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Oppsummering
Vår visjon

En renere hverdag, også for bønder.

Vår visjon er å hjelpe gårdbrukere til en renere hverdag. Som en del av
produksjonen på gården, bruker mange bønder rundball innpakket i
plast. Dette medfører store mengder plast på mange gårdsbruk. Vi vil
minske brenningen av plastikk, noe som ofte skjer på gårdene nå. Vi vil
sortere avfallet etter rundballen og gi et produkt som er enkelt å
håndtere.

Vår forretningside

Trønderplast UB skal tilby bønder en enklere måte å håndtere rundballplasten. Med å ta i bruk
vårt produkt vil det også bli renere og mer ryddig rundt på gårdene. I framtiden ser vi også for
oss at vi kan ha en samarbeidsavtale med for eksempel Innherred renovasjon, der vi får
økonomisk gevinst om bonden klare å levere ren plastikk til dem. Med ren plastikk mener vi
plastikk der det ikke er med rundballnett, det skal heller ikke være med så mye gressrester.

Produkt

Vårt produkt består av en kasse med mulighet for åpning på den ene siden, et lodd, en vinsj
og strammebånd. Vi legger en europall i bunn av kassen og legger strammebånd i bunn og
oppover sidene, så kan vi starte å legge i plastikk når vi har fôret dyrene,
mellom hver fôring senker vi loddet med vinsjen vi har hengende i taket.
På dette viset vil lufta mellom plastikkene som legges oppi gå ut og vi får
komprimert dette. Når kassen er full fester vi strammebåndene slik at det
vi har komprimert til en firkant holder seg slik. Så kan vi åpne siden av
kassen, bruke pallgaflene på traktoren og kjøre «firkantballen» til
oppbevaring eller levering. Til høyre ser dere en skisse over produktet.
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Marked

Vi har hatt en markedsundersøkelse på en landbruksgruppe på Facebook og hørt hvordan de
gjør det med levering og oppsamling. Ut i fra denne undersøkelsen har vi funnet ut at det er
stort behov for vårt produkt om det fungerer på en tilfredsstillende måte. Bønder over hele
Norge har meldt interesse over vårt produkt allerede.

Trønderplast UB har blitt sponset av Ung Tiltakslyst med 10500kr, hvor 5500kr er blitt satt til
bygging av prototype og 5000kr til deltakelse på relevante kurs som vil hjelpe oss som bedrift.
Vi fikk også 3750kr fra prisene vi vant på fylkesmessa.

Fremtidsplan

Vår fremtidsplan er å på sikt å få utviklet til et bedre produkt med en enda enklere løsning enn
den vi har nå. Vi vil få til et produkt som hjelper bønder med å bruke mindre plass under
oppbevaring før levering og det blir mer ryddig på gårdene, vi håper også at dette fører til at
flere vil levere. Dette vil komme godt med i fremtida da vi på sikt håper på å gjenvinne mer
plast enn vi gjør i dag.
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Organisering og arbeidsfordeling

daglig leder
Tonje Jønnum

økonomiansvarlig
Odin Ravlo

prokuksjonsansvarlig
Sondre Grønn

personalansvarlig
Anders Aaker

HMS ansvarlig
Iver Berg

Daglig leder: Tonje Jønnum

Som daglig leder har Tonje Jønnum ansvar for oversikt og holde orden. Daglig
leder skal ta hånd om bedriftens kommunikasjon og innkalle til styremøter.
Tonje skal også ha hovedansvar for forretningsplan, delårsrapport,
årsrapport og være orientert over hvilke lover og forskrifter som gjelder for
bedriften. Hun skal også kontrollere at de ansatte i Trønderplast utfører
arbeidsoppgavene sine på best mulig måte og til rett tid.
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Økonomiansvarlig: Odin Ravlo

Som økonomiansvarlig skal Odin Ravlo skaffe startkapital og holde oversikt
over andelshavere. Han skal også arkivere bilag og føre regnskap. Han skal
beregne produktets pris og undersøke hvilke valg som vil være mest lønnsomt
for bedriften.

Produksjonsansvarlig: Sonder Grønn

Som produksjonsansvarlig skal Sondre Grønn ha ansvaret for bedriftens
produksjon og utvikle produktet sammen med de andre ansatte i bedriften.
Han skal også sette produksjonsmål og ha kontakt med mulige leverandører,
samarbeidspartnere og ha oversikt over utstyr og lager.

Personalansvarlig: Anders Aaker

Som personalansvarlig skal Anders Aaker ha oversikt over alle
ansatte og hver enkelt stillingsinstruks. Personalansvarlig skal også
sørge for at godt arbeidsmiljø og passe på så hver enkelt i bedriften
blir sett, hørt og har det bra

HMS ansvarlig: Iver Berg

Som HMS-ansvarlig skal Iver Berg passe på at alt går helsemessig for seg. Ting
skal ordnes på ordentlig vis og HMS-reglene skal bli fulgt til enhver tid. Han
skal også sørge for å kontrollere at det ferdige produktet vi leverer ikke har
løsninger som ikke er helsemessig utført og at produktet står til kravene
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Bedriftens ressurspersoner
Trønderplast sin mentor er Hans Olav Minsås, vår ansvarlig lærer er Morten Munkeby og vår
revisor er Steinar Viken. Disse er tre viktige eksterne ressurspersoner for oss i Trønderplast
UB. Hos dem har vi fått råd om utvikling og vi kan søke informasjon og hjelp etter våre ønsker.
De er alle personer med stor kunnskap som vi har nytte av i denne prosessen.

Energi og miljø
Produktet vårt har en klar miljøprofil fordi det viktigste formålet med vårt produkt er å hindre
at bønder blir fristet til å brenne plastikken istedenfor å levere til renovasjonsstasjoner. Det at
mange i dag brenner er ikke lovlig og heller ikke bra for miljøet. Vi vil ordne et så enkelt
produkt som gjør at folk ikke fristes til å brenne, men sortere og levere. Vårt produkt vil også
få det mer ryddig rundt på gårdene siden vi slipper å se de stygge plastdungene som ligger
rundt omkring. Vi slipper også at plast blåser bort på veier og åkrer under kraftig vind.

Økonomi

Resultat

Beløp

Balanse

Driftsinntekter

14 250,-

-Driftskostnader

5840,70

Eiendeler:

=Driftsresultat

8409,30

Anleggsmidler

+Finansinntekter

0,-

Kontanter

Beløp

0,-

og 9409,30

bankinnskudd
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=Årsoverskudd

8409,30

Varelager

0,-

Sum omløpsmidler

9409,30

Gjeld og
egenkapital:
Innskutt egenkapital

1000,-

Opptjent egenkapital 8409,30

Kortsiktig gjeld

0,-

Langsiktig gjeld

0,-

Sum gjeld og
egenkapital

9409,30

Side 7 av 9

Handlingsplan
Oktober

Februar

•

•
•
•

Stiftelse møte

November
•

Jobbdag, utvikling av produkt

Desember
•
•

Registrering UE
Søkte tilskudd

Januar
•
•
•

Registrert i Brønnøysund Registre
Forretningsplan ferdig
Delårsrapport ferdig

Ordne stand
Bygge prototype
Fikk tilskudd fra Ung Tiltakslyst

Mars
•

•

Fylkesmesse, her vant vi flere
priser. Beste UB N-T, 3. plass
innovasjonsprisen og 2. beste
landbruk- og fiskeriprodukt.
Fått prototype i gang og testet.

April
•

NM på Lillestrøm

Mai
•
•

Avvikling av bedrift
Årsrapport
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Produksjon og framtidsplaner
Når det kommer til produsering av prototype har vi allerede gjort dette og vi gjorde det selv.
Vi har fått hjelp av eksterne personer til ting vi ikke har fullt så god kunnskap om selv, og
dette har fungert utmerket. Vi har vært i kontakt med Innherred renovasjon som i dag er
mottakeren av rundballplastikk som leveres inn. De var positive til vårt produkt og så
muligheten i at vi kunne få et samarbeid som gikk på det at vi fikk bønder til å levere et rent
produkt, altså kun firkanter av rundballplast da det ikke skulle være med nett eller fôrrester
og da kunne vi få litt igjen for at de sparer arbeid ved å slippe å sortere plasten som de får
inn, for det gjør de nå. Vi ser på dette produktet og denne bedriften som først og fremst en
utviklingstid og mulighet for å komme i salg i løper at den kommende våren. Vi ser heller
ikke bort fra at vi senere kan utvikle dette produktet enda mere for å kunne komme i salg
andre steder i landet. Men foreløpig holder bedriften seg til våre kontakter i nærområdet for
å kunne teste ut. Vi har ikke vært i kontakt med mulige leverandører fordi vi foretrekker
enda å ordne produktet selv.
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