
1 
 

Protokoll styremøte   

18. februar     2016  
      

Til stede fra:    

Styre:  Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud, 

  Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard,Torgrim Syrtveit 

Forfall:  Magnus Johnsen. 

Ordfører:  Hallstein Flesland måtte melde  fysiks forfall, men var med  på  telefon ved behandling  

   av sak 25 og sak 27. 

Adm:      Oddbjørn Flataker. 

Møtested:  Melkefabrikken, Storhamargata 44, 2317 Hamar 

 

Sak 13-2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det er ettersendt en sak knyttet til innkomne forslag som behandles under sak 27. 

Vedtak:    

Innkalling og sakliste godkjent.   

   

Sak 14-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen   

Vedtak:  

Protokoll fra styremøte 21. januar  godkjennes og underskrives.   

 

Sak 15- 2016:  Orienteringssaker 

15 a- 2016Møter som vi har deltatt i 

15 b -2016 – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet  

15 c -2016 – Generell informasjon fra administrasjonen 

Vedtak: 

Orienteringene i sak 15a, 15b og 15c tas til etterretning  

 

Sak 16 -2016 Styrets melding for 2016 

Det var med styrepapirene sendt ut forslag til styrets melding. 
Innholdet og omfanget er ok. 
Det trengs en gjennomgang av ordlyd og noe språkvask. Styreleder og daglig leder går gjennom det 
endelige utkastet før trykking. 
 
Vedtak : 
Styret har gjennomgått forslag til styrets melding for 2015, og godkjenner årsmelding  med sine 
signaturer som  legges  fram for årsmøte til godkjenning 
Årsmelding og regnskap tas inn som første del av den totale årsmelding og regnskap for  2015 
 
 

Sak 17– 2016 Regnskap for 2015 

Styret  behandlet og det føreløpige regnskapet i sak --- 2016.  

Regnskapet er nå revidert  og det endelige resulatet for driftsåret 2015 er gjort opp med slike 

hoevdtall: 

Sum drifts inntekter :  kr 19.295.508 som er  i alt kr 2.216.018  høyrere enn i 2014. 
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Hovedårsaken til økte inntekter er økt salg okser på auksjon og økte semin inntekter som en følge av 

endret avtaler og større volum. 

Sum driftkostnader: kr 18.374.835 som er en økning på kr. 1.792.862 fra året før 

De viktigste endringer er: Økte lønnskostnader på vel 1 mill  kroner som skyldes flere ansatte, økte 

kostnader Staur  da vi tok over ansvaret for driften fra 1. januar. 

 

Oppsummert: 

Årets driftsresultat viser et overskudd på kr. 920.673 før finansposter og inkl finans er årets resulat 

kr. 955.111. 

Styret er fornøyd med at  regnskapet viser økt aktivitet på mange områder og at de tiltak som er satt 

i verk de siste årene begynner å gi resultater. 

Å ha et økonomisk overs kudd gir organisasjonen og noe handlingsrom framover. 

 
Vedtak: 

Styret har gjennomgått resultatregnskap og balanse med tilhørende noter. Styret anbefaler 

overfor årsmøte å godkjenne årets regnskap som lagets resultat for 2015. Overskuddet på  

kr 955.111 avsettes til annen egenkapital.  
 

Sak 18-2016 Revisors rapport for 2015. 
 
Selskapets revisor Knut Sveen var tilstede i styremøte og kunne gi slike kommentarer: 

 Ut i fra de framlagte regnskapsrapporter og de dokumentene som er revidert viser 
disse at det er god økonomisk styring i organisasjonen. 

 De endringer som har vært gjort de siste årene med bedre kontroll og styring har 
vært nødvendig. 

 Det er god kontroll og oversikt over det regnskapsmessige bevegelsene gjennom 
året. 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som er beskrevet i vår beretning så er vår konklusjon slik: 
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde  av den 
finansielle stillingen i selskapet per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne dato i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Vedtak 
Styret tar den framlagte rapport fra revisor til orientering. Revisors rapport trykkes i årsmelding, og 
revisor legger og denne fram for årsmøte i forbindelse med godkjenning av regnskapet for 2015. 
 
Sak 19-2016 Kontrollkomiteens  rapport for 2015. 
 
Årsrapporten fra kontrollkomitteen var utsendt med saksdokumentene. 
Rapportene ut over generelle kommentarer har egne kommentarer til:  

 Regnskap og økonomi 
 Årsmøtesaker, sak 5,årsmøte 2015 
 Innkomne forslag , sak 6,årsmøte 2015 
 Vedtektsendringer, sak 7, årsmøte 2015. 

 Konklusjon: 
 
Vedtak: 
Styret tar  kontrollkomitéens rapport til orientering. Den trykkes i årsmeldingen og kontrollkomitéen 
vil presentere sin rapport i årsmøte. 
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Sak 20-2016 Medlemskontingent for 2017 forslag til endringer. 
Det har fra flere hold i organisasjonen vært ytret ønske om å se på muligheten for en differenisert 
medlemskontingent. 
Medlemskontingenten er  i tillegg til økt seminsalg, salær ved auksjonen de viktigste frie inntektene 
til organisasjonen. 
Kontingenten har og  de siste årene av regnskapsmessig art blitt delt opp i 3 elementer med  slik 
inndeling: 
Medlemskontingent  kr. 100.- 

TYRmagasinet  kr. 550,- 

Serviceavgiften   kr. 650,- + mva. 

Totalt   kr.1300,- 

I tillegg har vi støttemedlem og abonnementsavgift som er lik TYRmagasinet som er på kr 550.- 

Årsmøtevedtak i 2012 gjør at alle medlemmer i TYR må være medlem i sitt respektive fylkeslag. 

Kontinget til region og fylkeslag er i dag kr. 300.- 

Det er TYR sentralt som krever inn denne kontingenten, samt kontingent for de medlemmer som 
ønsker å være medlem i et raselag. Videre har det vært en gjennomgang av ressursbruken i TYR som 
blant annet har medført at alle som deltar på møter og eller gjør en jobb for TYR får alle sine 
kostnader dekket.  
I tillegg gis det møtegodgjørelse til alle. 
Medlemskontingenten i TYR har hatt en slik utvikling de siste  10 årene. 

Vedtak i årsmøte gjøres gjeldene fra kommende år. 

Årsmøte  
år 

TYR 
sentralt  

 
Endring  

Fylkeslag  Kommentar 

2006 Kr 500   Fylkeslag hadde individuelle kontingenter 

2007 Kr 500   Fylkeslag hadde individuelle kontingenter 

2008 Kr 700 +kr200  Fylkeslag hadde individuelle kontingenter 

2009 Kr 700   Fylkeslag hadde individuelle kontingenter 

2010 Kr 1000 + kr300  Fylkeslag hadde individuelle kontingenter 

2011 Kr 1000   Fylkeslag hadde individuelle kontingenter 

2012 Kr 1100 + kr100  Årsmøte vedtok at fylkeslagene må harmonisere sin 
kontingent fra 2013. ( vedtak på ledermøte  

2013 Kr.1100  Kr 300.- Samordning  mellom fylkeslag 

2014 Kr 1300 +kr 200 Kr 300.- Kontingenten ble delt opp i 3 elementer av 
regnskapsmessig art, der økningen  

2015 Kr 1300  Kr 300.-  

2016  ?     

 

Ut fra tall fra Storfekjøttkontrollen , er fordelingen etter mordyrtall slik 

 

Størrelse  Antall  
medlemmer   

% av 
totalen 

1-10 dyr  876 29,8% 

10-20 dyr 889 30,2% 

Sum under 20 dyr  1765 60% 

21-50 dyr  960 32,6% 

51- dyr  216 7,3% 

SUM over 20 dyr  1176 40% 

TOTALT ALLE MEDLEMMER 2941 100% 

Med forutsetning om at TYRs  medlemmer har samme inndeling som SFK, så  har 60 % av 

medlemmene under 20 mordyr. 
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Utviklingen viser og at det er de med flere enn 30 mordyr som øker mest, slik at fordelingen 

framover  vil endre seg noe., 

Forslaget fra adminsitrasjonen, hvis medlemskontingenten skal økes ,er at dette gjøres med å innføre 

differensiert medlemskontingent der endringen legges på serviceavgiften. 

Foreslått økning med kr. 100 for medlemmer under 20 mordyr og kr. 200 med medlemmer over 20 

mordyr. 

Styret hadde en grundig diskusjon om saken og gjorde slikt flertallsvedtak 

 

Vedtak: 

Styret anbefaler overfor årsmøte å øke medlemskontingenten i TYR med kr 150 fra 2017. Økningen 

legges på serviceavgiften som fra 1. januar 2017 blir kr 800.-. Medlemskontingenten sentral blir totalt 

kr1450.- +mva på serviceavgiften. 

Kontingent til fylkeslag på kr 300 forslås uendret. Det samme gjelder for støttemedlemmer på kr 550.- 

 
Sak 21-2016 Status arbeidsmål 2015 
Med sakspapirene var det lagt ved en oversikt over status arbeidsmål for 2015. 
Konklusjon er at det er jobbet aktivt med å innfri målene, og viser at  disse målene er viktig å jobbe 
målrettet etter i alle ledd i organisasjonen. 
Hovedmålene for organisasjonen ligger fast og er langsiktig. 
Arbeidsprogrammet for 2015 har som mål å styrke TYR som avls- og interesseorganisasjon. 
Rapport om hvordan vi lå an  i forhold til arbeidsmål 2015  var og sak på Ledersamling høsten 2015. 
 
Vedtak : 
Styret tar orienteringen om status vedtatt arbeidsmål for 2015 til etterretning. Årsmøte 2016 
orienteres om det samme i forbindelse med forslag om arbeidsmål 2016- 
 

Sak 22-2016 Forslag til arbeidsprogram for 2016 

 
Arbeidsprogram for der kommende arbeidsåret er styret sine konkretiseringer 
om hvordan organisasjonen skal prioritere å jobbe fram til årsmøte 2017. De 
senere årene har arbeidsprogrammet vært forankret i vedtatt strategiplan og 
de prioriterte hovedmål for organisasjonen. 
Administrasjonen la fram slikt forslag til konkrete arbeidsprogram for 2016 
 
Arbeidsmålene skal være oppnåelige og forpliktede for styret og administrasjonen. Arbeidsmålene 

bør og ha en sammenheng med tema for styremøtene i 2016 som normalt settes opp på første møte 

etter årsmøte.  

I år blir dette møte som tidligere dagen før auksjonen på Staur som er 22. april. 

Med bakgrunn i gjennomgang av status arbeidsmål for 2015, foreslår administrasjonen slike 

arbeidsmål for 2016. 

.Hovedmålene og de langsiktige målene ligger fast og er: 

 

 AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON. 

 Produksjon av kvalitet på norske ressurser. 

    

For 2016 skal vi i tillegg  ha sterk fokus på: 

 

 ØKT MORDYRTALL I AMMEKUNÆRINGEN. 
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Delmål: 

 Organisasjon og økonomi. 
o Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansiert gjennom felleskapsmidler. 
o Bidra til at det blir opprettet faglige arenaer med erfaringsutveksling for våre 

medlemmer lokalt – gjerne som kjøttfekafeer 
 

 Marked / rammebetingelser. 
o Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua som en viktig bidragsyter for å 

opprettholde et distriktslandbruk, og som kulturlandskapspleier. 
o Øke forståelsen for at ammekua er en selvstendig næring som må ha egne 

virkemidler 
 

 Informasjon / medlemsaktivitet 
o Utvikle og å ta i bruk ny TYRs nettside i løpet av 1. halvår. 
o Jobbe aktivt for at landbruksutdanningen på alle nivå tar hensyn til og prioriterer 

utdanning i takt med endringer i storfeholdet i Norge 
o TYRs aktuelle tema-ark knyttet til ammekuproduksjon gis ut i ny utgave i løpet av året 
o Sende ut nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer vi har gyldig mailadresse til minst 

hvert tertial 
o Delta aktivt på arrangementer og messer som er relevant for ammekunæringen. 

 

 Avlsarbeidet 
o Bidra til at avlsplaner for kjøttfe blir tilgjengelig i Storfekjøttkontrollen. 
o Bearbeide relevante resultater fra fenotypetesten på Staur knyttet til 

grovforopptakskapasitet med mål om at det skal være et av kriteriene som tas 
hensyn til ved utvelgelse av testkandidater for testomgangen 2017/2018. 

o Besøke aktive avlsbesetninger i løpet av året. 
o Innføre gruppeindekser som en del av målet mot totalindekser. 

 

Styret hadde en god diskusjon rundt forslag til arbeidsprogram for 2016. Forslaget bygger videre på 

de satsingsområdene som er viktig for organisasjonen framover. Det forslås at vi tar bort ordet « i 

tillegg til» som da blir slik :  

For 2016 skal vi ha sterk fokus på: 

ØKT MORDYRTALL I AMMEKUNÆRINGEN. 

Vedtak: 

Styret vil overfor årsmøte foreslå at arbeidsprogrammet for 2016 bygger videre på hovedmålene med 

ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon- der fokus i 2016 skal være økt mordyrtall. Dette   

oppnås med å arbeide målbevisst innen områdene: Organisasjon og økonomi- Marked og 

rammebetingelser – Informasjon og medlemsaktivitet og Avlsarbeidet. 

Sak 23-2016  Årsmelding – regnskap for 2015- forslag slik den er tenkt trykt. 

 
Det ble presentert et forslag til hvordan den trykte versjonen av årsmelding for 2015 vil se ut. 
Layoutmessig bygger den stort sett på det som har vært vanlig de siste årene.  
Forside  og bakside blir lik som året oksekatalog. 
Denne ble behandlet etter sak 25 og 27, der det ble bestemt at innkomne forslag tas ikke inn i den 
trykte versjonen, men blir lagt ved i utsendingene sin årsmøte mappe. 
Det samme gjelder forslag til korrigeringer av instruks til kontrollkomiteen. 
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Forslag til brev som legges ved blir og slik det ble foreslått i sak 25-2016. 
 
Vedtak : 
Styret slutter seg til administrasjonen sitt forslag til trykt versjon av årsmelding 2015. 
 

Sak 24-2016  Valkomiteen sin innstilling 

Valgkomiteen har jobbet med sin innstilling til årsmøte fra sist høst. Innstilling er levert til 
adminstrasjonen 25. januar 2016. 
Forslaget fra valgkomitèen var lagt med saksdokumentene. 
 
Vedtak : Styret tar innstillingen fra valgkomitèen til orientering. Forslag fra valgkomitèen trykkes i 
årsmeldingen. 

Sak 25-2016  Gjennomføring av årsmøte  - med tidsplaner. 

Forslag til gjennomføring av årsmøte med dagsorden var lagt med sakspapirene. 

Den formelle innkallingen fra ordfører var lagt med TYR magasinet som ble send til alle medlemmer 

den 5. februar. 

I år som tidligere blir det en fagdel på dag 1 fra kl 15. 

 
Årsmøte er i år lagt til Scandic Ringsaker og avholdes fra lunch 16-17 mars. 
Før årsmøte  start er det lagt opp til egne møter for ledere i rase og fylkeslag, der følgende ansvarlig 
er utpekt fra styret: Leder i raselag : Per Øivin Sola – Ledere for fylkeslagene: Magnus Johnsen, 
 
I år som tidligere er det lagt opp til et fagtema på dag 1 fra kl. 15 -18. 
Årets tema er:  
Produksjon av storfekjøtt på norske ressurser sett i lys av nasjonale og internasjonale klimaspørsmål  

Det er sendt invitasjon til: 
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Knut Storberget fra AP, Pål Farstad fra V, Odd Magne 
Harstad fra UMBH og bonde Trond Magne Qvale, som skal være innledere og deltaker i den 
påfølgende debatten. 
Ministeren ved sin politisker sekretær Julia Brännström Nortug er bekreftet å delta. 

Vi mangler fortsatt en tilbakemelding fra AP.  

Forslag til dagsorden Dag 1. 

kl. 11.00 -12.00  Registrering og Lunch 

kl. 12.00 - 12.10 Årsmøte starter – velkommen til årsmøte ved ordfører 

kl. 12.10- 12.20  Velkommen til årsmøte på Hamar- 

   TYR Innlandet og en offisiell representant  

kl.12.20- 12.25  Årsmøte settes, med navneopprop 

kl.12.25 - 13.45-  Leders tale 

- Årsmelding for 2015, herunder regnskap (daglig leder) 

                               - Rapport fra revisor og kontroll utvalg 

kl.13.45--14.00  Pause       

kl. 14.00-15.00     - Debatt 
 

kl. 15.00 15.15    - Pause 

Kl. 15.15-18.30     - Foredrag – diskusjoner om tema:  
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Produksjon av storfekjøtt på norske ressurser sett i lys av nasjonal og internasjonale 

klimaspørsmål.  

            

kl.  19.15     -   Vor drink  

kl.  19.30 -             - Årsmøtemiddag. 

Under middagen blir det delt ut noen priser og det er og planlagt underholdning. 

Dag 2 er satt opp slik : 

kl. 08.30- 11.30    - Årsmøte fortsetter, her under orienteringssaker. 

o Optibeef prosjektet sett i forhold til dagens kjøttfeavl  

v/ Bente Åby- NMBU 

o Orientering avlsarbeidet i TYR v/ Kristian Heggelund 

m. flere. 

o Årets jordbruksforhandlinger v/ leder 

Økonomiutvalget. 

(skal det orienteres om evt revidering av TYR i 2020) 

kl. 11.30- 12.30.    - Lunch 

kl. 12.30-15.00     - Årsmøte saker forts 

       - Arbeidsprogram 

      - Vedtektsendringer – revideringer  

       -  Innkomne saker  

   -   Valg  

 

Styret hadde sammen med ordfører en gjennomgang av forslag til gjennomføring av årsmøte, og 
slutter seg til det forslaget. 
Ordfører vil vurdere justeringer underveis knytte til forslåtte tidsplan. 
Årsmelding og innkalling til årsmøteutsendinger signert styrets leder sendes  i løpet av uke 8. 
Vedtak:  
Gjennomføring av årsmøte gjøres i tråd med forslag til gjennomføring. Ordfører tilpasser tisplanen i 
den grad dette er nødvendig. 
 

 Sak 26-2016  Revidering av TYRs strategiplan – arbeidet så langt. 

Styret diskuterte behov for en gjennomgang av TYRs strategidokument under sak 98-2015. I denne 

saken ble nestleder i styret Inger Johanne Bligaard og styremedlem John Skogmo utnevnt til å 

komme med forslag til endringer. 

Forslag til endringer var lagt ved saksdokumentene. 

Styret hadde  en kort gjennomgang av de forslag som er kommet og gir slik tilbakemelding. 

 

o Strategidokumentet er styrets sitt strategiske arbeidsdokument som legges til grunn for den 

lagsiktige arbeidet i organisasjon. Det er viktig at noen områder  er konkret, men det må og 

heller ikke være en instruks, men en retning som organisasjonen jobber etter., 

o Endringer som er forslått er et godt grunnlag for den videre prosessen som  må til for å gjøre 

nødvendige endringer. 

o Forslåtte endringer i bla forretningsidè må diskuteres grundig.. 
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Vedtak : 

Forslag til endringer i TYRs strategidokument blir sak på styremøtene framover. Det avsettes 

nødvendig tid til gjenomdrøftelse av endringer, Styremedlemmer henstilles til å gjennomgå forslag 

grundig.  Første behandling blir på styremøte den 15.mars. 

Sak 27-2016  Evnetuelt 

 

Det ble til denne saken etter sendt følgende : 

Innspill til årsmøte i Tyr 2016. 

Sak 1.forenkling av stambokføring 

Vi trenger et system for stambokføring der også kjøper kan bestille stambokføring av 

individer. Det må være et system som fortsatt sikrer at oppdretteren får de godene for en 

jobben med å registrere og avle individer som er verdt å sambokføre, men at kjøper kan 

bestille og fullføre prosessen uten å gå gjennom oppdretteren. Oppdretteren må derfor få 

de ekstra kronene som stambokføringen gjør dyret verdt, gjennom en tredjepart. Dette vil 

styrke og forenkle avlsarbeidet for hver enkelt rase på sikt. 

Sak 2. Storfekjøttkontrollen knyttes opp mot Geno sin 

fruktbarhetskalender( app) 

Geno er i ferd med å utvikle en app med en elektronisk fruktbarhetskalender knyttet opp 

mot kukontrollen. Dette er et prosjekt som Tyr bør engasjere seg i og får knyttet dette 

systemet opp mot storfekjøttkontrollen. Dette vil være et godt hjelpemiddel også for oss 

som driver med kjøttfe.  Vi har vært i kontakt med Geno og diskutert saken. De er enig og 

ville og ta kontakt. 

 

Mvh  

Nils – Ole Robøle og Kristin Fysmo 
 

Styret hadde sammen med ordfører diskusjon om det innkomne forslaget. Konklusjon er at dette 

ikke er en årsmøte sak, men en sak styret må arbeide videre med i de fora som organisasjonen har 

for behandling av slike saker. 

Styret har drøftet forslaget i styremøte 18. februar og gir slik tilbakemelding: 

Begge sakene er viktig for våre medlemmer. Arbeidet med stambokføring er regulert i EØS avtalen, 

og i forskrift FOR -2011 -08-18-812. Prinsippet med hvem som skal bestille stambok i Norge har vært 

praktisert ut i fra at det er oppdretter som kan be om stambokføring  og er nedfelt i gjeldene 

regelverk. 

 

Saken knyttet til fruktbarhets kalender jobbes det med administrativt. 
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Forslag til årsmøte fra styret: 

Begge saker som er omtalt kommer inn under administrative rutiner.  

Sak 1 oversendes til Kompetansegruppe avl, som forbereder saken til Avlsrådet i tråd med gjeldende 

regelverk for TYRs rolle og ansvarsfordeling. Styret får innstilling fra Avlsrådet om eventuelle 

endringer i gjeldene regelverk for stambokføring. 

Sak 2    behandles administrativt og styret blir orientert om framdrift og resultat. 

Vedtak: 

Overnevnte innkomne forslag  trykkes ikke i årsmeldingen. Forslagene med styrets anbefaling til 

årsmøte legges ved som egen sak i årsmøtemappen til utsendingene.  

 
Sak 12-2016 Åpen post /evaluering av styremøte 
 

Styret hadde en evaluering av styremøte  

 

Hamar  18.februar     2016 
 

 

Leif Helge Kongshaug             John Skogmo                 Per Øivin Sola                        

 

                

 

 

Vermund Lyngstad                   Torill Helgerud                 Inger Johanne Bligaard        

 

 

Torgrim Syrtveit 

 

 

 

Kopi : Magnus Johnsen  

   

 

Neste styremøte 15 mars.2016 Scandic Ringsaker i forbindelse 

med årsmøte  
 


