
 
 

Rase og fylkeslagsledere 
Styret og ordfører 
Leder i valgkomiteen          

Hamar 16.09.2017 

INNKALLING TIL LEDERSAMLING I TYR 18-19 oktober 

Ledersamlingen er et vedtektsfestet arrangement §11, og skal benyttes til intern kommunikasjon, 
kompetanseoppbygging og til diskusjon om rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget. 
Årets ledersamling arrangeres den 18-19 oktober med oppmøte til lunch den 18 oktober 
Teknisk arrangør i år er TYR Akershus og vi har valgt å legge ledersamlingen til 

 Kringler Gjestegård, Åsvegen 775 Maura (Nannestad) 
 
Styret diskuterte saksliste og opplegget for Ledersamlingen i år i sak 76-2017 
På Kringler gjestegård ligger alt til rette for stemningsfulle og produktive konferanser, møter og 
ledersamlinger. Konferansegården ligger vakkert til i kulturlandskapet, bare 15 minutter fra Oslo 
Lufthavn Gardermoen. Den restaurerte tømmerlåven fra 1876 kan i dag tilby konferansefasiliteter, 
peisestue og spisesal. Gården kan friste med lekre matopplevelser laget av lokalproduserte råvarer 
og eget produsert øl. Det er fine muligheter for mosjon i skogen, langs bygdeveien eller i 
treningsrommet ved elva. 

  
Konferansegården tilbyr overnatting i et nybygd tun med 4 hus. I dag er det 33 rom fordelt på 20 

enkeltrom og 13 dobbeltrom. I tillegg kan 4 personer overnatte på Stabburet. Alle rom har egne bad 

Saksliste ( med forbehold om eventuelle endringer) 

18. oktober  
11.30-12.30  Oppmøte og lunch 

12.30-13.50  Velkommen ved ordfører og leder i TYR Akershus  

12.50-14.45  Generell informasjon fra styreleder / daglig leder 

   Ledere i rase og fylkeslag  

14.45-15.00  Pause 

15.00-16.30  Separatmøte for rase- og fylkeslag    

16.30- 16.45  Pause 

16.45- 18.00  Revidering av TYRs strategiplan  

   Styrets arbeidsdokument  v/styremedlemmene Inger Johanne Bligaard  

   Prioriteringer og endringer                                            Torill Helgerud  

18.00 – 19.00  Årets ammekuprodusent har ordet. 

                                                    



20.00   Felles middag- orientering fra driften Kringler Gjestegård  

 

Dag 2. 19.oktober 

 
08.30-09.30  Norsk storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og lønnsom. 

   Denne produksjonen klimabildet- nasjonal /internasjonalt.   v/ Bjørn Gimming 

   Fakta – påstander – tiltak  

 

09.30- 10.30  Bruk av utmarksbeite i skogsterreng som ressurs v/ Morten Tofasrud 

Muligheter og utfordringer    

 

10.30- 11.45  Pause  

11.45-12.00  Orientering fra Økonomiutvalget      v/ Erling Gresseth  

    

12.00- 12.30  Oppsummering av årets Ledermøte ved ordfører og styreleder/daglig leder 

 

12.30.   Lunch med utsjekking 

 

Hvis det er andre saker som dere vil ha på sakslisten må dette meldes til ordfører eller 
administrasjonen innen 6. oktober. 
 
I år har lagt opp til at orienteringen om aktivitetene i rase- og fylkeslag tas direkte i møtet. 
 

 
Påmelding til møte gjøres på mail til tyr@tyr.no eller ga@tyr.no eller innen 6. oktober 2017. 
  
 
Vel møtte til Ledermøte.  
 
For  
 

 
 
Jan Håvard Refsethås (ordfører) 
           (sign) 
 
 
Med vennlig hilsen  

  

     Oddbjørn Flataker 

 
 


