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Saksliste Ansvar 

17.17. Godkjenning av innkalling til tlf møte. 

Ingen merknader til innkallinga. Godkjent. 

 

 

18.17. Manglende utbetaling av pallekompensasjon til Nordgrønt 

medlemmer. 

F.S tok opp at det viser seg at enkelte produsenter ikke har fått 

pallekompensasjon i henhold til avtale mellom Coop NH og Nordgrønt. 

Dette beror trolig på en misforståelse. HB mente dette kunne skyldes 

manglende kommunikasjon. Opprinnelig var det en 6 mnd. avtale som 

skulle evalueres. Videreført i hovedavtalen i 2014. Skal vare frem til 

Bama innfører det samme. En feilkilde kan være at Ica produsenter ble 

registrert i Coop før de var tatt opp som Nordgrøntmedlemmer. Coop 

har bedt om ei liste fra regnskap der det vil fremgå hvem som ikke får 

denne kompensasjonene. Ifølge HB skal det ikke være forskjell innenfor 

Nordgrønt og det skal ryddes opp i dette snarest mulig. HB presiserer at 

Coop ikke ønsker å forskjellsbehandle produsentene i Nordgrønt. Da 

må de som ikke har fått pallekompensasjon få etterbetalt dette. Styret 

vil få en oversikt over hvem dette gjelder før neste styremøte. Videre 

ønsker HB en tydeligere tekst i Hovedavtalen. Coop og Nordgrønt må se 

på innholdet og kanskje få litt klarere tekst på enkelte punkter. Det som 

omfatter pallekompensasjonen er beskrevet i et vedlegg. Det er kun 

signert på selve avtalen, ikke på vedleggene. 

Spørsmål fra SAO om det er andre ting/vedtak mellom Nordgrønt og 

Coop som det bør ryddes litt i? 

Det blir bestemt at JP skal se på vedtak fra styremøter litt tilbake i tid 

og stille spørsmål videre til Jan, Hanne og Fritjof om vedtakene er 

gjennomført. 

 

 

 

 

      

 

 

 
Fritjof Sandstad                                    Odd Hveem                                              Hanne Brennhovd 
 
 
 Inger Iren Eriksrud                                           Stig Arild Oldervik                            Jostein Lutro 
 
 
Sigurd Orre 

Møtedato  29 mars 2017 kl. 10.30. 

Sted Telefonmøte ring 22899520, så 5999 og deretter kode 2903 

 

Tema ekstraordinært Styremøte i Nordgrønt SA 

Tilstede  Fritjof Sandstad ,Odd Hveem; Inger Iren Eriksrud, Hanne 

Brennhovd; Stig A Oldervik;   Jostein Lutro og Sigurd Orre  

  

Kopi Også tilstede: Jan Rognstadbråten, Johan Presthus og Steinar 

Strømsborg. 

 


