
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS 
AVLSLAG, 11. NOVEMBER 2006 (forslag) 
 
Årsmøtet ble holdt på Rica Olrud Hotel, Hamar. Det møtte i alt 22 personer. 
 
Leder Torkel Skinnes Myhre ønsket velkommen til årsmøte. 
 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste 
Det var ingen innvendinger mot innkallingen og saklisten. 
 
 
Sak 2: Valg av møteleder og referent 
Paul R. Stranden ble foreslått og valgt til møteleder. Halvor Nordli ble foreslått og valgt til 
referent. 
 
 
Sak 3: Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Trond Qvale og Elisabeth Haugarne ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen. 
 
 
Sak 4: Årsmelding og rapport fra Avlsutvalget 
Årsmeldingen var sendt medlemmene før årsmøtet. Torkel Skinnes Myhre gikk igjennom 
årsmeldingen for 2006. Under gjennomgangen ble det framhevet at Nordisk Treff hadde vært 
største sak i 2006 og at dette også var egen sak i årsmøtet seinere. Det ble også påpekt at 
Reidun Weum hadde vært NKAs varaordfører fram til årsmøtet 2006 (ikke i hele 2006 slik 
det sto i årsmeldingen). 
 
Etter å ha lest årsmeldingen overrakte Skinnes Myhre den danske angusforeningens 
vandrepokal til Svenn Tore Ness etter seieren med Virma av Funnaune på kjøttfeutstillingen 
på Agrisjå i august. Dette var Svenn Tores tredje napp i vandrepokalen, og han fikk den da til 
odel og eie.  
 
Følgende synspunkter framkom på årsmeldingen:  
 

• Det burde stått noe mer om styrearbeidet 
• Deltakelsen på Dyrsku’n i Seljord burde vært nevnt 
• Hva har skjedd med medlemsvervingen? 
• Mer aktivitet på indre og ytre informasjon, spesielt nettsidene kan bedres 

 
Svenn Tore Ness gikk igjennom rapporten fra Avlsutvalget. Det var ingen spørsmål eller 
kommentarer til rapporten, men Avlsutvalget fikk årsmøtets applaus for sitt gode arbeid siste 
år. 
 
Årsmeldingen og rapport fra Avlsutvalget enstemmig godkjent. 
 
 



Sak 5: Regnskap 
Regnskap for 2006 ble gjennomgått av Liv Haddeland. Av tekniske årsaker var et noe 
ufullstendig regnskap presentert i årsmeldingen. Fullstendig regnskap, revidert og funnet i 
orden av Trond Dahl og Trond Qvale, ble presentert for årsmøtet.  
Regnskapet viste et overskudd på kr 1.598,68. 
 
Følgende ble kommentert til regnskapet: 
 

• Det var ført to års kontingenter i 2005-regnskapet og ingen i 2006 
• Kontingenten for 2006 kunne vært ført som fordring (det reelle regnskapet er et 

resultat som er ca kr 60.000,- bedre) 
• Det ble poengtert at det vesentligste arbeidet med å drifte laget skjer på dugnadsbasis 

 
Det ble stilt spørsmål om den kortsiktige gjelden. Alt vesentlig av beløpet var skyldig 
møtegodtgjørelse til styremedlemmene ved årsskiftet. For øvrig ingen kommentarer eller 
spørsmål. 
 
Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 6: Valg 
 
Asbjørn L. Hansen gikk igjennom og begrunnet valgkomiteens innstilling.  
 
Det ble påpekt at det var avvik mellom vedtektene og valgene som skulle foretas i årsmøtet. 
Det ble bestemt at tidligere års praksis skulle følges også i dette årsmøtet. Styret legger fram 
forslag til vedtektsendringer i neste årsmøte for å sikre samsvar mellom valgpraksis og 
vedtekter. 
 

 Valg av leder: 

 Forslag: Torkel Skinnes Myhre Valg ved akklamasjon (gjenvalg for ett år) 
 
 Valg av styremedlemmer: 
 Forslag: Elisabeth Haugarne  Valg ved akklamasjon (ny for to år) 
 Forslag: Svenn Tore Ness  Valg ved akklamasjon (gjenvalg for to år) 
 
Styremedlemmene Brit Eli Meling og Kjell Hauge var ikke på valg. 
 

Valg av varamedlemmer: 

 1. vara: Per Laumann  Valgt ved akklamasjon (gjenvalg for ett år) 
 2. vara: Steinar Schancke  Valgt ved akklamasjon (ny for ett år) 
 
 Valg av medlem til avlsutvalget: 

 Forslag:  Arne Petter M. Børresen Valg ved akklamasjon (gjenvalg for to år) 
 
 Valg av revisor: 

 Forslag: Torstein Molland  Valg ved akklamasjon (ny for to år) 
 



 Valg av medlem til valgkomiteen: 

 Forslag: Liv Haddeland  Valg ved akklamasjon (ny for tre år) 
 
 
Sak 7: Fastsettelse av kontingent for påfølgende år 
Kontingenten for 2007 blir uforandret kr 500,- pr år. 
 
Årsmøtet diskuterte å åpne for støttemedlemskap. Det ble bestemt at det skulle innføres et 
støttemedlemskap som administreres av foreningen selv. I praksis fungerer støttemedlem-
skapet slik at man kan være medlem av NAAAL uten å være medlem av NKA. 
 
 
Sak 8: Forslag til arbeidsprogram 
Skinnes Myhre la fram følgende forslag til arbeidsprogram (punktene ikke i prioritert 
rekkefølge): 
 

1. Regionale samlinger 
2. Medieprofilering 

 a) Anguskontakt 
 b) Kjøttfeavl 
 c) Bondebladet 
  d) Andre medier 

3. Nettside 
4. Dokumentasjon av kjøttkvalitet / kjøttkonsept 
5. Seminbruk 
6. Medlemsverving 

 
I forbindelse med punkt tre, nettsiden, ble det oppnevnt en redaksjonskomité med følgende 
medlemmer: Steinar Schancke, Trond Qvale, Asbjørn L. Hansen og Liv Haddeland. Komiteen 
forholder seg til styret i NAAAL. 
 
I forbindelse med arbeidsprogrammet ble også forslag til budsjett lagt fram. Budsjettet vise en 
inntektsside på kr 115.000,- og en utgiftsside på kr 115.000,-. Årsmøtet ønsket en påplussing 
med kr 5.000,- til kr 45.000,- til Anguskontakt, blant annet for at bladet kunne sendes 
potensielle nye medlemmer. Posten nettside fikk også en påplussing med kr 5.000,- til kr 
10.000,-. Budsjettet for 2007 viser dermed et underskudd på kr 10.000,- som dekkes inn 
gjennom overføring fra fri egenkapital. 
 
 
Sak 9. Innkomne forslag 
 

1. Seminbruk og fenotypetest. Svenn Tore Ness redegjorde for synkende seminbruk 
og fare for å miste plassen på Staur. Årsmøtet diskuterte mulige tiltak. Årsmøtet 
ønsket ikke å innføre et strengt regelverk for besetninger som skulle levere okser 
til Staur, da dette ville snevre inn avlsmassen i for stor grad. Årsmøtet ønsket 
heller satsing på kursing, økt fokus på bruksdyrkrysning, bedret innhold på 
sæddunkene og holdningsendring blant rådgivere og inseminører. 
 

2. Støtte til prosjekt om kollethet – dominant gen. Asbjørn L. Hansen orienterte om et 
prosjekt som gikk ut på å finne ut om den urnorske kua kunne være utspringet til 



kolla raser, deriblant Aberdeen Angus. Prosjektet hadde vakt begeistring i 
forskermiljøet og det var bevilget kr 30.000,- til diverse undersøkelser. Nå gjensto 
en innsamling av blodprøver før prosjektet for alvor kunne settes i gang. 
 

3. Nettsidene. Relevante tiltak ble diskutert i forbindelse med behandling av 
arbeidsprogrammet. 
 

4. Framtidig organisering av NKA. Halvor Nordli orienterte om arbeidet så langt. 
Saken behandles videre i NKAs ledersamling i januar og i NKAs årsmøte 2007. 
 

5. Nordisk Treff. Det ble orientert fra Nordisk treff arrangert i Nord-Norge. Regnskap 
for Nordisk Treff ble utdelt og gjennomgått. Regnskapet viste et underskudd på kr 
8.230,89 (i forhold til en samlet utgiftsside på kr 279.285,-). Årsmøtet støttet 
styrets forslag om at underskuddet skulle dekkes inn av NAAAL. 
 

6. Vedtektsendring. Som omtalt under valgene er det manglende samsvar mellom 
årsmøtevalgpraksis og vedtektene. Styret legger fram forslag til relevante vedtekts-
endringer i neste årsmøte. 

 
Årsmøtet hevet. 
 
Etter det formelle årsmøtet diskuterte forsamlingen omsetning av Anguskjøtt. Styreleder i 
Norsk Limousin; Helge Bjugstad, var invitert til å innlede diskusjonen. 
 
Referent: Halvor Nordli  
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Trond Qvale      Elisabeth Haugarne 


