
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS,  
KONGSVINGERHALLEN, KONGSVINGER, 21. NOVEMBER 2009 

 
 
Norsk Aberdeen Angus sitt årsmøte for 2009 var lagt til arrangementet ”Kviga 2009” på 
Kongsvinger.  
Fredag var det fagseminar og cowboyfest. Lørdag var det kvigeauksjon hvor ti kviger av 
Aberdeen Angus ble auksjonert ut. Ni av disse ble solgt til en gjennomsnittspris på 13 375 
kroner. Etter auksjonen ble årsmøtet avholdt. I forkant av selve årsmøtet ble det servert 
kjøttsuppe av Aberdeen Angus. Vegard Urset, Avlssjef i TYR, holdt et innlegg der det ble 
orientert om nye muligheter i Storfekjøttkontrollen og endringene i avlsverdiberegningene.  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Det var ingen innsigelser til innkallingen og sakslisten. 
  
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 2: Valg av møteleder og referent 
 Jan Håvard Refsethås ble foreslått som møteleder mens Vegard Urset ble foreslått 

som referent. 
 
 Vedtak: Jan Håvard Refsethås og Vegard Urset ble valgt som henholdsvis møte-

leder og referent. 
 
Sak 3: Valg av to til å underskrive protokoll 
 June Nysæther Schanke og Mathilde Berdal ble foreslått til å underskrive 

protokollen. 
  
 Vedtak: June Nysæther Schanke og Mathilde Berdal ble valgt til å underskrive 

protokollen. 
 
Sak 4: Årsmelding og rapporter fra avlsutvalg og økoutvalg 
 Årsmeldingen samt rapportene fra avlsutvalget og økoutvalget ble gjennomgått. 

Følgende momenter ble foreslått endret: 
� Under kapitlet ”Styret” skal ”og eit rett før årsmøtet” strykes siden det ikke 

ble noe av dette møtet. 
� I tredje avsnitt i kapitlet ”Teststasjonen” i rapporten fra avlsutvalget skal 

”Per Ivar Laumann” byttes ut med ”Heidi og Per Ivar Laumann”.  
� I siste avsnitt i kapitlet ”Teststasjonen” i rapporten fra avlsutvalget, står det 

henvist til feil okse. Det skal stå ”Apollo av Nordstu”, ikke ”Thunder av 
Dagrød”. 

  
 Vedtak: Styrets årsmelding, samt rapportene fra avlsutvalget og økoutvalget ble 

godkjent med de foreslåtte endringene. 
 
Sak 5: Regnskap 
 Torstein Molland gikk gjennom regnskapet og knyttet kommentarer til noen av 

punktene: 
� Annonser er ikke innkrevd for Angus Kontakt i 2009. Dette utgjør cirka 

18 000 kroner.  
� Lavere renteinntekter i 2009 enn tidligere. 
� Kun én av de to revisorene har godkjent regnskapet.  

 
 Årsmøtet hadde følgende kommentarer til regnskapet for 2009: 



� Det bør vurderes om det settes en fast dato for avslutning av 
regnskapsåret.  

� Norsk Aberdeen Angus må få en oversikt over regnskapet for Angus 
Kontakt. Dersom danskene ikke vil gi Norsk Aberdeen Angus innsyn bør 
avtalen sies opp for å ha et pressmiddel.  

� Flere av årsmøtedeltakerne fryktet at Norsk Aberdeen Angus subsidierer 
danskenes drift av Angus Kontakt. 

� Revisorene har tillit til at regnskapet er i orden, men formelt sett er det 
uheldig at bare én av revisorene har fått gå gjennom regnskapet.  

� Kasserer må få tilgang til varebeholdningsoversikt før regnskapet avsluttes 
slik at regnskapsmessig kan samkjøre den faktiske varebeholdningen og 
hva som oppgis i regnskapet.  

  
Vedtak: Profileringsartikler og annonseinntekter må tas inn i regnskapet. Når dette 
er gjort kan nytt regnskap oversendes for godkjenning hos revisorene. Årsmøtet gir 
styret fullmakt til å godkjenne regnskapet når dette er gjennomgått og godkjent av 
revisorene.  

  
Sak 6: Valg 
 Valgkomiteen til dette årsmøtet besto av Niels Jørgen Aarvik, Torkel Skinnes 

Myhre og C. O. Halvas-Svendsen.  
 C. O. Halvas-Svendsen la fram valgkomiteens innstilling: 
  
 Styret: 
 Leder:  Elisabeth Haugarne (gjenvalg) 
 Styremedlem: June Nysæther Schanke (gjenvalg) 
 Styremedlem: Arne Petter Børresen (gjenvalg) 
 Styremedlem: Jan Håvard Refsethås (ny) 
 Styremedlem: Per Laumann  (ikke på valg) 
 
 1. vara: Halvor Midtsundstad (gjenvalg) 
 2. vara: Eva Stuedal  (ny) 
 
 Avlsutvalget:  
 Medlem: Per Laumann  (ny) 
  Arne Petter Børresen (ikke på valg) 
  Jan Are   (ikke på valg) 
  Halvor Midtsundstad (ikke på valg) 
 Revisor: 
  Trond Qvale  (gjenvalg) 
  Trond H. Dahl  (gjenvalg) 
 
 Valgkomiteen: 
 Asbjørn L. Hansen ble foreslått som nytt medlem til valgkomiteen. Torkel Skinnes 

Myhre og Niels Jørgen Aarvik var ikke på valg. 
 
 Vedtak: samtlige foreslåtte representanter ble valgt ved akklamasjon.  
 



Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for 2010  
 Styret v/Elisabeth innledet med at styret ønsket å fokusere på få punkter i 

arbeidsprogrammet og ha stort fokus på disse punktene enn å ha alt for mange 
punkter som det ikke er realistisk å rekke å gjøre fullt ut. Styret ba årsmøtet komme 
med innspill på ønskede prioriterte områder for 2010.  

 
 Følgende innspill kom fra årsmøtedeltakerne: 

� Trond Qvale: Det bør prioriteres å spre budskapet om hva som er bra med 
Aberdeen Angus.  

� Niels Jørgen Aarvik: Veldig viktig med et felles skandinavisk blad. Synd at 
Sverige trekker seg ut. Det må sjekkes ut hva som er de faktiske 
kostnadene med bladet. 

� Trond Dahl: Nesten hele medlemskontingenten går med til Angus Kontakt. 
Kanskje er et felles blad for kjøttfe-Norge med full oppslutning fra 
raselagene en bedre tanke? 

  
 Det ble til slutt sammenfattet to hovedpunkter som styret skal jobbe med i det 

kommende arbeidsåret; 
1. Anguskontakt og medlemsinformasjon. 
2. Jobbe mot næring og forbrukere for å få fram rasens kvaliteter. 

Dette skal gjøres gjennom; 
� å være pådriver for å få i gang en diskusjon om det er 

ønskelig at storfekjøttproduksjonen i Norge faktisk skal bli en 
mer kraftfôrbasert produksjonen. 

� å være i front mot gjengroing. 
 

Vedtak: Årsmøtet vedtok et topunkters forslag til arbeidsprogram for 2010 for Norsk 
Aberdeen Angus (se ovenfor). Årsmøtet ga samtidig styret i oppgave å 
framforhandle en bedre avtale om Angus Kontakt. Dersom dette ikke lar seg 
gjennomføre skal det utredes en bedre måte å formidle informasjon til 
medlemmene. Styret bes forberede en sak for neste årsmøte for hvordan Norsk 
Aberdeen Angus best kan kommunisere med sine medlemmer. 

  
Sak 8 Budsjett for 2010   
 Styret foreslo at budsjettet for 2010 skulle være likt som regnskapet for 2009.  
 
 Det kom spørsmål fra årsmøtet om hva auksjonssalæret fra kvigeauksjonen skal 

brukes til.  
 Det ble foreslått å sette en fast dato for når regnskapsåret begynner og avsluttes.  
 
 Vedtak: Siste års regnskap er budsjett for 2010. Heretter skal regnskapsåret 

avsluttes 30. september hvert år. 
  
 
Sak 9: Innkomne saker 

1. Reglement for nye æresmedlemmer 
  Vedtak: styret gis i oppgave å utarbeide reglement for utnevnelse av 

æresmedlemmer. 
2. Vedtektsendringer 

 Sammen med årsmøteinnkallingen ble det sendt med forslag til 
vedtektsendringer. 
Torstein Molland kommenterte at det ikke sto noe om kasserer. Det 
kom forslag om at dette kan tas inn i paragraf 4, punkt 2; ”Styret består 
av leder og 4 styremedlemmer. Sekretær og kasserer kan bli utnevnt av 



styret og kan komme utenfra laget, i det tilfellet har vedkommende rett 
til å tale på styre- og årsmøtet, men har ikke stemmerett.” 
Vedtak: Styrets foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. Torstein 
Mollands forslag må av styret tas inn som forslag til vedtektsendring til 
neste årsmøte. 
 

 
Elisabeth Haugarne takket for tilliten etter å ha blitt gjenvalgt som leder. Hun ga uttrykk for at 
hun setter pris på miljøet i laget og at diskusjoner, engasjement og uenigheter går på sak og 
ikke på person. 
 
 
 
Møtet hevet 
 
Hamar, 19. januar 2009  
 
___________________ 
Vegard Urset (ref.)  
 
 
 
___________________ ____________________ 
June Nysæther Schanke Mathilde Berdal  


