
PROTOKOLL 
 

FRA ÅRSMØTE I TYR 2013, 
 

RICA HOTEL , HAMAR   20-21 MARS 2013 
 

 

ÅPNING AV MØTET: 

 

Ordfører John Langmo ønsket velkommen til årsmøte og orienterte kort om programmet for 

dagen, med mål om et godt møte, der vi skal ha fokus på produksjon av nok norsk storfekjøtt 

til markedet. 

Landbruksdirektør Haavard Elstrand ønsket  velkommen til Hedmark , der han ga klart 

uttrykk for hvor viktig storfekjøttproduksjon er for Hedmark .  Hedmark er det nest største 

ammeku fylke etter Oppland , og det er viktig at regionen er bevist på sin rolle knyttet til 

matproduksjon. 

Håkon Marius Kvæken avsluttet innledningen  på en god og munter måte. 

 

Sak 1. Innkalling og godkjenning av saksliste 

 

Ordfører  presenterte  forslag til organisering av årsmøte i tråd med forslag til 

forretningsorden som var sendt ut med årsmeldingen. 

Det var kommentarer til at årsmelding kom for sent i henhold til vedtektene, der det skal 

minst være 15 dagers varsel. Videre kom det kommentarer om at sak 7, burde vært underlagt 

en bedre organisatorisk behandling. 

Opprop : Deltakere i årsmøte med utsendinger, styre, kontrollkomité, valgkomité, gjester og 

presse var 67, derav 43 stemmeberettigede. 

Innkalling og saksliste opp til votering  

 

Vedtak : 

Innkalling og saksliste godkjent mot 2 stemmer. 

Sak 2. Valg av to representanter til å skrive under protokollen 

 

Forslag : Kristin Waaler og Espen Krogstad 

 

Vedtak  

Årsmøte sluttet seg til forslaget, og foreslåtte utsendinger til å underskrive protokollen ble 

valgt ved akklamasjon. 

Sak 3. Styrets melding for 2012 

 

Erlend Røhnebæk holdt styreleders tale og oppsummeres slik : 

- En samlet norsk storfekjøttproduksjon balanserer nå på en knivsegg 

- Det er behov for minst 500 mill kroner i friske midler  for å snu den negative trenden i 

av produksjon av norsk storfekjøtt . 



- Hvis politikerne ikke nå viser handlekraft og gir nødvendig økonomisk stimuli, har 

bøndene fått det signalet som de trengte og følgende er resultatet. Politikerne tar ikke 

nødvendig grep og er derfor ikke til å stole på.  

- Vi vil oppleve et økende overskudd av NRF kalv , og prisen vil falle. 

- Ammekuprodusentene som kunne tenke seg å øke produksjonen, vil stoppe å investere 

og konsentrere seg om å holde " båten" flytende og nedbetale gjeld. 

- Importandelen vil bli så høy at Nortura sin rolle som markedsregulator  vil bli 

vanskelig å utøve, samt at markedsregulator sin rolle til å sette prisen blir borte og 

systemet slik vi kjenner det i dag vil rakne. 

- Mulighetene for volumproduksjon i hele landet blir og borte , og storfekjøttproduksjon 

som et politisk virkemiddel for sysselsetning og distriktspolitikk vil og være historie. 

- Politikeren har nå ansvaret for å snu trenden , og vi som bønder er rede til å produsere 

mer mat om vi får betalt for å gjøre den jobben. 

- Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon har ikke vært større enn nå, og det er 

merkes med større interesse fra samfunnet rundt oss.  

- Ammekua og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen  er snart det eneste verktøyet 

som vi har for å ha et landbruk over hele landet. 

- Ved å satse på ammekua , så får en produsert mat av de naturressursene  Norge har , så 

vel dyrket som ikke dyrkbart areal. 

- Det er den spesialiserte storfekjøttproduksjonen som er nøkkelen til et landbruk over 

hele landet som vi kjenner i dag. 

- Styreleder takket alle tillitsvalgte ute i rase og fylkeslag, samt styret for en utmerket 

jobb i 2012, samt  administrasjonen under ny daglig leder for å sette enda mer fokus 

på målene våre.   

 

Sak 4. TYRs regnskap  for 2012. 

 

Daglig leder gjennomgikk regnskap for 2012, med slike kommentarer. 

Resultatregnskapet for 2012 viser et underskudd på vel 6 tusen før finans og et overskudd på 

vel 3 tusen etter finans, 

Endringer  i salgsinntekter i forhold til 2011 skyldes i hovedsak : 

Redusert sædsalg med 415 tusen kroner  - ikke arrangert Kviga med vel 927 tusen kriner  - 

økte inntekter salg okser /auksjon med ca 290 tusen kroner  - økt testavgift og auksjonssalær 

med vel 350 tusen kroner og - økt annonse inntekter med ca 170 tusen kroner  . 

 

Endringer i andre driftsinntekter skyldes i hovedsak slike forhold. 

Redusert inntekter stambokføring med  280 tusen kroner ( både antall og redusert pris med kr 

50) 

Økt tilskudd tiltaksfondet med 230 tusen kroner  

 

Endringer i driftskostnader med reduksjon utgjør største posten knyttet til ikke arrangert 

Kviga som i 2011 utgjorde vel 1 mill kr. 

 

Kommentarer Note 4. 

Største endringer knyttet Egenkapital sammenlignet med 2011, skyldes aktivering av 

innskuddbasert pensjonsfond. 

 



Kommentarer til Note 7. 

Reisekostnader : Endret prinsipp til bruttoprinsippet , slik at virkelige kostnader blir synlige, 

og dette spesielt opp mot årsmøte, ledermøte etc.  2 Ledermøte i 2012 mot et i 2011. 

Fremmede tjenester : Innleid daglig leder i deler av 2011, i år innleid stambokfører fram til 

nov 2012. 

Øvrige driftskostnader : reduksjon må sees sammen med reduserte inntekter, og der største 

beløp er Kviga som ikke ble arrangert i 2012. 

 

 

Revisor Knut Sveen fra Sandberg Revisjon gjennomgikk revisors beretning. 

 

Leder Kontrollkomiteen gjennomgikk komiteens årsrapport  

 

Oppsummert etter debatt om årsmelding - regnskap . 

 

- Vi må bør ikke som leder i sin tale være en organisasjon som skal bekjempe import 

med alle midler, det bør sette punktum etter bekjempe import  

- Synes administrasjonen er litt på hela når det gjelder å serve medlemmer, rase og 

fylkeslag, og det bør stilles spørsmål om det prioriteres rett. Antall styremøter, og 

form på slike møte bør vurderes. Likeens bør antall utgivelse av TYRmagasinet sees 

på . 

- TYR har en todelt oppgave. Nasjonal ansvar for kjøttfeavl , og en organisasjon for å 

ivareta medlemmenes økonomiske interesser. 

- Det har skjedd mye positivt den siste tiden, og TYR har opparbeidet seg et betydelig 

bedre omdømme. Det tar tid å bygge en organisasjon, men kort tid til å rive ned. TYR 

som organisasjon står nå foran et veiskille. 

- Roser leder for god tale, men savner en bedre dialog med Økonomiutvalget spesielt 

knyttet til jordbruksforhandlingene. Forslag fra utvalget burde sendes ut på høring . 

- Viktig at de som har mindre besetninger og blir tatt hensyn til, da disse er klart i 

flertall av TYRs medlemmer. 

- Overrasket at det ikke nevnes mer om inntektene til medlemmene. Vi bør passe oss for 

at vi ikke blir for tett bundet opp mot Nortura i jordbruksforhandlingene. 

- Styret og administrasjonen skal ha ros for bedre rutiner, og at det kommer tilsyne i 

mindre kortsiktig gjeld. 

- Innleid stambokfører burde vært nevnt i årsmeldingen. 

 

Kommentarer fra styreleder og styret. 

- Tar til etterretning kommentarer knyttet til prosessen  mht til økonomiutvalgets 

håndtering av innspill til jordbruksforhandlingene . Krav knyttet til 

jordbruksforhandlingen var et av de sentrale temaene på Ledermøte i fjor høst, der det 

kom klare innspill på hva som måtte prioriteres og hvem som TYR burde samarbeide 

med . 

- TYR har møter både med Nortura og KLF knyttet til prioriteringer foran 

jordbruksoppgjøret . I år var det viktig at vi fikk inn dette med  Kvalitetstillegg, og at 

vi fikk alle andre parter som sender innspill til jordbruksoppgjøret med på dette. 

- Fokus på kvalitet  er svært viktig for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, og den 

rollen med å produsere kvalitet skal vi ta. 

- Fint med konstruktive innspill, og det er viktig at TYR er synlig og er tilstede på de 

arenaene der storfekjøttproduksjonen er tema. 

- Organisering og ledelse av Økonomiutvalget vil være naturlig å ta opp på første møte 

etter årsmøte. 



 

Kommetare fra administrasjonen: 

- Innleie av stambokfører burde vært tatt med i årsmeldingen.  Hovedtema på 

ledemøtene i år har vært strategidokumentet og jordbruksforhandlingene. 

- Å jobbe sammen i arbeidsgruppe  på tvers i organisasjonen har vært en god måte å 

organisere slik arbeid på. 

- Viktig at TYR er representert i råd og utvalg som angår ammekunæringen , selv om 

det kan være ressurskrevende.  

- Gode prosesser krever og god organisering og nødvendige ressurser. 

 

 

Årsmelding 2012  opp til avstemming . 

 

Vedtak :  

TYRs årsmelding for 2012 enstemmig vedtatt. 

 

Årsregnskap for 2012 opp til avstemming : 

 

Vedtak :  

TYRs regnskap  for 2012 enstemmig vedtatt. 

 

 

Årsmøte sak 5.  Ressursbruken i TYR 

Forslag til endringer og ressursbruken i TYR  var redegjort for under sak 7 i årsmeldingen. 

Styreleder innledet, med begrunnelse for at det er helt nødvendig med endringer hvordan vi 

styrer bruken av ressurser internt i TYR. 

Vi har mange store oppgaver foran oss, og har ikke nødvendige ressurser til å få gjort disse på 

en god måte. Siste året med ny ledelse har og vist oss at vi som organisasjon har vært flink til 

å vedta, men ikke helt fått med oss konsekvensene av de vedtak som bla årsmøte har gjort. 

TYR er en typisk organisasjon der det er svært stort gap mellom forventinger vi har til 

organisasjonen og de ressurser vi har til å gjennomføre disse. 

Vedtak i 98 om "Omforent plan for norsk kjøttfeavl " burde vært det som har vært førende for 

de vedtak og prioriteringer som skulle ha gjort. 

Det er TYR som har ansvaret for nasjonal avl på kjøttfe i Norge. 

Styret har ikke nødvendig handlefrihet til å prioritere ,og vi når vi ser at det og er vel 3 mill kr 

tilgjengelig  på konto ute i rase og fylkeslagene må det stilles spørsmål om vi har prioritert 

riktig.  

Forslaget som styret legger fram for årsmøte er ment å gjøre oss bedre i stand til å innfri det 

som våre medlemmer og omgivelser forventer av oss.  

TYR må både være tydelig og synlig der spørsmål knyttet til vår produksjon er på dagsorden. 

Vi vil legge opp til mer bonus for å tilført mer ressurser fra TYR, og ikke slik det er i dag at 

penger kommer nesten  uansette. 

Ressursbruken i TYR har vært tema på begge ledermøtene  i TYR i 2012, og styret har tatt 

hensyn til disse i sitt forslag til endringer. 

Økningen i utbetaling til rase og fylkeslag har etter vedtak i årsmøte i 2010 og 2011 økt fra 

vel 400 tusen kroner til nå over en million kroner. 

Styreleder gikk gjennom  forsalget pkt for pkt . 

 

 

 

 



 

 

 

Debatt . 

Fra debatten knytte til  forslag til endret ressursbruken i TYR oppsummeres. 

 

- Sakene i årsmøte burde vært tatt i rekkefølge slik det går fram av sakslisten. 

- Forslaget slik det foreligger nå vil få store økonomiske konsekvenser for raselagene. 

- Prosessen som det nå legges opp til er ikke forenlig med den måten vi burde jobbe på 

mot felles mål. 

- At det er penger på bok i rase og fylkeslag skyldes mest nøkternhet og at det er gjøres 

mye dugnad. 

- Det vi ser nå er et utslag av det såkalte "regnearket", der bare deler ble innført, og at i 

organisasjonen  er mange saker som er vedtatt som en ikke har så konsekvensene av. 

- Saken vil få så store konsekvenser at vi må ha mere tid på å drøfte dette i de styrene i 

raselagene.  

- Forslaget er en reduksjon i overføringen og ikke bare forenkling. 

- Det er avgjørende at vi kommer videre med saken  vi kan ikke bare diskutere. 

- Vi må og se på det som øker , bla  forsalg møte- og dagsgodtgjørelse . 

 

Fra styreleder. 

Forstår bekymringene fra de som ser at de får mindre, men vi må huske på at vi og har et 

forvaltningsansvar. Det som er viktig at vi kommer oss videre og at årsmøtevedtak fra 2010 

og 2011 blir opphevet. 

 

Det kom forslag til endringer til vedtak både fra Norsk Charolais og styret. 

Ordfører oppsummert slik og forslo følgende ordlyd til vedtak : 

 

Årsmøtevedtak vedr. ressursfordeling til rase- og regionlag 2010 og 2011 oppheves. 

De 5 store raselag og styret forhandler om løsning av pkt. 1 og 4 innen 1. juni.  

 

Forslag fra styret og NCH frafalles. 

 

Vedtak : 

Forslag til ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Årsmøte sak 6.  Vedtektsendringer 

 

Styret la fram forslag til endringer i vedtektsendringer etter vedtak i årsmøte i Hurdal i 2012 

under § 4. RETTER ,PLIKTER,ANSVAR OG OVERTREDELSE. 

Det foreslås tatt inn 2 nye kulepunkt 6 og 7 med slik ordlyd: 

 Rase- og fylkeslag skal drive sin virksomhet i tråd med lagenes vedtekter. Styret i TYR 

har rett og plikt til å iverksette tiltak overfor lag som ikke fungerer. 

 TYR- medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning som enten er levendeimport/avkom av disse 

eller resultat av  importert sæd/embryo/ som ikke er tråd med KOORIMPs regelverk. Brudd på 

regelverket fører til eksklusjon som medlem i TYR med slik virkning : 

For brudd på regelverk knyttet til import av sæd/embryo blir medlem ekskludert i 3 år 

og for levende import i 10 år, gjeldende fra styrets vedtak om slik eksklusjon 

 

Etter en kort debatt ble forsalget til opp til avstemming. 



 

Vedtak : 

 

Styrets  forslag enstemmig vedtatt 

 

Årsmøte sak 7.  Budsjett og forslag til arbeidsprogam  2013 

 

Daglig leder la fram forslag til arbeidsprogram for 2012 slik det kommer fram i årsmeldingen. 

 

Det foreslås over for årsmøte  at arbeidsprogrammet for 2013 skal videreføre den jobben som 

er satt er i gang mht til å styrke TYR som organisasjon og bygge opp under det som 

ekspertgruppen for storfekjøtt har prioritert, der TYRs hovedmål /arbeidsmål er forankeret i : 

 

- Ammekua sin rolle i norsk storfekjøtt produksjon -  

som oppnås ved : 

 

Økonomi og organisasjon : 

 Styrking av organisasjon for å løse de oppgaven knyttet til prosjektledelse som er 

bevilga midler til for de langsiktige prosjektene  

 - Økt satsing på grovforutnytting i avlsarbeidet på kjøttfe perioder 2013-2017 

 - Utviklingsplan , stambokføring   

Marked og øvrige rammebetingelse  : 

 Bidra til  å tette gapet mellom dagens produksjon og markedets behov for norsk 

storfekjøtt  

 Øke den spesialiserte storfekjøttproduksjonens omdømme som den viktige 

bidragsyteren for å produser kulturlandskap og kvalitetskjøtt, gjennom informasjon , 

kompetansebygging og samfunnskontakt. 

 Bevisstgjøring av den grovforbasert storfekjøttproduksjonen sin rolle i det totale 

norske landbruk.  

 Bidra til samhandling mellom landbrukets organisasjoner overfor avtalepartene i 

jordbruket. 

Informasjon og medlemsaktivitet  : 

 Styrking av organisasjonen for å ivareta oppgaver knyttet til rase og fylkeslag-. 

 Sette i verk tiltak for å nå nye delmål knyttet til medlemsvekst slik det er beskrevet i 

revidert strategiplan. 

 Initiere og delta i arrangementer / møter der det er naturlig at TYR er en viktig 

bidragsyter.  

 Innfører produsentbasert medlemsregister i løpet av 2.halvår 2013. 

 Gjennomgang av TYRs mediastrategi. 

Avlsarbeidet : 

 Økt bruk av kjøttfesemin i avlsarbeidet - Geno avslplan. 

 Videreføre " Jakten på det gode mordyret" ut 2013. 

 Oppstart av prosjektene : 

 - Grovforprosjektet  

 - Stambokprosjektet 

 Implementering og ferdigstillelse fra prosjektet " Mer og bedre biff "  



 - Totalindekser basert på økonomiske vekter 

 - Avlsverdier basert på data fra Staur 

 Oppstart av prosjektet " Felles nordisk eksteriør- og holdvurdering.     

 
Budsjett 2013 

 

Budsjettet for 2013 er laget i tråd med vedtak i styret i sak 72- 73- 82 og 92/2012  der det og 

er opprettet nye kostnadssteder knyttet til Fag og Avl  og Informasjon - Medlem - 

Organisasjon. 

Det er tatt hensyn til at vi skal har oppstart på nye store prosjekter knyttet til 

Grovforprosjektet  og Utviklingsplan for stambokføring som er langsiktige og går fra 2013-

2017, Økt bruk av kjøttfesemin i avlsarbeidet  i tillegg til videre føring og sluttføring av andre 

prosjekter. 

Kommentarer til hovedtall : 

 

Inntekter :  

Det tatt med økte tilskudd på vel 1,7 mill kr , samt at det i budsjettet  er lagt inn arrangement 

av Kviga. Inntekter for sædsalg er på nivå med 2012. 

Totale inntekter i budsjettet er på 15,1 mill kr. 

 

Kostnader :   

Økte kostnader er i hovedsak knyttet til prosjekter og økte inntekter knyttet til disse. 

Totale kostnader i budsjettet er på 14,8 mill kr  

 

Avskrivinger :  

Totalt 0,25 mill kr som  

 

Budsjettet balanserer med et overskudd etter finans med kr 50.000 

 

Kommentarer : 

- Det savnes at det ikke er nevnt noe om å jobbe for økte  inntekter for TYRs 

medlemmer  i arbeidsprogrammet for 2013 

 

Fra styreleder : 

Medlemmenes økonomi er en selvsagt ting og  grunnlaget for organisasjonen, det trenger ikke 

stå i arbeidsplanen.  

 

Årsmøte tok forslag til arbeidsprogram og budsjett  opp til votering  

 

Vedtak 

TYRs l arbeidsprogram og budsjett for 2013  enstemmig vedtatt.  

 

Ordfører ba om at sak 10 , side 30 i årsmeldingen, forslag til kontingent for 2014 kunne 

behandles nå slik at vi kunne frigjøre tid i morgen. 

 

Vedtak : Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 



 

Ammekua sin  rolle i norsk storfekjøttproduksjon 
 

Årsmøtet hadde invitert leder i Næringskomiteen på Stortinget  Terje Aasland  til å holde 

foredrag om ammekua sin rolle i norsk storfekjøtt produksjon. 

 

Styreleder i TYR innledet, med  å peke på de utfordringer norsk storfekjøttproduksjon har 

generelt og ammekua spesielt: 

- Det er opp til Regjering og Storting til å vise nødvendig handlekraft å bevilge de 

midlene som er nødvendig for å øke norsk storfekjøtt produksjon. 

- Vi som bønder er klare , men det må være økonomi i å produsere mat i dette landet 

med basis i de grovforressursene som vi har. 

- Norge er et grasland, og norsk storfekjøttproduksjon er og bærebjelken for at vi kan ha 

et landbruk over hele landet. 

- Kampen om midlene i jordbruksoppgjøret vet vi er der, men nå må det prioriteres det 

som er uttalt at det er grovforproduksjonene som skal være vinneren. 

 

Utdrag fra leder i Næringskomiteens Terje Aasland sitt  innlegg : 

Takker for invitasjonen og setter stor pris på å få møte dere storfekjøttprodusenter.  

- Vi som politikere har det ikke alltid like enkelt når det skal prioriteres , men det er 

ikke vanskelig å se at vi må gjøre noe med inntektene i norsk storfekjøttproduksjon. 

- Den rødgrønne  regjeringen er og helt klar i sine prioriteringer, og at både dagens 

markedsregulering og nødvendig tollvern er avgjørende for at vi skal opprettholde 

dagens norske matproduksjon. 

- Det går et helt klart skille mellom den rødgrønne regjeringen og høyresiden når det 

gjelder norsk landbrukspolitikk. 

- Alle med unntak av H og FRP gav sin tilslutning til merknad fra næringskomiteen i 

om at det er den grovforbaserte produksjonen som er den viktige faktoren for å 

produsere kjøtt og bevare kulturlandskapet. 

- Ammekubesetningene kan i større grad en melkekubesetningene utnytte arealer som 

bare kan høstes gjennom beiting. 

- Som leder i næringskomiteen har jeg og gitt klart uttykk for at det ikke mulig på kort 

sikt å ta ut nødvendig inntekter bare fra markedet. Hvis prisen på storfekjøtt blir 

urimelig høy, så vil dette og påvirke etterspørselen. 

- Økt andel av de som har leiejord kan skape utfordringer framover. 

- Norske bønder kan ikke  konkurrere med de landene som har en helt annen struktur og 

klima fordeler. 

- Norske bønder må produsere nok mat til  at vi opprettholder vår sjølforsynigsgrad, 

samtidig at bønder og har en del andre viktige samfunnsoppgaver. 

- Det er og sterke krefter som bare roper på mer import når norske priser ikke kan  

produsere like billig som andre land som vi kan importere fra. 

- Å redusere budsjettstøtte til norsk landbruksproduksjon som noen går inn for vil etter 

vår mening ikke være bærekraftig og vi vil få en utvikling som ingen er tjent med. 

- Norsk mat må være dyrere enn det som kan skaffes i verdensmarkedet, da vår 

kostnadsnivå ikke kan sammenlignes , og det gjelder ikke bare norsk landbruk. 

- Mer av støtteordningene i framtiden må innrettes for å stimulere produksjon og den 

aktive bonden. 

- Norske bønder må ha kvalitetsfokus og utnytte de mulighetene som ligger der, og så 

må vi politikere etter beste evne bidra slik at vi får til optimisme og tro på framtiden 

og for norsk landbruk. 

 



Oppsummert fra den påfølgende debatten: 

 

- Flott at leder i næringskomiteen setter ting i sammenheng.  

- Eiendomsretten står sterkt i Norge, men driveplikta ble innskjerpa i 2009, og dette må 

følges opp. 

- Bra med Stortingsmelding nr 19, og at Regjeringen gjorde endringer fra krone til 

prosenttoll 

- Uten økte budsjettmidler og sterkt prioritet for storfekjøttproduksjon vil det bli opprør 

og dagens underskudd av norske storfekjøtt vil øke ytterligere. 

- Det er skuffende at ikke myndighetene har fått til forskriften knyttet til grøfte tilskudd 

et år etter at slik tilskudd ble gitt i juni i fjor. Kan ikke sette i verk grøfting før 

forskriften er på plass. 

- Savner element om bærekraftig produksjon i komité leders innlegg. Ammeku må 

brukes for bla få ned transport forurensing ,og som beiteressurs. 

- Om 2000 bønder får seg 40 ammekyr hver så har vi tettet gapet på mordyr, men hvor 

skal de komme i fra. Ytterligere spesialisering og effektivisering er kommet for å bli 

og i norsk landbruk. 

- Leiejords problematikken må det tas tak i. 

- Det må sees på finansieringsordninger slik at det og kan gis midler til å skaffe seg dyr, 

og ikke bare til bygninger. 

- Vi må og se på de økte kostnadene i landbruket, vi har mer et kostnadsproblem enn et 

inntektsproblem, eks dieselavgift må det gå an å se på . 

- Virkemiddelbruken må stimulere til økt produksjon , og et godt eksempel er at hvis en 

setter 80.000 Limousin kyr ette hverandre kommer en fra Oslo til Lillehammer, men 

en kommer bare til Gardermoen med Dexterkyr. 

- Utfordringer for norsk landbruk er og at de som velger å avvikle mjølkeproduksjon 

tjener like mye som før de avviklet for leieprisene for jord er blitt svært høy. Det må 

innføres tidsbegrensinger for hvor lenge en kan eie bare for å leie ut. 

- Det må og lønne seg å fore opp kalv til slakt med basis innkjøpt kalv. Dagens system 

viser at dette ikke er lønnsom. Sone tillegg er en utfordring  

 

Oppsummert  

 

Fra Terje Aasland. 

Kjempeflotte innspill som jeg vil ta med meg. 

Å satse på storfekjøttproduksjon er å underbygge sysselsetning i hele landet og ta i bruk de 

ressursene vi har i Norge. 

Å styre Innovasjon Norge mer målrettet er bedre enn å legge de ned. 

Budsjettmidler i framtiden må være produksjonsstimulerende. 

Det er en kvalitet for norsk storfekjøttproduksjon at vi kan utnytte beiteressursene vi har. 

Matproduksjon må prioriteres . 

Ønsker å bytte ut inntektsmål med lønnsomhetsmål i norsk landbruk .  

 

Fra styreleder. 

Berømmer leder i Næringskomiteen for gode og inspirerende innlegg og kommentarer. 

Likeens til alle som har kommet med innspill.   

Å jobbe sammen og ha en felles forståelse for de utfordringer om norsk storfekjøttproduksjon 

har er et godt utgangspunkt.  Nå er det opp til myndigheten å komme oss i møte, så skal vil 

brette opp ermene for å produsere mer kvalitetskjøtt basert på norske naturgitte ressurser.

  

  



Årsmøte dag 2. torsdag 21.mars 

 

 Sak 8 Innkomne  forslag : TYRs strategiplan - revidert utkast. 

 

Styreleder redegjorde for prosessen fram til utkast til ny strategiplan om er presentert . 

Arbeidsprogrammet  som ble vedtatt på årsmøte i fjor, har medført en ny måte  jobbe på i 

organisasjonen . Dette har vært lærerikt og de arbeidsgruppene som ble nedsatt i ledermøte i 

april i fjor har gjort en grundig jobb. 

Årsmøtet i fjor påla og styret til å se på organiseringen av TYR. Styret valgte etter råd fra 

ordfører å ta dette inn som et element i arbeidsgruppe strategi. 

Utkast til ny strategiplan har slik framdrift. 

1. Presenteres i årsmøte 2013. 

2. Sendes ut på høring til rase og fylkeslag etter årsmøte, med frist for uttalelse innen sept 

3. Utkast kommer opp  som sentral sak på Ledermøte til høsten 

4. Ny revidert strategiplan legges fram til vedtak på årsmøte 2014, 

 

Utdrag fra debatten. 

- Utkastet er veldig bra.  Liker spesielt ordlyden, og at TYR skal fortsatt være paraply- 

organisasjonen.  

- Bra prosess som det er lagt opp til, og vi får nå tid til å behandle den ute i lagene 

- Viktig at vi og har fokus på dette med utdanning - opplæring og gjennom 

landbrukskolene og UMB. 

- Kunnskapen om ammeku produksjonen i andre landbruksorganisasjoner har ikke alltid 

vært slik som vi ønsker. 

- Synes det er flott at utkastet til ny strategiplan er konkret og gir klare signaler på hva 

TYR skal være og skal prioritere. 

 

Vedtak : 

 

Årsmøte slutter seg til forslag til uttalelse  og  framdriftsplan for ny revidert strategiplan  

 

 

Sak 9. Fastsettelse av kontingent for 2013 

 

Styremedlem Bjarte Nes la fram saken . 

Årsmøte 2012, vedtok at medlemskontingenten for fylkeslag og TYR sentral blir samordnes 

da medlemmer i TYR som ikke er med i fylkeslag bli automatiske medlem i sitt fylkeslag fra 

2014. 

Saken var oppe tilbehandling i ledermøte i høst.  

Styret forslår overfor årsmøte om å gjøre slikt vedtak : 

Medlemskontingenten for 2014 blir på totalt kr 1400,- , der andel av medlemskontingenten 

som tilbakeføres til fylkeslagene blir for 2014 kr 300.- 

Årsmøte delegerer til styret å vurdere den årlige tilbakeføringen fra 2015. 

 

 

Kommentarer fra påfølgende debatt : 

 

- Det er ønske om å øke antall medlemmer i TYR.  Kontingenten for de som har få 

ammekyr kan virke høy. Enig i styrets forslag , men ønsker at når økonomien tillater 

det,at vi har som mål å redusere kontingenten for medlemmer  



- Vedtaket med å samordne medlemskontingent med TYR sentralt burde ikke vært 

fremmet, og er uenig i at styret får delegert myndighet til å fastsette tilbakeføringen til 

fylkeslag fra 2015. 

- Inntektene for fylkeslagene vil øke betraktelig, og det er viktig at vi ser dette og 

sammen med den totale ressursbruken. 

- Blir litt provosert når det blir hevdet at ikke fylkeslagene jobber for å øke 

medlemstallet.  

- Viktig at vi får til regler slik at og TYR sentralt dekker møtegodtgjørelse for årsmøte 

og ledermøte . 

 

Etter innleggene ble forslag til medlemskontingenten for 2014 tatt opp til avstemming i 2 

deler. 

 

1. Vedtak om kontingent på kr 1400.- 

2. Årsmøte delegerer til styret å fastsette andel tilbakebetaling til fylkeslagene fra 2015. 

 

Vedtak : 

Kontingenten kr 1400- vedtatt mot 3 stemmer. 

Årsmøte delegerer til styre for å fastsette andel tilbakeføring til lokallag fra 2015ble vedtatt 

med slikt resultat , 24 for - 15 mot og 4 blanke  

 

 

Årsmøte sak 10.  Valg 

 

Leder i valgkomiteen la fram sitt forslag : 

 

Styreleder : Erlend Røhnebæk , gjenvalg for 1 år. 

Styremedlemmer for   2 år: 

 Leif Helge Kongshaug, gjenvalg 

 Inger Johanne Bligaard , ny 

Styremedlem for  1år. 

 Sissel Andstad Lerud, ny 

Varamedlemmer til styret : 

1. vara : Vermund Lyngstad, ny 

2. vara:  Dag Støle, gjenvalg 

3. vara : Finn Arne Askje, ny 

4. vara:  Matheas Amb,gjenvalg 

 

Nestleder i styret for 1 år. 

 Leif Helg Kongshaug, ny 

Ordfører for 1 år. 

 John Langmo , gjenvalg 

Varaordfører fro 1 år. 

 Halstein Flesland, gjenvalg 

Medlem kontroll komiteen: 

 Ole Jakob Berget, gjenvalg 

Leder kontrollkomiteen : 

 Ole Jakob Berget, gjenvalg. 

1.varemedlem kontrollkomiteen : 

 Gunvald Jonassen ,ny 

2.varamedlem kontollkomiteen: 



 Arne Jan Midtigård, gjenvalg 

2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år : 

 Region Midt : Jan Håvard Refsethås,gjenvalg 

 Region Nord: Geir Lillevik , ny. 

 

Foreslåtte nye styremedlemmer : Inger Johanne Bligaard og Sissel Andstad Lerud presenterte 

seg. 

Kommentarer - innspill til valgkomiteens forslag. 

- De første årene hadde valgkomiteen intervju,  med styret og de som var på valg. 

Savner mer oppfølging og bedre jobb fra valgkomiteen. Det er ikke nok bare å sende 

ut en mail med forespørsel om du ønsker gjenvalg. Innstillingen fa valgkomiteen må 

være klar før, slik at den  blir tatt med i årsmeldingen.  

- Er vi nå helt sikker på at de som er på valg ikke bryter vedtektene §4  vedr sædsalg. 

 

Fra valgkomiteen : 

 

- Vet en aldri helt sikkert. Håper folk vet hvilke krav som stilles. Det er ikke gjort noen 

ekstra sjekk opp mot vedtektene,  eks § 4. 

Valg : 

 Styreleder for 1 år. Forslag Erlend Røhnbæk  

Valgresultat :  Erlend Røhnebæk valgt med 39 stemmer - 4 blanke 

 

Styremedlem for 2 år: Forslag Leif Helge Kongshaug. 

Valgresultat :  Leif Helge Kongshaug valgt med 40stemmer - 3 blanke 

 

Styremedlem for 2 år:  Forslag Inger Johanne Bligaard 

Valgresultat :  Inger Johanne Bligaard valgt med 40stemmer - 3 blanke 

 

Styremedlem for 2 år: Forslag Sissel Andstad Lerud 

Valgresultat :  Sissel Andstad Lerud valgt med 40stemmer - 3 blanke  

 

Nestleder for 1år :Forslag: Leif Helge Kongshaug 

Valgresultat :  Leif Helge Kongshaug valgt med 38stemmer - 5 blanke 

1 varamann til styret  for 1 år : Forslag : Vermund Lyngstad 

Valgresultat :  Vermund Lyngstad  valgt ved akklamasjon 

 

2. varamann til styret for 1 år: Forslag Dag Støle. 

Etter en runde trekkes Dag Støle av valgkomiteen, som foreslår Finn Arne Askje som 2 vara. 

Nytt forslag fra salen på Magnus Johnsen. 

Valg resultat : Magnus Johnsen ,38 stemmer , Finn Arne Askje 2 stemmer, 3 blanke 

              

3. varamann til styret for 1 år. Forslag Matheas S Amb ,endret forsalg fra valgkomiteen i møte 

Valgresultat :  Matheas S Amb  valgt ved akklamasjon 

 

4.varamann til styret for 1 år. Forslag på Cathrine Tveita, endret forslag fra valgkomiteen i 

møte. 

Valgresultat :  Cathrine Tveita valgt ved akklamasjon 

 

Valg av ordfører : Forslag John Langmo 

Valgresultat :  John Langmo valgt med 37stemmer - 4 blanke 

 



Valg av varaordfører : Hallstein Flesland 

Valgresultat :  Hallstein Flesland valgt ved akklamasjon 

 

Medlem kontrollutvalget for 3 år. Forslag Ole Jakob Berget . 

Valgresultat :  Ole Jakob Berget  valgt ved akklamasjon 

 

Leder i Kontrollutvalget  for 1 år : Forslag  Ole Jakob Berget 

Valgresultat :  Ole Jakob Berget  valgt ved akklamasjon 

 

1. vara til kontrollutvalget: Forslag: Gunvald Jonassen.  

Valgresultat :  Gunvald Jonassen  valgt ved akklamasjon 

 

2. vara til kontrollutvalget: Forslag: Arne-Jan Midtigård.  

Valgresultat :  Arne Jan Midtigård valgt ved akklamasjon 

 

Medlem valgkomiteen fra Region Midt for 2 år  : Forsalg  Jan Håvard Refsethås 

Valgresultat :  Jan Håvard Refsethås valgt ved akklamasjon. 

 

Medlem valgkomiteen fra Region Nord for 2 år : Forslag Geir Lillevik 

Valgresultat :  Geir Lillevik valgt ved akklamasjon. 

 

Leder valgkomiteen for 1 år : Forslag fra salen : Torleif Susort  

Valgresultat : Torleif Susort valgt ved akklamasjon. 

 

Forslag til godtgjørelse:  

Godtgjørelse til styreleder: Forslag: Uendret kr 75000.- 

Godtgjørelse til nestleder: Forslag: Uendret  kr 20.000.- 

Godtgjørelse til styremedlemmer: Forslag: Uendret kr 10.000 

Fraværsgodtgjørelse: Forslag: kr  1700,-  ( Økning kr 200,-) 

Ved telefonmøte: Forslag: kr 500.-           ( Økning kr 50.-) 

 

Vedtak : 

Forslag til ending i satsene for godtgjørelse enstemmig vedtatt 

 

Valg av revisor : 

Forslag :  Sandberg Revisjon v / Knut Sveen. 

 

Vedtak : Sandberg Revisjon enstemmig valgt 

 

Ordfører takket for et godt årsmøte- 

Dagligleder takket for et godt og avklarende årsmøte, de fokus er på mulighetene. 

 

Styreleder takket Karl Roger Hegseth og Erling Gresseth som nå går ut av styret for flott 

innsats for TYR og norske ammekubønder gjennom mange år. 

 

Årsmøte hevet. 

 

___________________________   ________________________ 

 Kristin Waaler      Espen Krogstad 

 

Referenter : Ole Okstad og Vegard Urset                       


