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Innkalling til   ÅRSMØTE 

 

   i  Landbrukstjenester Hedemarken SA 

 

Tid:   mandag 12. mars 2018   kl. 11.00. 

 

Sted:   Felleskjøpet Agri avd.  Hamar. 

 
 
 
Saksliste: 

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2.  Valg av møteleder og referent. 

3.  Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen. 

4.  Styrets årsmelding for 2017. 

5. Regnskap og revisjonsberetning for 2017. 

6. Arbeidsplan for 2018. 

7.  Budsjett 2018 til orientering. 

8.  Valg  (Henviser til valgkomiteens forslag) 

      «     av 2 styremedlemmer for 2 år 

      «     av styreleder for 1 år 

      «     av nestleder for 1 år 

      «     av 2 vararepresentanter til styret for 1 år  

   «     av revisor (etter innstilling fra styret) 

   «    av medlem til valgkomite for 3 år, og vara for 1 år 

   «    av leder i valgkomiteen for 1 år 

 Fastsettelse av godtgjøring til styret for 2018. 

   
 
 
     

 
 

Vel møtt!!      Styret. 
 
 



 

 

ÅRSMELDING 2017 
 

Landbrukstjenester Hedemarken SA er en samvirkebedrift bygd på samvirkeprinsippet med 

avgrenset økonomisk ansvar og vekslende medlemstall. Vi er organisert som en selvstendig juridisk 

enhet med regnskap - og revisjonsplikt.  

 

Lagets hovedoppgave er å skaffe arbeidskraft til landbruket slik at medlemmene får regelmessig 

fritid, avlastning i onne tider og avløsning under sjukdom m.v. Og være en trygg og god 

arbeidsgiver for våre ansatte. 

Laget kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak, maskinsamarbeid, 

skogsarbeid, bygdeservice m.v.  

 

Styret i 2017 har bestått av: 

 Leder    Lars Maagaard   Stange 

 Nestleder   Odd Aksel Maagaard   Stange 

 Styremedlem   Hans Morten Sandbæk Løten/Elverum 

 Styremedlem   Anne Karine Tørud  Ringsaker 

 Avløserne repr.  Lars Magnar T. Lund  Ringsaker 

 

Administrasjon 

Daglig leder   Marie Strangstadstuen 

 Regnskapsmedarbeider Toril Aasbakken 

 Personalmedarbeider  Hanne Senstad 

  

Lagets administrasjon har kontorlokaler på Felleskjøpet Agri, avd. Hamar.  

Administrasjonen utgjør 2,0 årsverk.  

 

 

Verneombud for de ansatte er Kai Alfstad. Roar Svenkerud er verneombud for fjørfeplukkerne.  

Landbrukstjenester Hedemarken er medlem i NHO Mat og Drikke og Norske Landbrukstjenester 

(NLT). 

 

Det har vært 266 gårdbrukere som har benyttet seg våre tjenester i 2017. Samt at vi også utfører 

tjenester for 56 fjørfeprodusenter i andre kommuner og 24 øvrige bedrifter/personer. 

 

Vi hadde i 2017  *  16 avløserringer  

   *  32 faste ansatte på gårder,   

   *   3,8 årsverk landbruksvikarer/beredskapsavløser 

*  20 fjørfeplukkere,   

*    8 ansatte i annet arbeid som renholder, transport osv.  

           

I tillegg har det vært, helge avløsere, deltids avløsere, onne hjelp, og flere tilfeldige fjørfeplukkere.  
Til sammen har det vært  97 ansatte fordelt på 69,55 årsverk i bedriften i 2017. 

 

 

 

Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) 

Våre ansatte har tjenestepensjon i KLP som er Norges største livsforsikringsselskap. Det innbetales 

2 % av lønn over 1G til pensjonskontoen til de ansatte. 

 

 

Fortsatt drift 



 

 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. 

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet sammen med denne beretningen, gir et rettvisende 

bilde av virksomheten i året, og for stillingen ved årsskiftet.  

Overskuddet etter skatt i 2017 kr. 84.579,- avsettes til felleseid egenkapital. 

 

Arbeidsmiljø 

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører laget oversikt over sjukefravær blant de ansatte. 

Sjukefraværet var 6,75 % i 2017.  Vi bruker verneutstyr, som masker, vernesko og hansker der det 

er påkrevet og nødvendig. Vi gjennomfører Arbeidsmiljøutvalgsmøter regelmessig.  

 
Likestilling 

Vår personalpolitikk anses for å være nøytral på alle områder. Vi diskriminerer ikke grupper ut fra 

kjønn, nasjonalitet eller religiøs tilhørighet. Vi hadde 26 % andel av kvinnelig ansatte i bedriften i 

2017. 

 
Ytre miljø 

Styret mener at virksomheten ikke påvirker det ytre miljø. Det utføres kildesortering av papiravfall i 

henhold til kommunale vedtekter. 

 
Andre forhold 

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som 

ikke framgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang 

inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. 
 

Kontingent og påslag 

Medlemskontingenten for 2017 var kr. 500,-. 

Påslaget er en kostnad som blir fakturert brukerne ved avlønning. Påslag avløsning ferie/fritid er på 

9,2 % av brutto lønn uten feriepenger, for fjørfetjenester utgjør påslaget 21,9 % og for andre 

bedrifter 11,2 %.  Påslaget har ikke økt i 2017. 

 
Påslaget skal dekke: 

➢ Yrkesskade- og ansvarsforsikring 

➢ Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) 

➢ AFP (avtalefestet pensjon) 

➢ Medlemskap i NHO mat og landbruk og NLT 

➢ Arbeidsgiverperioden ved sjukdom, barns sjukdom og lovpålagt omsorgspermisjon. 

➢ Administrasjon 
 

 

 

Hamar,  9. februar 2018 
 

 

 

Lars Maagaard    Odd Aksel Maagaard    Anne Karine Tørud 

 
  

Hans Morten Sandbæk              Lars Magnar Lund                 Marie Strangstadstuen 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrukstjenester Hedemarken 

Postboks 4084. 2306 Hamar 

 

Tlf.:   62 50 99 16 

Mobil: 415 77 870 

 

E-post:  lthed@n-lt.no 

http://hedemarken.landbrukstjenester.no 

 

Kontoret er åpent hver dag fra kl. 08.00 til 16.00 


