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OPPDAL PRODUSENTLAG 
Årsmelding 2020 

 

 
Årsmelding 2020 for Oppdal produsentlag 
 

Etter årssamlinga 2020 har det vært følgende tillitsvalgte i produsentlaget:  
Arbeidsutvalg: 

Arbeidsutvalg: Berit Haarstad Foss  AU leder og Genokontakt  
Magnus Grøtan Heggstad  AU nestleder  

Knut Gaute Jansson  AU medlem  

Marit Vindal  AU medlem  

Stein Ove Volden  AU 1. vara  

Erik R Nerhoel  AU 2. vara  

 

 Lokal valgkomite: 

Arne Loe  Lvk leder  

Stian Dørum  Lvk nestleder  

Per Hindseth  Lvk medlem  

Inger Stensem  Lvk 1. vara  

 

Tillitsvalgte i TINE fra produsentlaget:  
Felles årsmøteutsending for Rennebu og Oppdal: Berit Haarstad Foss  
 
TINE-ambassadører:  
Eli Skarsem og Per Hindseth  
 
Medlemmer, produsenter, melkeleveranse og kvalitet:  
Se egen oversikt for distrikt Trøndelag. 

 

Økonomi: 

 Budsjett  65 948  
Regnskap  36 599  

 

Møter i AU:  
Arbeidsutvalget har avholdt 1 møte. Blant saker som har vært behandlet kan nevnes: 

forslag om ny eierstruktur i TINE og planlegging av aktiviteter for 2020. 
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Tillitsvalgte fra laget har vært innkalt/invitert til følgende møter og samlinger:  
• 30.mars: Møte for årsmøteutsendinger og produsentlagsledere, på Teams  

• 22.april: Årsmøte TINE SA, på Teams  

• April: Kurs for nye medlemmer i AU og lokal valgkomite, på Teams  

• 13.-14.mai: Kurs for nye produsentlagsledere, på Teams  

• 7.oktober: Produsentlagsledersamling, på Teams  

• Oktober: Høstmøte i Geno, på Teams  

• Oktober: AU-samling, på Teams, med mulighet til fysisk samling pr. AU  

• November: Oppstartsmøte for lokale valgkomiteer, på Teams  

• Etter styremøter: Infomøte for produsentlagsledere  
 
Aktiviteter i produsentlaget i 2020: 
 

Dato Aktivitet Deltakere 
19.03.20 Årssamling på Teams. Fra rådet deltok Trond Hodne 6 

27.04.20 Produsentlagsmøte på Teams sammen med Rennebu. 
Nytt fra årsmøtet, orientering fra TR, sommermelk 

 
20 

 
Felles fagmøter på Teams for alle medlemmer i Trøndelag:  
• Juni: «Penger i sommermelk og fett» med Geir Roar Moseng, TINE Rådgiving  

• September: «Dyrevelferdsindikatoren» med Veronique Mork, TINE Rådgiving  

• Oktober: «Optimal fôring med årets grovfôr» med Birgit Ødegård, TINE Rådgiving  

• November: Genos markedsuke: «Kuas fruktbarhetsreise- fra kalving til kalving» med 
veterinærene Vilde Granne Kvale og Haldor Felde Berg og «Avl i egen besetning» med 
avlsrådgiver Svein Egil Skartveit  
 
TINE-ambassadørene har deltatt på:  
Ingen aktivitet på grunn av korona.  
 
Utmerkelser for god melkekvalitet: 

230  Oppdal  5 års plakett  Oppigard- Marit og Kenneth  

230  Oppdal  5 års plakett  Øyvind Dørum  

230  Oppdal  5 års plakett  Berit og Joar Foss  
230  Oppdal  10 års plakett  Kim Veggen  

 
Kalver fra produsentlaget innkjøpt til Genos testingsstasjon på Øyer i 2020:  
Ingen  
 
Avlsdiplomer i produsentlaget 2020:  
Ingen 
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Vurdering av gjennomført aktivitet i forhold til vedtatt aktivitetsplan:  
Corona-situasjonen har påvirket aktiviteten i produsentlaget. Det var planlagt flere kukaffer 
med tema som dyrevelferd, kvalitetsbetalingsregelverket, strategi 2025, HMS og GENO-
møte. I tillegg var det planlagt ei brannøvelse, samt møte om brannforebyggende tiltak i 
samarbeid med flere instanser innen landbruket i kommunen. Ikke noe av dette ble 
gjennomført pga de restriksjoner som ble innført som følge av covid-19.  
 
Sluttord fra leder  
Dette har vært et spesielt år for oss alle. Selv om mange møter kan/har vært gjennomført 
digitalt, så er det et savn å ikke møtes fysisk. Det var lenge håp om å få arrangere 
«firrijulstræffet» vårt, men dessverre måtte det også avlyses. Der skulle vi ha æret dyktige 
kolleger med blomster og utmerkelser for god melkekvalitet. I stedet fikk jeg en hyggelig 
kjøretur like før jul. 
 

 
 
Jeg håper at 2021 blir et år der vi kan treffes igjen. Til da vil jeg oppfordre alle til å være 
med på digitale møter, om ikke annet for å få litt input og informasjon om TINE og andre 
aktuelle saker. Jeg vil også minne om produsentlaget sin facebookside, som er et møtested 
for alle melkeprodusenter i Oppdal produsentlag.  
 
Oppdal 26.01.2021  
 
For Oppdal produsentlag:  
Berit Haarstad Foss 
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