
 

B
A
L
S
F 
J
O
R
D 

7. og 8. 
SEPT 
2013   



Velg mellom følgende 
kurs på Landbrukshelga 

BEDRE BONDE - BEDRIFTSLEDELSE MED BAKKEKONTAKT 

Kurset er både for bønder med tradisjonell drift og de som har annen  

næring på gården. ”Bedre bonde” skal gjøre deg til en enda bedre bonde  

som jobber smartere, ikke hardere.  

Hovedtemaer: Bedriftsledelse. Økonomi. Strategi og målarbeid.  

Verdien av kompetanse, viktigheten av å holde seg orientert, hvordan  

avdekke og leve med risiko i egen virksomhet.  

Kurset er på totalt 15 timer hvor del 1 (lørdag) avholdes på Landbruks-

helga. Tid og sted for del 2 og 3 fastsettes etter nærmere avtale mellom 

deltakere og foreleser.  

Foreleser: Oddny Asbøl, Troms Landbruksfaglige senter, m.fl. 

Kurspris hele kurset (15 timer): bondelagsmedlemmer kr. 1.500 + valgfri 

pensjon. Andre kr. 1.900,- + valgfri pensjon. 

NB! Senere kurs vil få en høyere kurspris. 

BONDEN SOM BYGGHERRE 

Kurset er rettet mot de som vurderer eller skal foreta bruksutbygging, og 

motiverer til investeringer i egen produksjon.  

Hovedtema: Byggherrerollen - mulighetenes posisjon.  Anbuds-/ tilbuds-

grunnlag . Valg av entreprenører og utforming av gode avtaler. Lover og 

regler. Byggeprosessen – systemet for suksess. Erfaringer fra bonde som 

har bygd /bedriftsbesøk (søndag).  

Forelesere fra Landbruk Nord, Innovasjon Norge m.fl 

Kurspris kr. 1.000,- + valgfri pensjon. 

BYGDESERVICE 

Minikurs på 4 timer lørdag. 

Orientering om hva Bygdeservice er, hvordan det etableres og hvordan det 

kan organiseres. 

Foreleser: Arild Løvik, daglig leder Bygdeservice Norge. 

Kurspris kr. 300,- + valgfri pensjon. 



Lørdag 7. september 

Kl. 09.45 Registrering og kaffe. 

Kl. 10.30 Åpning av Landbrukshelga. 

Kl. 11.45 Åpningsforedrag v/ Humørbonden Geir Styve. 

Kl. 12.00 Forelesningene starter. 

Kl. 13.00 Felles lunsj. 

Kl. 14.00 Forelesninger. 

Kl. 16.00 Felles kaffepause. 

Kl. 18.00 Slutt forelesninger. 

Kl. 20.00 Middag. 

EIERSKIFTE I LANDBRUKET 

Kurset er på 10 timer og går over både lørdag og søndag. Eierskiftekurset 

er godt egnet både for den som overdrar/selger gården og den parten som 

kjøper/overtar gården.  

Kurset tar for seg mange emner knyttet opp mot organisering av eiendoms-

overdragelse; arv, skifte, odel. ektefelle/samboers rettsforhold, skatt,  

dokumentavgift, arveavgift, trygd og pensjon.  

Foreleser: Sivilagronom Jon Rannem, Steinkjer. Jon Rannen er involvert i 

mellom 50-100 overdragelser hvert år, både i Trøndelag og Nord-Norge.    

Kurspris kr. 1.000,- + valgfri pensjon. 

INVESTERINGSØKONOMI 
Kurset innledes ved Geir Styve som ser på risikovurderinger i landbruket, 

på en litt annerledes måte. Kurset tar ellers for seg investeringer både innen 

bygg og maskiner/redskap. Eie eller leie? Nytt eller renovering?                

Finansiering. Tilskudd.  

Forelesere fra blant annet Innovasjon Norge, Landbruk Nord og Tine. 

Kurspris kr. 800,- + valgfri pensjon. 

MØTELEDELSE ETTER NATURMETODEN 
MINIKURS I STYREARBEID / MØTELEDELSE - 3 timer lørdag. 

Når kaffepausen blir opplevd som det nyttigste på møtet, hva skal vi da 

med saklista? Hvordan løse ut energien i møter?  

Håndtering av møteplagere.  

Kurspris kr. 300,- + valgfri pensjon. 

Velkommen til helga for faglig påfyll og sosialt samvær! 

Søndag 8. september 

Kl. 09.00 God morgen!  

Kl. 09.15 Forelesningene starter. 

Kl. 14.00 Felles lunsj med avslutning. 

Rammeprogram 



7. og 8. september 2013 - Vollan Gjestestue, Balsfjord 

Kom alene, ta med deg naboen, ektefellen, samboeren eller  

kjæresten og velg mellom flere ulike kurs og foredrag. 

Nærmere informasjon hos:  

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. 

Tlf. 90 84 63 53 / tove.berre@naeringogsamfunn.no  

Facebook / www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske 

Påmelding innen 20. august 2013 

Kurs og priser: 

 Bonden som byggherre kr. 1.000,- 

 Bedre Bonde - bedriftsledelse med bakkekontakt                          

BL-medlemmer kr. 1.500,- / Andre kr. 1.900,- 

 Eierskifte kr. 1.000,- 

 Investeringsøkonomi kr. 800,- 

 Bygdeservice kr. 300,- 

 Styrekurs / møteledelse kr. 300,- 

Dagpakke kr. 425,- pr. dag. (lunsj, kaffe og kake.) 

Overnatting i enkeltrom kr. 950,- Dobbeltrom kr. 600,- pr. pers. 

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig påmelding og kapasitet. 

Landbrukshelga blir arrangert av  
Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske i samarbeid med 

Elektronisk påmelding via  

www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske 

DELTAKERPRIS = KURSAVGIFT + VALGFRI PENSJON 


