Allegro Larvik

Skaff deg et godt råd
og bli en bedre leder
For deg med landbruk som næring

– flere hoder tenker bedre

Gårdsråd as
tlf: + 47 33 32 11 11
e-post: post@gardsrad.no
www.gardsrad.no
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GÅRDSRÅD – hva er det?

SPØr deg SelV
•

et gårdsråd er et forum der gårdens drift står i sentrum. i rådet sitter utvalgte
medlemmer som ønsker å bidra til at gården din skal være en god arbeidsplass
og gi deg et lønnsomt resultat.
rådet vil være et fast forum der du kan drøfte beslutninger
som skal tas og utfordringer som dukker opp. det er viktig
å understreke at selv om du har et kompetent og velfungerende gårdsråd, er det fortsatt du som tar alle avgjørelsene og
har det hele og fulle ansvaret for gårdsdriften din. du er bare
ikke alene om det lenger!

gårdsrådet vil utvikle deg som leder
•

du får utfordringer du ikke ville oppsøkt selv

•

du må argumentere for standpunktene dine og følge
opp det dere har blitt enige om på møtene.

•

du vil oppleve at det er inspirerende å få nye, friske og
annerledes innspill og at andre tar del i utviklingen og
avgjørelser som skal tas.

•

du blir bedre på å tolke og ha fokus på den økonomiske
utviklingen i virksomheten.

Hvilken nytte har jeg av å danne et gårdsråd?
et gårdsråd kan være nyttig uansett størrelse eller produksjon på gården. Prinsippet er det samme: For å komme dit du
vil, er det viktig å vite hvor du står og hvor du skal. Når du vet
dette, gjelder det å finne den riktige veien for å komme dit.
et godt gårdsråd vil med medlemmenes mange ulike
kompetanser og inngående kjennskap til deg og gården din,
være en god hjelp i denne prosessen.
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•

•

•

Vil du utvikle både gå
rden
og deg selv som leder
av den?
Strever du med å ta de
re
strategiske valgene i hv tte
erdagens
travelhet?

føler du deg alene om
av
og kan tenke deg noen gjørelsene
å
små og store utfordrin diskutere
ger med?

tenker du på hva som
kan
gårdsdriften dersom du skje med
blir borte
for kortere eller lengr
e tid?

dersom du svarer ja på
ett eller
ﬂere av disse spørsmåle
ne, kan det å
opprette et gårdsråd
være en riktig
investering for deg.
det er viktig at gårdsr
ådet blir satt
sammen ut fra behove
ne på ditt
gårdsbruk. gjennom gå
rdsråd as
kan du få hjelp av rådg
ivere med
erfaring fra landbruk og
nødvendig
kompetanse til å sette
sammen og
komme godt i gang m
ed arbeidet i
ditt råd.
ta kontakt med oss fo

r å få vite mer!
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