aktivitet i KIO. Også gjennom 2014 har 

medlemstallet sunket og er nå nede på et kritisk antall. 

Styret oppfordrer derfor medlemmene til å snakke kornets 

sak, og 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: 
Arbeidet i KiO i meldingsåret ble hemmet av at 

valgkomiteen ikke klarte å få noen til å stille som leder. 

Leder fram til årsmøtet, Leiv Blakstad, sa seg villig til å 

sitte fram til en løsning ble funnet. Dette ble akseptert av 

årsmøtet. Men valgkomiteen klarte heller ikke å finne en 

kandidat i løpet av året, slik at Blakstad i praksis har stått 

som leder hele meldingsåret.  

Som ventet er det ikke enkelt å prioritere et lederverv når 

du sitter over ønsket periode. Av den grunn har aktiviteten 

etter møtene med partene i jordbruksoppgjøret vært svært 

begrenset. Likevel mener vi at ny leder vil gi ny giv og økt 

aktivitet i organisasjonen. 

 
 

• 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 2014.  

Dokumentet med innspill til jordbruksforhandlingene ble 

presentert for Landbruks- og matdepartementet, 

forhandlingsutvalget til Norges Bondelag og Norges 

Bonde- og småbrukarlag.  

På forhånd ble kravene diskutert med markedsregulator, 

Norske Felleskjøp.  

 

  



KiOs hovedkrav i 2014 var å løfte inntektene opp på nivå 

med Referansebruk nr 1 (mjølkeproduksjon Norge). Dette 

skulle oppnås med: 

1. Hovedsakelig økt kornpris. 

2. Fôr- og matkorn skulle vurderes likt med hensyn 

på krav om økt pris 

3. Kornproduksjon er kapitalkrevende. Kapitalen 

skulle gis fornuftig avkastningsmulighet før det 

skal regnes arbeidsvederlag 

4. Økt kornpris burde følges opp med økning 

tilsvarende prisøkningen. 

5. Kornprodusenter burde få samme tilgang til 

Innovasjon Norge-midler, som 

husdyrprodusenter.   

 

Som kjent ble det brudd mellom jordbrukets 

forhandlingsutvalg og staten. Om ikke Norges Bondelag 

og Norges Bonde- og Småbrukarlag fikk mye innflytelse, 

har ingen regjering tidligere tillatt så stor innblanding av 

Stortinget for å vedta endelig oppgjør. Dette kom også 

kornprodusenter til gode. 

Resultatet etter at Venstre og KrF satte hardt mot hardt, ble 

en økning på kr 250 millioner. For korn økte de 

arealtilskuddet i sone 1-4 og en prisøkning på 5 øre/ kg for 

mat- og fôrkorn, samt oljefrø. Fra før hadde statsråden 

fjernet grensen på 800 dekar for fullt arealtilskudd. Det er 

altså ingen avkorting i tilskudd for de største kornbrukene, 

eller for andre produksjoner. 

 

Prisnedskrivingstilskuddet ble økt tilsvarende prisøkningen 

til kornprodusentene. Prisnedskriving til økologisk korn 

økte med 45 øre/ kg til kr 1,43/ kg.  

 

I etterkant av sesongen var kornbønder fornøyd. Det 

skyldes selvsagt de gode avlingene som ble tatt over store 

deler av landet i fjor. Dette avlingsløftet ga stor 

inntektsøkning sett i forhold til kornårene i forkant. Med 

flere dårlige avlingsår ga det et løft for alle å få avlinger å 

være stolt av. Og det er en kjensgjerning at 

kornprodusenter trenger store avlinger for å få inntekt som 

kan gi et anstendig vederlag for arbeidet gjennom året. 

 
• Stortinget og de nye makthaverne 

KiO utfordret partiene på Stortinget til å holde innlegg i 

forbindelse med årsmøtet i februar. Grunnet sjukdom ble 

imidlertid debatten noe amputert.  

Takk til de politikerne som møtte. 

 

• Alliansebygging 

KiO tok ingen spesielle kontakter for å bygge allianser i 

2014.  

• Representere KiO i kornfora 

KiO har vært representert på Kornkonferansen i Oslo i 

januar med 4 styrerepresentanter og begge sekretærene. I 

tillegg var Harald Solberg på Fagforum korn i forkant av 

Bioforskkonferansen. 

I tillegg har styremedlemmer og sekretariat deltatt på ulike 

lokale og regionale møteplasser der korn er i fokus.  

 

• På Kornet 

Medlemsbladet På Kornet er gitt ut 1 ganger i 2014. I 

tillegg var det med noe fagstoff i innkallinga til årsmøtet.  

Hjemmesida har ikke blitt mye fornyet gjennom året da det 

er blitt produsert lite stoff å legge ut. 

Noe stoff ble også sendt pr e-post, gjennom året, til de 

medlemmer vi har mailadressen til. 

 

Vi oppfordrer medlemmer til å komme med ris/ ros og 

innspill i videre arbeid med bladet. Vi tar også gjerne imot 

artikler og tips til artikler vi kan lage, som kan være med 

og gi et bedre blad. 

 

• Rekrutteringsarbeid 

I 2014 har vi ikke hatt noen spesielle kampanjer. Grunnen 

er mangel på aktivitet i organisasjonen og at verveaksjonen 

i forbindelse med På Kornet nr 2-2013 ga svært liten 

respons. 

 

• Synliggjøre KIO gjennom media 

KiO har vært lite synlige i media i 2014. De fleste gangene 

vi har prøvd, har vi ikke kommet til orde. Våre krav i 

forkant av jordbruksoppgjøret ble imidlertid referert,  

At korn er nøkkelen til økt sjølforsyning i takt med 

befolkningsøkning, skulle tilsi at media burde ha mer 

fokus på korn. Vi tar gjerne mot innspill til hvordan få mer 

fokus på korn, kornproduksjon og viktigheten av korn i 

norsk jordbruk og norske husholdninger. 

 

• Sekretariatsarbeid 
Sekretariatet har i 2013 bestått av ansatte i kornavdelingen 

i Hedmark Landbruksrådgiving. Arbeidsoppgavene til de 

ulike har vært: 

Harald Solberg: Sekretær for styret, journalist i «På 

Kornet», lobbyist på Stortinget, deltaker på kornmøter 

Knut Erling Røhnebæk: Administrative oppgaver. 

Morten Berntsen: Redaktør 

Totalt har de brukt ca 160 t på arbeidet for KiO i 2014.  

 

Styret takker sekretariatet for arbeidet gjennom nok et 

arbeidsår. 

  

 

 

 

Leiv Blakstad Ivar Skramstad  Jomar Leira Hans Jørgen Olsen Røren  Erik Morten Garberg 

  



Budsjett og regnskap 2014, budsjett 2015 

  2014   2015 

DRIFTSINNTEKTER  Budsjett   Regnskap     Budsjett  

Annonser 15 000 0   15 000 

Medlemskontingent 180 000 176 025   180 000 

Støttekontingent 18 000 10 000   15 000 

Andre inntekter 0 400   0 

          

Sum driftsinntekter 213 000 186 425   210 000 

DRIFTSKOSNTADER         

Medlemsbladet På Kornet 25 000 8 118   25 000 

Fagmøter 5 000 0   5 000 

Styrehonnorar 20 000 0   20 000 

Arbeidsgiveravgift 3 000 0   3 000 

Revisjonshonnorar 6 500 6 250   6 500 

Sekretariatskostnader 85 000 42 500   85 000 

Porto 20 000 5 648   20 000 

Bilgodtgjørelse 5 000 0   5 000 

Reisekostnader 10 000 0   10 000 

Reklamekostnader 5 000 0   5 000 

Styremøter 2 000 0   2 000 

Årsmøte 10 000 8 500   10 000 

Bank- og kortgebyr 2 000 1 294   2 000 

Annen kostnad 3 000 2 250   3 000 

Konstanterte tap på fordringer 10 000 8 675   10 000 

          

Sum driftskostnader 211 500 83 235   211 500 

Driftsresultat 1 500 103 190   -1 500 

          

Renteinntekter       5 700     

Rentekostnader               -                     -        

          

Årets resultat 1 500,00 108 890   -1 500,00 

Balanse         

EIENDELER         

Kundefordringer   23 075     

Sparebanken Hedmark   449 906     

Sum eiendeler   472 981     

EGENKAPTIAL OG GJELD         

Annen egenkapital   -301 636     

Leverandørgjeld   -44 455     

Forskuddstrekk   0     

Skyldig arbeidsgiveravgift   -1     

Avsetning styrehonorar   -18 000     

Sum egenkapital og gjeld   -364 092     

          

Diff. Eiendeler/gjeld og EK   108 889     

 


