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ARBEIDSPLAN 2014 
 

 
1. Medlemsservice  

o Kontoret skal vere ope kvar dag. 

o Tildeling av 0,5 årsverk ekstra landbruksvikarressurs gjev oss høve til å tilsetje 

meir personale og fleire medlemer kan leige landbruksvikarhjelp 

o Styret har underskrive fusjonsavtale med Vik Bygdeservice SA. Det er allereie 

fleire avløysarar som har meldt seg ledige til oppdrag i Vik. Me ønskjer å yte 

god medlemsservice frå dag 1, dersom fusjonen blir ein realitet. 

o Medlemsverving. Planen er å starte opp i mars/april. Målet er 20 nye medlem i 

2014. Styret skal delta aktivt, og mellom anna vere med på gardsbesøk i lag 

med administrasjonen. Potensielle nye medlemer blir kontakta både pr brev og 

telefon. 

o Infoskriv 2 gonger i året. 

 

 

2. Profilering og marknadsføring 

o Brosjyre med fargefoto og informasjon. 2 500 eksemplar. 

o Oppdatering og info på eiga webside. 

o Sal av arbeidsklede med logo. 

      

 

3. Tilsette 

o Me har svært stabil arbeidskraft og i tillegg deltidsavløysarar som står klar til å 

ta oppdrag. Jan Ove Fuglesteg arbeider fast deltid hjå oss frå 1.1.2014 etter at 

landbruksvikar, Tormod Herre har flytta. Det vil i tillegg bli ytterlegare 

tilsetjingar i løpet av året. 

o NLT ønskjer å ta over planlegging og gjennomføring av landbruksvikarkurs, 

som me har hatt årleg saman med Hordaland. Kursopplegget blir etter same 

malen som tidlegare. Fagleg oppdatering og vekt på det sosiale. 

o Fokus på HMS og trygge arbeidsplassar i jordbruket. Påminningar om 

dokumentert opplæring, bruk av verneutstyr og gode arbeidssko. Mjølkekrakk 

for å unngå skade på kne og rygg. Personalmøte i november. 

o Styrke administrasjonen med auka stillingsstorleik for Solveig viss 

oppdragsmengda aukar 

 

 

4. Økonomi 

o Konkurransedyktige og rette prisar på tenestene våre. Indeksregulering.  
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