
          Snu  

Hva skal til for å være melkeprodusent  fremover? 
Dagmøte februar 2012 , kl 10.00 – 14.30 

 Spennende foredrag om omstilling, ledelse og økonomi i  melkeproduksjonen.  

 
 

Tirsdag 14. februar, Nærbø Samfunnshus, Kafè Jærbuen. 

Mandag 27. februar, Gjesdal Gjestgiveri. 

Tirsdag 28. februar, Bore Samfunnshus.  

 

Målgruppe:  Melkeprodusenter som satser i næringen, og vil være med fremover. 

Mål for møtet:  Fokus på omstilling, lederrollen og menneskelige utfordringer. Bevisstgjøring på 

områder som bør ha fokus i forhold til drift og utvikling av melkebruket.  

 

 

 

Møteserien vert arrangert i fellesskap av: 

                                                         
 

                                                      
                                             

                          



          Snu  

Hva skal til for å være melkeprodusent  fremover? 
Program kl 10.00- 14.30 

 Melkeproduksjon i Rogaland, hva er realistisk i framtid? 
   Fylkesmannen ser i glasskula.  Geir Skadberg - Fylkesmannen i Rogaland 
 

 Hvordan lykkes som melkeprodusent ? 
   Omstilling, ledelse og nye utfordringer. Eivind Vik - Tine Rådgiving, Jærinnova 
 

 Du er sjefen og du bestemmer. 
Endring, mentale utfordringer og handling. Johan Barstad - Høgskulen Landbruk og 
Bygdenæringer 
 

  Middag 
 

 Mine utfordringer som bonde ved utbygging og endringer. Blodtida. 
   Asgeir Pollestad, Nærbø  
 

 Hvordan unngå økonomiske problemer når du satser? 
Viktige fokusområder når du skal øke produksjonen. Er svikt i inntjeningen og økning 
i gjelda bare banken sitt problem?                                                                                       
Per Herikstad – Hå Gardsrekneskapslag og Torfinn Nærland – Klepp Rekneskapslag. 
Peder Skåre- Sparebank1 SR- Bank. 

 

 Spørsmål og oppsummering 
 

 Hva kan vi tilby? 
Speed dating, der alle aktører presenterer seg. Morten Malmin – Innovasjon Norge 

  

Påmelding: 

Møtet er kostnadsfritt, men vi treng påmelding for å bestille middag. 

 

Møtedato,       kl 10.00- 14.30 Stad Påmeldingsfrist 

Tirsdag 14. februar Nærbø Samfunnshus  Tirsdag 7. februar 

Mandag 27. februar Gjesdal Gjestgiveri Mandag 20. februar 

Tirsdag 28. februar Bore Samfunnshus Tirsdag 21. februar 

 

 

Påmelding til 

TINE, tlf.  951 26 162 eller 913 95 501 , mail: eivind.vik@tine.no 

Q meieriene,  tlf. 907 87 722 eller 982 09 136, mail: geir.vestly@kavli.no 

 

Vel møtt både kone og mann til faglig påfyll, utvikling og god drøs med kollegaer.  

mailto:geir.vestly@kavli.no

