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Årsmelding, NØK - den norske avdeling, 2014-2016 
 

Generalforsamling 2014 
Generalforsamling ble avholdt på Steinkjer, 29. juli 2014.  
20 medlemmer var til stede. 
 
På generalforsamlingen ble følgende tatt opp som nye medlemmer i NØK den norske 
avdelingen: 
 

Hanne Solheim Hansen, Steinkjer, 1.amanuensis Universitetet i Nord 
Rolf Wensbakk, Inderøy, rektor Mære Videregående skole 
Kari Lise Joarsdotter Breivik, Melsomvik, bonde 
Arnstein Røyneberg, Røyneberg, bonde 
Laila Aass, Ås, forsker NMBU 
Siri Rasmussen Lea, Varhaug, bonde 
Hans Storlien, Hamar, markedssjef Geno 
 

Aktivitet NØK den norske avdeling 
Etter en hektisk periode med kongressplanlegging, har aktiviteten i perioden etter forrige 
kongress vært betydelig lavere. Kongressregnskapet er gjort opp og viser et betydelig 
overskudd takket være sponsorinntekter og støtte fra Norges Forskningsråd. 
 
Aktivitet og informasjon til medlemmer: 

- Utsending av referat fra Generalforsamlingen  
- Planleggingsmøte med styrene i de andre nordiske landene i Jakobstad, Finland i 

oktober 2015 
- Utsending av julebrev til medlemmene  
- Invitasjon NØK kongressen i Jakobstad 
- Utsending av kontingentkrav 

 
Tilskudd til barn og ungdom 
Den norske avdelingen av NØK har tidligere besluttet å støtte deltagelse fra 
barnefamilier. Vi har etablert to  tilskuddskategorier: 
1. For barn  under 18 år 
2. For voksen ungdom som er med foreldrene og vil delta på fagprogrammet. 
 
Det gis tilskudd inntil kr 2.500 pr barn/ungdom innenfor en total ramme på kr 25.000. 
Søknad om tilskudd sendes Mari innen utgangen av januar. 
 
 
Nye medlemmer 
Vi har fått inn flere forslag til medlemmer i NØK. Tre av disse har akseptert medlemskap 
 

Inger Lise Ingdal, Fannrem, bonde 
Svend Arild Uvaag, Eidsberg, bonde 
Ingunn Nævdal, husdyrkonsulent Geno 

 
Disse tre er invitert til å delta på NØK-kongressen i Jakobstad. 
 



Det er ønske om flere medlemmer i NØK den norske avdeling. Sju medlemmer har 
frasagt seg sitt medlemskap, fem av disse har/er i ferd med å gå over i pensjonistenes 
rekker.   
Medregnet de nye medlemmene har vi 31 medlemmer.  

 
 
 

Ås 1. juli 2016 
 

   Mari Bjørke    Tone Roalkvam 
                        Leder   Sekretær og kasserer 
 

 


