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Årsmøte saker, 4, 5, 7, 9, 10  

Sak 4 Rekneskap  
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Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser 
Økning av kontingentsatser: 
Støttemedlemskap økes fra:   350,- til 400,- 
Ordinært medlemskap økes fra   450,- til 500,- 
Bedriftsmedlemskap:   Uendret kr 600,- 
 

 
Sak 6  Årsplan for Norsk Seterkultur 2019/20 
Også for 2018 har Norsk seterkultur søkt støtte om LMD til frivillige organisasjoner. 
Tilskuddet har økt fra 142 000 til 180 000 de siste to årene. Dette blir fordelt på 
sekretariat og øvrig organisasjonsarbeid.  I 2019 skal Norsk seterkultur bruke 
ressurser på markedsarbeid i forbindelse med beskytta betegnelse for setersmør. 
Det skal i den forbindelse søkes ytterligere midler fra FM i Innlandet. I tillegg skal det 
søkes samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner i satsing på unge og 
setring.  
I 2019 vil Norsk seterkultur starte arbeide videre for å oppnå UNESCO-status. Vi vil 
søke midler til forprosjekt hos kulturarvsenheten og FM Innlandet og etablere 
grunnmur og arbeidsstruktur for det videre arbeidet i hovedprosjektet. I forbindelse 
med UNESCO-søknaden skal det også utarbeides en film, og manus og første 
opptak skal starte i 2019. Det skal også etableres hovedprosjekt og starte arbeidet 
med UNESCO-søknaden. 
 
Styre og styremøter 
Det skal avholdes minst 4 styremøter i 2019. To av disse kan være telefonmøter. 
 
Sekretariat 
Sekretariatet i Norsk seterkultur delt, der redaktør og Web-ansvarlig er lokalisert i 
Norddalen og sekretær er lokalisert til Valdres Natur- og Kulturpark. Sekretariatet 
fortsetter som en tre-delt stilling (redaktør, medlemmer og daglig 
kontor/saksutsendinger med mer), og det er inngått avtale med Valdres Natur- og 
Kulturpark. Medlemskontingenten sammen med medlemsbladet skal kjøres ut 
gjennom Jostein Sande og kontoret i Norddal i forbindelse med utsending av 
medlemsblad. I 2019 ønsker Jostein Sande avtre som redaktør, og det skal derfor 
søkes ny redaktør. 
 
Kommunikasjon 
Bladet Seterbrukeren,  hjemmesiden www.seterkultur.no og facebook er våre 
viktigste organer for kommunikasjon med medlemmene. Facebookside har nå er 
over 5500 «Likes». Sidene er brukes aktivt, spesielt stillingsannonsene, men har 
fremdeles utviklingspotensial Det er viktig å opprettholde disse kanalene, og samtidig 
utvikle dem i takt med medlemmenes ønsker og behov og få kontakt med nye 
interessegrupper. Norsk seterkultur har også ansvaret for driftingen av 
seterveilederen på www.seterrettleiar.no.  

Medlemsbladet ble redusert fra 4 til 3 utgaver i 2015, men med fler antall sider. Det 
er skal også gis ut 3 utgaver i 2019. 
 
Organisasjonen har fremdeles utfordringer med å være synlige i eksterne media. Det 
skal fortsatt jobbes med pressemeldinger, fokus på positive historier og aktuelle 
tema, leserinnlegg eller uttalelser. 

http://www.seterkultur.no/
http://www.seterrettleiar.no/
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Rekrutering og kunnskapsformidling 
Norsk seterkultur skal undersøke muligheter for å utarbeide digitale kunnskapspakker 
og setring. Det kan fungere som nettbasert opplegg/seterquizz  for natursti i 
seterområde/seterdrift retta mot barn og unge. Aktuell samarbeid 4H, DNT-stølsruta i 
Valdres og Bioforsk. Arbeidet er videreført fra årsplanen 2017 og 2018. 
 
Medlemmer 
Regnskapsfører er delegert ansvaret med medlemsoppfølging og innbetaling. Ut over 
det skal også styret drive aktiv medlemspleie. Det vil si direkte kontakt med nettverk 
og enkeltmedlemmer. Styrer skal forsøke å holde minst ett styremøte sammen med 
et av stølsnettverkene. Det skal også arbeides med å verve flere medlemmer. Dette 
gjøres bla ved å være aktivt til stede på aktuelle arrangement (være synlig). I 
kontakten med nettverk skal det arbeides for å etablere regionlag. Alle 
styremedlemmene skal aktivt verve medlemmer i sitt distrikt. Det skal også etableres 
kontakt med jordbruksskolene  Storsteigen og SJH. 
Facebook skal også brukes mer aktivt til verving. Det skal legges ut tematiske drypp 
om saker vi jobber for, med oppfordring til verving. 
 
 
Alliansebygging/samarbeid med andre organisasjoner 
Nasjonalt 
I 2019 er det 20-årskjubileum. Dette feires i Aurland og Flåm. I tillegg har Norsk 
seterkultur samarbeid med andre frivillige organisasjoner inne landbruket i 
forbindelse med politiske saker og det statlige tilskuddet til frivillige organisasjonene i 
landbruket.  I 2016 ble Norsk seterkultur med i Frivillighetsregisteret, og i 2017 søkte 
Norsk seterkultur medlemskap i fellesorganisasjonen Frivillig Norge. 
 
Det skal søkes tettere kontakt med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, Fjellstyresambandet, Norsk Bufe, Norsk Urfe og andre strategiske 
samarbeidspartnere, og opprettholde kontakt med TINE.  I tillegg skal det søkes 
kontakt med eksterne organisasjoner som 4H, DNT og Bioforsk. 
 
I 2016 samarbeidet Norsk seterkultur med Hanen om kartlegging av seterbedrifter 
Samarbeidet skal videreføres i forbindelse med arbeidet med beskytta betegnelse og 
markedsføring av bedrifter.  
 
 
Internasjonalt 

1. Norsk seterkultur ble i 2016 medlem av fagnettverk i forbindelse med 
oppfølging av FN FAO –året for familielandbruket. Norsk seterkultur skal her 
bidra med informasjon og fakta om historikk, status og muligheter for 
seterdrifta. Dette skal følges opp i 2018. 

2. Norsk seterkultur er medlem av EFNCP og skal følge opp samarbeidet i 2019. 
Interregsamarbeidet med Bioforsk og «Seterbrukets biologiske kulturarv som 
ressurs for en bærekraftig framtid» og  «Natur- og kulturarv som bærekraftig 
verdiskaper» skal videreføres dersom  Bioforsk for midler til dette. 

3. Norsk seterkultur ønsker å fortsette samarbeidet med de svenske 

seterbrukene og Svensk fӓbodkultur, blant annet i arbeidet med UNESCO-

søknaden. 



 

 

5 
 

 

Spesielt fokus 2019: 

 20-års jubileum 

 Gjennomføre forprosjekt for UNESCO - status 

 Markedsføring av beskytta betegnelse for setersmør  

 Vurdere nye produkt for merkeprosjektet 

 Digitale kunnskapspakker om seterdrift 

 Landbrukspolitikk 

 Gamle norske kuraser 

 

 

Milepælplan 2018 

Dato Sted Type arbeid Formål Ansvar Pri 

2019      

15. februar Oslo Styremøte Årsmøte, 
økonomi, 
medlemmer 

Hans/kath 1 

15. februar  Søke BU-midler til 
årsmøtet 

 Hans  

1. mars  Søke BU midler Unesco  Kath  

Mars  Medlemsblad Medlem Jostein  

Mars  Sende ut faktura 
sammen med 
medlemsblad  

Organisasjon Svein/Jostein 1 

1April  miljøinformasjonsmidler  1April Leder  

8 mars  Møte med bondelaget Jordbruks-
forhandlingene 
 
 

Hans/Bjørn 
Karsten 

 

5. april Aurland Styremøte Organisasjon   

6.april Aurland 20 års jubileum Kunnskap og 
mobilisering 

  

7.april Flåm Årsmøte Organisasjon   

1 Juni  Søknadsfrist LMD Organisasjonsbyg
ging 

Leder  

Mai  Søke BU midler 
merkeprosjekt 

Nettverk  1 

13 Juni Oslo Styremøte Organisasjon Leder  

4-5 august Valdres Stølsfestivalen  Formidling/verving Kath, Hans, 
Jostein 

2 

August  Dyregodagane  Per 2 

20. 
september 

Telefon  styremøte Organisasjon Hans/ Karsten  
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15.09  Søknadsfrist Klima og 
miljøtiltak SLF 

 Styret . 

01.11 Oslo styremøte    

2-3.11 Gardermoe
n 

Landsmøte i NBS 
Stå på stand 

Organisasjon Hans, Nils  

november Lillestrøm Felleskjøpet stand 
Bedre landbruk 

Organisasjon   

15 januar  Unesco Søknad Riksantikvaren 
Hovedprosjekt 

   

 

  

Desember      

15.01.2019  Unesco søknad 
Riksantikvaren 
hovedprosjakt 
Hovedprosjekt 

 Katharina  

      

 

 
 
 
 

 
 
Sak 7. Innkomne saker 
Ingen saker er kommet inn 

 

 

 

Sak 8 Årsmøte 2019 

Forslag:  

 

 

 

Sak 9 Budsjett 2018  



 

 

7 
 

 

 

 

 



 

 

8 
 

 

Sak 10 Valg 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Norsk Seterkultur 2019 
 
Valgkomiteen har bestått av: Åshild Dale, Erik Fleischer, Bjørg Engene 

Styret har vært:                                                      
Leder:                Hans Bondal         Velges for 1 år 
Nestleder:         Siv Beate Eggen     Ikke på valg 
Styremedlem:   Per Sæter               På valg 
Styremedlem:               Tori Snerte  På valg 
Styremedlem fra TINE:  Marit Skjelstad Velges av TINE 
 
Vara representanter har vært: 
    1. Nils Sigurd Drabløs  
                                2. Bjørn Karsten Ulberg 
                                 3. Gro Arneng 
 
Revisorer har vært  

1. Berit Jeanne Brun  

2. Sigurd Nestande 

 
 Innstilling frå valnemnda til årsmøtet i Norsk seterkultur 07.04.19: 
Leiar:  
Siv Beate Eggen, Snåsa (ny) 
Styremedlemar: 
Knut Ola Storbråten, Nord-Odal (ny) 
Per Sæther, Gjemnes (attval) 
Nils Sigurd Drabløs, Sykkylven (ny) 
Marit Skjelstad, Tine (repr. landbrukssamvirket) 
 
Varamedlemar til styret: 
Bjørg Engene, Hemsedal (ny) 
Bjørn Karsten Ulberg, Sigdal (attval) 
Gro Arneng, Vestre Slidre (attval) 
 
Revisorar: 
Berit Brun, Vågå (attval) 
Jan Erik Kjær Rusten, Heidal (Sel kommune)(ny) 
 
Hans Bondal, leiar sidan 2014 og Tori Snerte, styremedlem sidan 2017, har sagt frå seg 
attval. 
Siv Beate Eggen, nestleiar i fleire år, har sagt ja til å ta over som leiar. 
 

Styret sitt honorar står uforandret 


