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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2023 
 
 

 

Navn         Funksjon Område Ant.år 

Styret  

Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy (gjenvalg)   Styreleder Midt  1 

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (gjenvalg) Nestleder Nord  1 

 

Tommy Skretting, 4360 Varhaug (ny)     Styremedlem Sørvest     2 

Gunn Randi Finstad, 2484 Rendalen (gjenvalg)  Styremedlem Øst         2 

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå    Styremedlem Nord       Ikke på valg 

Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne     Styremedlem Midt       Ikke på valg 

 

Agnete Hansen, 9925 Svanvik (ny, tidl. 3.vara)  1.vara  Nord  1 

Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora (ny)    2.vara  Øst  1 

Marit Epletveit, 4334 Ålgård (ny)    3.vara  Sørvest 1 

 

Årsmøtets møteleder 

Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål (gjenvalg)    Øst  1 

Årsmøtets varamøteleder 

Kristin Søyland, 4360 Varhaug (gjenvalg)     Sørvest 1 

 

Kontrollkomité 

Anders Røflo, 7670 Inderøy (gjenvalg, ny som leder)  Leder  Midt  3 

Morten Malmin, 4312 Sandnes (ny, 1 år supplerende)  Medlem Sørvest 1 

Margunn Nummedal, 2822 Bybrua     Medlem Øst     Ikke på valg 

 

Vara til kontrollkomité 

Geir Ove Mannsverk, 9517 Alta (ny)    1.vara  Nord  1 

Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta (ny)    2.vara  Øst  1 
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Navn         Funksjon Område Ant.år 

Valgkomite  

Morten Mortensen, 8980 Vega (ny som leder)   Leder  Nord  1 

Anne Sundli, 7288 Soknedal (ny som nestleder)  Nestleder Midt  1 

Kjell Paulen, 6826 Byrkjelo (ny, supplering 2 år)  Medlem Sørvest 2 

Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes (ny)    Medlem Øst       4 

 

Vara til valgkomite 

Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom (ny)    Personlig vara Øst  1 

Kjartan Søyland, 4334 Ålgård (ny)    Personlig vara Sørvest  1 

Viggo Myhre, 9740 Lebesby (gjenvalg)    Personlig vara Nord  1 

Jo Ivar Husås, 7760 Snåsa (gjenvalg)    Personlig vara Midt  1 
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Presentasjon av de innstilte: 
 

Styreleder 
Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy – gjenvalg 
 

Vegard Nils Smenes er 36 år fra Averøy på Nordmøre. Han er gift 
med Einy T. Smenes og de har to små barn. Han er utdannet 
agronom ved KVS Lyngdal 2003-2006 og tok over driften hjemme i 
2015. Der driver de melkeproduksjon på ca 160 tonn i båsfjøs, og 
de selger oksekalvene videre til framfôring.  

Vegard har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og 
fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, 
rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet 
Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk 
Landbrukssamvirke. 

Han ble valgt inn i styret i Geno i 2020 som styremedlem, og ble 
valgt som leder i 2021.  

 

 

Nestleder styret  
Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå – gjenvalg som nestleder 
 

Anne Margrethe Solheim Stormo er 51 år, gift og har to barn. Driver 
Stormo Gård sammen med mannen. Gården har ei eid kvote på knapt 
400 tonn, med fullt påsett av okser og noe salg av livdyr. 
Grovforproduksjonen er på 700 daa eid og leid jord, fordelt på 68 
skifter i nærheten av gården på Reipå. 
 
Anne Margrethe er utdannet veterinær fra Sveriges 
Landbruksuniversitet i Uppsala (1996), og kjører kombinert 
veterinærpraksis med inseminering i Meløy veterinærdistrikt som 
dekker kommunene Gildeskål, Meløy, Rødøy og deler av Lurøy. Hun 
sitter som styreleder i Landbrukstjenester i Salten og Lofoten (2016-) 
og har hatt diverse verv i lokalpolitikken de tre siste periodene. Valgt 
inn i Genos styre i 2017 som styremedlem fra nord. 

 
Deltatt på FRAM-Agro (2016-2017), kurset «Ny som styreleder» (Norske Landbrukstenester, 
2016) og deltatt på «Ta grep»- landbrukssamvirkets mentorprogram (2018-2019).  
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Styremedlemmer 
 
Tommy Skretting, 4360 Varhaug – ny 

 
Tommy Skretting er 52 år, gift og har 4 barn. Gått videregående 
skole, og ett år på jordbruksskole. Vært bonde på fulltid siden 
da. Han driver melk- og kjøttproduksjon i samdrift med sin bror. 
De har en grunnkvote på ca 330 tonn, og beholder alle kalver 
som blir født på gården, til rekruttering og kjøttproduksjon.  
 
Tommy har vært med i AU i produsentlaget, og vært 
årsmøteutsending i Geno noen år.  

Tommy har vært vara til styret i 2 år før han nå er innstilt som 
nytt styremedlem.  

 

 

 

Gunn Randi Finstad, 2484 Rendalen – gjenvalg som styremedlem 
 

Gunn Randi Finstad er 55 år, gift og har tre barn. Driver gården Utstu 
Haugset sammen med mannen, og begge jobber heltid på gården. De 
har melkeproduksjon med 245 tonn i kvote, fôrer fram oksene til slakt 
og driver setring med melkeku om sommeren.  
 
Gunn Randi er utdannet agronom fra Storsteigen, landbruksøkonomi 
fra NTDH og har også deltatt i Ta grep-kurs i Landbrukssamvirket. 
Randi har erfaring fra flere tillitsverv i Bondelaget og Tine samt fra 
kommunestyret i Rendalen. 

Gunn Randi ble valgt inn i Geno styret i 2021. 
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1. vararepresentant styret 
 
Agnete Hansen, 9925 Svanvik – ny (tidl. 3.vara) 
 

Agnete er født i 1972 og oppvokst på gårdsbruk med 
melkeproduksjon i Pasvikdalen like ved russegrensa, i Sør-
varanger kommune, øst Finnmark. Etter endt videregående 
utdanning startet hun opp med «Inn på tunet»-virksomhet og 
rideskole. Har vært engasjert som prøvenemndsmedlem for 
hestefaget av Finnmark fylkeskommune. 
 
Verv i lokal valgkomite for Sør-Varanger produsentlag og Bonde 
og småbrukerlag. Tillitsvalgt som eier- og rådsmedlem Tine 
Nord 2019-2021. Gjennom dette vervet deltok jeg på Ta Grep, 
et kurs fra Landbruk arena. 

Agnete og samboeren driver gårdsbruk med melk og 
kjøttproduksjon på hans hjemgård på Skrøytnes i Pasvikdalen. Melkekvote på 210.000 liter, 
dyrker grovfòr på 500 dekar og er nå ferdig med en utbyggingsfase, til løsdrift og melkerobot. 
Ellers liker Agnete en aktiv hverdag, ute i skog og mark, på ski/sykkel med hund og ut på tur 
med hest. 

 

2. vararepresentant styret 
 

Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora – ny  
 

Ole Bjørner er 41år er gift og har 3 barn på 9,10 og 12 år. Driver 
garden Flitti på Lora i Lesja Kommune øverst i Gudbrandsdalen. 
Har god hjelp av kårfolk og familie, samt en ansatt i drifta på 
garden. Garden har et dyrka areal på i overkant 700 dekar dyrka 
jord og rundt 1000 dekar skog. Ole Bjørner har vært aktiv i drifta og 
spesielt avlsinteressert og lidenskaplig opptatt av ku, siden 
barndommen. 
 
Har en buskap rundt 250 storefe og ei kvote på 500 tonn , som 
produseres i et robotfjøs bygd 2007.Har 15 ammekyr av rasen 
Charolais og noen krysninger, i tillegg fores alle oksekalver opp. 
Mjølkeyrne er ute på beite hele sommeren og blir mjølka på 
mjølkestall på seter om sommeren.  
 

Ole Bjørner er utdannet agronom fra Klones i Vågå. Har utdanning innenfor landbruksøkonomi 
og husdyrfag fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Har vært leder i lokalt bondelag 4 år, vært 
kretsleder i Felleskjøpet, har også vært distriktsrådleder i 6 år for Felleskjøpet i Region 3. Har 
vært årsmøteutsending i Geno i flere år, og har også sittet 9 år i avlsutvalget for Norsk 
Charolais. Har hatt flere lokale verv, og er nå leder av Lesja Idrettslag, i tillegg til fotballtrener for 
12 åringer. 

mailto:post@geno.no
http://www.geno.no/


 

 
Geno SA | Storhamargata 44, 2317 Hamar | E-post: post@geno.no 
Tlf: 950 20 600  | www.geno.no 
Org.nr: 970 028 935 

3. vararepresentant styret 
 

Marit Epletveit, 4334 Ålgård – ny  
 

Marit er 45 år fra Gjesdal. Gift og har fire barn. Driver gard i Gjesdal 
kommune. Der har de melkeproduksjon på ca 200 tonn i kvote.  

Utdanna agrotekniker husdyr og har tatt ulike kurs i regi av Norsk 
Landbrusksamvirke, blant annet Ta grep. Fylkesleder i Rogaland 
Bondelag i 6 år. 

 

 

 

 

 
 

 

Møteledere 
 
Årsmøtets møteleder 
Knut-Harald Bergum, 2917 Skrautvål – gjenvalg 
 

Knut Harald er 60 år fra Valdres, gift og har ei datter. 
Melkeproduksjon med 16 årskyr, og kvote på 100 tonn. 37 tonn av 
dette er leid. Har båsfjøs med 4 måneder beiting og mye 
sommermjølk. Er på fellesstøl som ligger 1000 moh.  
Utdannet elektromontør og jobbet som dette fra 1980 til 1993. 
Etter det har han vært gardbruker på heltid.  
 
Verv: Vært leder i grunneierlag i 4 år, lokallagsleder i Bondelaget 
4 år, lokallagsleder i Skogeierlag i 3 år, og styreleder i NLR 
Valdres i 4 år. Også vært kommunestyremedlem i Nord-Aurdal i 6 
år. Er nå AU leder i TINE Sør-Valdres på 8. året. Vært 

meddommer i jordskifteretten i flere saker, og har ellers hatt mindre styreverv gjennom 
tidene, og er nå kasserer i grunneierlaget.  
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Årsmøtets varamøteleder 
Kristin Søyland, 4360 Varhaug – gjenvalg  

 

Kristin er 45 år fra Varhaug på Jæren, gift og har to døtre og en 
sønn. Driver gård sammen med ektefellen. De har 
mjølkeproduksjon med kvote på 220 tonn og 300 øvrige storfe, 
fordelt på kviger, mellomkalv og okser. Har båsfjøs med 
konsentrert sommerkalving, der kyrne kalver ute. 
Arbeidet fullt på gården da barna var små. Er utdanna lærer og 
jobber i dag 80% som lærer og deltar daglig i fjøsstell. 
 
Verv: Nestleder og leder i Norges Bygdeungdomslag (99-03), 
styremedlem i Norges Bygdekvinnelag (99-01), styremedlem i 
Norges Bondelag (01-03), produsentlagsleder i Varhaug 
produsentlag (TINE) i 2år, klubbrådgiver i 4H i 7 år, ordstyrer i 
Norges Bygdekvinnelag i 6 år, ordstyrer i Rogaland 4H i 3 år. 

 

 

Kontrollkomiteen 
 

Leder i kontrollkomiteen 
Anders Røflo, 7670 Inderøy – gjenvalg som medlem, ny som leder 
 

Anders er 54 år, fra Inderøy i Trøndelag, er gift og har to voksne barn. 
Melkeproduksjon kvote på 464 tonn, oppforing av alle okser. Sau, korn 
og skog i tillegg. Er avtalebesetning for embryo i Geno.  
Utdannet agrotekniker fra Mære i 1990, bonde fra 1991. 
 
Verv: Bygdeungdomslaget, 4 år i fylkesstyret, derav to som leder. 
Bondelaget, 8 år som lokallagsleder, 6 år i Nord-Trøndelag Bondelag. 
Tine; 10 år som produsentlagsleder, 3 år i regional valgkomite. 
Nortura; 10 år som kretsleder og 4 år i valgkomiteen til 
Regionutvalget. Felleskjøpet; 2 år som lokal tillitsvalgt / 
årsmøteutsending. Geno; 6 år som årsmøteutsending og 2 år som 

varamedlem til styret. Innherred HMS, styremedlem i 6 år. Norsk Landbruksrådgivning; 3 år i 
valgkomiteen. 24 år som styremedlem i Inderøy Fjellstyre. 4 år i Røra Sokneråd. Har ellers 
vært innom alt det «vanlige» slik som idrettslag, skolekorps og FAU. 

Anders ble valgt inn i kontrollkomiteen i 2020.  
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Medlem til kontrollkomiteen 

 

Morten Malmin, 4312 Sandnes – ny (1 år supplerende) 
 

Morten Malmin er 43 år, gift og 3 barn. Driver gård på Malmheim i 
Sandnes kommune med 295 tonn melk og oppfôring av alle okser. 
Begge har jobb utenom gården, og på gården er far med som god 
arbeidshjelp. 

Morten er utdannet agronom fra Øksnevad, agrotekniker husdyr 
fra Søgne, og økonom fra Næringsakademiet i Oslo og BI i 
Stavanger. Har arbeidserfaring fra landbrukskontoret i Klepp, 
TINE, Innovasjon Norge og nå sist som banksjef i SpareBank 1 
SR-Bank. Morten har i tillegg erfaring fra tillitsverv i 
kommunestyret i Sandnes, Vinterlandbruksskulen på Jæren, 
Bondelaget, Bøndenes Hus Sandnes, TINE, Bondevennen, 
Agrovisjon, Landbruksråd Rogaland. 

 

 

 

1. vararepresentant til kontrollkomiteen 
 

Geir Ove Mannsverk, 9517 Alta – ny 
 

Geir Ove er 36 år gammel fra Tverrelvdalen i Alta. Gift med 
Trude, og sammen har de 5 barn. Sammen driver de 
melkeproduksjon med en kvote på 580tonn. 

Har drevet siden 2012, har fagbrev som elektriker og jobbet i 
10år med det, før jeg overtok familiegården. 

Jobber som Seminteknikker i område Alta-Kautokeino. 
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2. vararepresentant til kontrollkomiteen 

 

Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta – ny 
 

Lars Egil er 51 år fra Kløfta i Ullensaker, og han er født i 
1970. Han har en sønn fra tidligere ekteskap og er nå 
samboer med Linda som har 2 jenter. Lauten har gått 
realfaglinja på Jessheim VGS. Utdannet agronom på 
Akershus landbruksskole Hvam. Etter militæret, 2 år på 
vinterlandbruksskolen i Oslo på forvalterlinjen, med 
driftsøkonomi og regnskap. Startet enkeltmannsforetak i 
1993.  
 
Lauten jobbet etter skolegang både som lærer på 
naturbruk ved Hvam VGS og som entreprenør med 

snømåking i Oslo på vinter og presset rundballer på Romerike om sommeren. Deltok i tillegg 
i drifta på hjemgården Nafstad søndre. Begynte å forpakte i 1996 og overdragelse i 2004. 
Bygde løsdriftsfjøs med robot i 2010. Har i dag melkeproduksjon og korn på gården. Leier 
jord og beiter på noen gårder i tillegg. Basiskvote 635 tonn hvorav 605 tonn er eid. 
Oksekalver selges til liv. 

Har gått tillitsmanns skolen i regi Nortura og utallige landbruksfaglige kurs opp gjennom 
årene. Lars Egil er i dag medlem av lokal valgkomite i produsentlaget. Han er leder for 
årsmøteutsendinger region øst i Geno. Han har fortid som lokallagsleder i NBU, 
lokallagsleder i Bondelaget, styremedlem i Forsøksring, kretsleder i Fellesslakteriet og 
årsmøteutsending i Nortura. Lauten har tidligere vært produsentlagsleder for Øvre Romerike 
og årsmøteutsending i TINE. 
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Valgkomiteen  
 

Leder i valgkomiteen  
Eierområde Nord 
Morten Mortensen, 8980 Vega – ny som leder 
 

Morten er 56 år og har to voksne barn. Driver melkeproduksjon med 
420 tonn melkekvote eid/leid. Driver i samarbeid med en nabo som 
kjøper oksekalvene og fôrer de frem til slakt. 
 
Jobbet som rådgiver i Tine i 10 år før han kjøpte gården i 1999. 
 
Utdanning: Agronomutdanning og 2 år på Hedmark distriktshøgskole 
avd. Blæstad i landbruksteknikk. 
 
Har hatt noen tillitsverv i Felleskjøpet og lokale Bondelag og diverse 
lokale valgkomiteer. 

 

 

 

 

Nestleder i valgkomiteen 

  
Eierområde Midt 
Anne Sundli, 7288 Soknedal – ny som nestleder 

Anne er 49 år fra Soknedal. Gift og har to barn. Driver gården 
Sundlien, 500 moh, sammen med mannen, hvor begge jobber på 
heltid. Melkeproduksjon på 25 årskyr, ca 200 tonn i kvote. Bygde om 
gammelfjøset til løsdrift i 2000, og satte inn robot i 2014. Satser på 
en stor del sommermelk og mye bruk av beite. Har litt skog, og i 
tillegg et mikrokraftverk sammen med en nabo. 

Har hatt ulike verv i Bondelaget, idrettslag og andre organisasjoner. 
Leder i Midtre Gauldal Produsentlag fra 2020 til 2023.   
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Medlem i valgkomiteen  
 

Eierområde Sørvest 
Kjell Paulen, 6826 Byrkjelo – ny (supplering 2 år) 
 

Kjell er 45 år fra Gloppen. Han er gift med Birgitte og har 4 barn i 
alderen 9-17 år. Melkeproduksjon på 440 tonn, der 270 er eid kvote. 
Kjøttproduksjon på 35 ammekyr, selger alle oksekalver til liv. Har en 
Bachelorgrad i Informatikk og Økonomi ved Høgskolen i Molde og 
tar for tiden nettbasert 1- årig påbygg i Økonomi- og 
regnskapsrådgivning ved Høgskolen Innlandet. Har fagbrev som 
anleggsmaskinfører. Tok over familiegarden i 2001 og har utviklet 
den gradvis de siste 22 årene. Har til sammen 35% stilling i lokalt 
entreprenørfirma og vannverk, i tillegg til gardsdrifta.  

Verv: Produsentlagsleder i Tine Gloppen fra 2012-2017 og 2023-, 
Rådsmedlem i Tine SA fra 2017-2020. Sitter i styret i mange ulike 
grunneierlag og lokale selskap innen entreprenørvirksomhet, 
vannkraft, vannverk og skisenter. Revisor i Breim Bondelag. 

 
 

 

 

Eierområde Øst 
Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes – ny 
 

Guri er 57 år, gift og har 3 barn. Utdannet agronom med skog i 
tillegg. Har melkeproduksjon med 120 tonn i kvote, fôrer opp alle 
kalvene de får. Har ca 5200 dekar med skog. Er på stølen hele 
sommeren på 1050 moh. 
 
Verv: Over 20 år i kommunepolitikken, er nestleder i Øystre Slidre 
produsentlag på tredje året. Er Tine Ambassadør. Har vært med i 
styret i Øystre Slidre Bondelag og styret i Øystre Slidre Skogeigerlag. 
Er med i styrer i jaktlag, veglag som kasserer. Sitter i 
representantskapet i Gjensidige Valdres Brannkasse, og er med i 
styringsgruppa for Landbruksdagen i Valdres. Var med å starte 
Øystre Slidre Bygdeservice i 2001. Jobber på miljøstasjoner i 

helgene og ellers når det trengs i Bygdeservicen.  
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 Personlige varamedlemmer til valgkomiteen  
 

Eierområde Øst 
Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom – ny (tidligere vara til styret) 
 

Ragnhild er 43 år og kommer fra Lom. Der driver hun en liten 
gård med ammekuproduksjon. Det er kalving rundt nyttår, og 
oksekalvene blir solgt. Om sommeren er alle dyrene på 
utmarksbeite. 
 
I tillegg til å være bonde jobber Ragnhild 60% i Norsk 
Landbruksrådgiving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eierområde Sørvest 
Kjartan Søyland, 4334 Ålgård – ny 
 

Kjartan er 37 år, gift og har tre barn. Han driv gard på Søyland i 
Gjesdal sammen med kona og faren. Kona har arbeidet utenfor 
gården fram til nå, men skal etter planen være hjemme på fulltid 
framover. De har mjølkeproduksjon med 425 tonn i kvote, 25 
ammekyr og full framfôring av alle okser til slakt. I tillegg har de 
70 vinterfôra sau.  
 
Kjartan er utdanna dyrlege fra NMBU i Oslo og har praktisert 
som produksjonsdyrveterinær i 8 år, før han tok over gården. 
Siden da har han kun vært med i 4-delt vaktordning (uten 
dagpraksis) i tillegg til gården. Han er nestleder i det lokale 
Bondelaget.   
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Eierområde Nord 
Viggo Myhre, 9740 Lebesby – gjenvalg 

Viggo er 52 år, gift og har 2 barn. Han driver melkeproduksjon med 
18 årskyr og 180 tonn i kvote, og hatt melkerobot siden 2016. I tillegg 
driver han med brøyting, og de driver verdens nordligste gartneri.  
 
Viggo er utdannet agronom, maskinkjører og bilmekaniker. Kjørte 
trailer i 3 år før han ble bonde i 1996.  
 
Av verv har Viggo vært årsmøteutsending i Felleskjøpet over flere år, 
vært leder i kontrollutvalget i kommunen i 6 år, vært 4 år i 
kommunestyret og leder i det lokale idrettslaget. Han har også sittet i 
styret i Finnmark Bondelag i flere år, samt leder i det lokale 
Bondelaget. 

 

 

 

Eierområde Midt 
Jo Ivar Husås, 7760 Snåsa – ny 

 
Jo Ivar er født i 1967 og holder til i Snåsa. Driver 
melkeproduksjon med ca 40 årskyr og 310 tonn disponibel kvote. 
Nytt løsdriftsfjøs med melkestall i 2015. Utdannet agrotekniker på 
Mære Landbruksskole. Svennebrev som tømrer.  
Drevet hjemgården siden 1990.  
Sitter nå som leder i Snåsa produsentlag.  
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Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å ta på seg de vervene de er foreslått til. 

 
 

Alle innstillinger fra valgkomiteen er enstemmige. 

 
 

Digitalt signert, februar 2023 

 

 

                                                                                                                                             

_______________________ ______________________ 

Rune Haugland (leder) Sigrun Bakken Lerhol (nestleder) 

 

         

                                  

_______________________                  ______________________ 

Morten Mortensen                                                            Anne Sundli 
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