BRÉF TIL BÆNDA
Á VESTURLANDI
Útg.: Búnaðarsamtök Vesturlands, Hvanneyri, 311 Borgarnes, s: 437-1215, netfang: bv@bondi.is
Veffang: www. buvest.is Ábyrgðarm: Guðmundur Sigurðsson gsig@bondi.is

1. bréf 2015

mars
Aðalfundur Búnaðarsamtaka Vesturlands

Aðalfundur Búnaðarsamtaka Vesturlands verður haldinn að Breiðabliki í Eyjaog Miklaholtshreppi fimmtudaginn 9. apríl 2014 og hefst kl. 11:00.
Dagskrá: 1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Erindi gesta
3. Önnur mál.

Fundurinn er opinn öllum félagsmönnum í aðildarfélögum búnaðarsamtakanna, með málfrelsi
og tillögurétt.
Stjórn BV

Aðalfundur Búnaðarsambands Vestfjarða
Aðalfundur BSV verður haldinn laugardaginn 11. apríl á Reykhólum í Reykhólasveit og hefst
hann kl. 10.00 árdegis. Öllum bændum er heimil fundarseta en aðeins kjörnir fulltrúar hafa
málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétt.
Dagskrá: 1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Erindi gesta.
3. Önnur mál.
Óskað er eftir því að þeir sem þurfa á gistingu að halda hafi samband við Sigmund Sigmundsson í
síma 456-4837 eða á netfangið simbih@simnet.is ekki síðar en föstudaginn 3. Mars 2015.
Stjórn BSV.

Kosning fulltrúa á Búnaðarþing
Kosning til Búnaðarþings fer fram á aðalfundi Búnaðarsamtaka Vesturlands þann 9.apríl.
Kjörskrá liggur frammi á skrifstofu Búnaðarsamtakanna.

Bókhaldsþjónusta BV ehf
Við sjáum um VSK-bókanir, launabókhald, ársreikninga, skattskil og uppgjör fyrir einstaklinga og
fyrirtæki. Áhugasamir vinsamlegast hafi samband sem allra fyrst við Ingveldi H. Ingibergsdóttur í
síma 437 1215 eða með tölvupósti á netfangið ihi@bondi.is og bbv@bondi.is Vakin er athygli á
því að almennur skilafrestur einstaklinga er 20. mars 2015.
Skilafrestur lögaðila er 31. maí.
Þeir sem hafa verið í bókhaldi undanfarin ár eru hvattir til að
koma gögnum til okkar sem allra fyrst.

Klaufskurður
Klaufskurður verður í ár með hefðbundum hætt og mun
Guðmundur Hallgrímsson eins og undanfarin ár annast
klaufsnyrtingu. Kúabændur sem hafa áhuga á því að fá
klaufskurð á næstu mánuðum eru hvattir til að panta sem
fyrst.
Líkt og undanfarin ár reynum við að taka fyrir samfelld
svæði til að samnýta ferðir. Áhugasamir hafið samband við
BV í síma 437 1215 eða beint við Guðmund Hallgrímsson í síma 860 7305.

Túnkortagerð
Sigurður Jarlsson ráðunautur hjá RML hefur annast túnkortagerð fyrir Búnaðarsamtök Vesturlands
eins og hann gerði á meðan hann var starfsmaður BV.
Túnakortin eru teiknuð beint inn á miðlægan gagnagrunn hjá Loftmyndum ehf sem síðan er
yfirfærður yfir í Jörð.is, þar sem bændur geta síðan fengið aðgang hjá Bændasamtökum Íslands.
Jörð.is er miðlægur gagnagrunnur sem heldur utan um upplýsingar um ræktun búsins og eru bændur
í síauknum mæli að nýta sér það verkfæri með góðum árangri. Mikilvægt er að túnkort sé til í
gagnagrunninum þegar jarðabótaúttektir fara fram.
Þeir bændur sem vilja nýta sér þjónustu BV/RML við túnakortagerð eru vinsamlegast beðnir um að
hafa samband við BV í síma 437 1215 eða beint við Sigurð Jarlsson í síma 516 5042 / 892 0631
eða netfangið sj@rml.is.

Gjaldskrá BV
Eftirfarandi gjaldskrá var samþykkt á stjórnarfundi BV 12. febrúar 2015 og gildir frá 1. mars:
1. gr.
Gjald fyrir kúasæðingar verður eftirfarandi:
Gjald fyrir sædda kú í skýrsluhaldi
Gjald fyrir sædda kú utan skýrsluhalds
Gjald fyrir sædda kú þar sem ekki er mjólkurframleiðsla
Heimsóknargjald vegna sæðinga
2. gr.
Sérhæfð ráðgjöf og þjónusta fyrir bændur á starfssvæði BV
Almennur taxti, útseld vinna fyrir aðila sem ekki eru bændur
á starfssvæði BV
Gjald fyrir klaufskurð er eftirfarandi:
Tímagjald fyrir klaufskurð fyrir bændur á starfssvæði BV
Komugjald vegna klaufskurðar á starfssvæði BV

kr. 2.415.kr. 3.180.kr. 6.520.kr. 1.330.-

kr. 4.600 pr. klst
kr. 10.000 pr. klst.

kr. 8.500 pr. klst.
kr. 20.000.-

3. gr.
Á sérhæfða ráðgjöf, vinnu og almennan taxta sem óskað er að fari fram utan hefðbundins vinnutíma, reiknast 50% álag.
Heimsóknargjald innheimtist við hverja heimsókn sæðingamanns, óháð fjölda sæðinga, sama gildir
hjá þeim sem eru með mjólkurframleiðslu og við notkun á holdanautasæði.
4. gr.
Virðisaukaskattur reiknast aukalega á hverja gjaldtöku, skv. 1., 2. og 3. gr.

