PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS,
RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010
17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik.
Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen til årsmøte.
Årsmøtet begynte med informasjon/diskusjon om ny avlsplan for Aberdeen Angus i Norge.
Halvor Nordli fra TYR gikk igjennom status for Angus i Norge anno 2010, avlsmålene i
avlsplanen fra 2001 og hvordan Angus ligger an i dag sett i forhold til disse målene.
Forslag til endring av rangtallet på Staur lagt fram. Forslaget innebar inkludering av to nye
egenskaper, fett og marmorering, og noe redusert vektlegging av tilvekst, grovfôropptak,
fôrutnytting og ryggmuskel.
Synspunkter:
•
•
•
•
•
•
•

Skepsis til reduksjon av ryggmuskelvektleggingen
Spørsmål om inkludering av mørhet
For stor vektlegging av tilvekstegenskaper?
Viktig å ta inn dyr til Staur med høge mjølkeindekser fortsatt
Mer vektlegging av eksteriør?
Negativ sammenheng mellom tilvekst og eksteriør?
Redusere noe på marmorering og gi til muskelfylde?

Avlsutvalget tar synspunktene og signalene fra årsmøtet med seg i sitt videre arbeid, herunder
om mulig å hensynta ryggmuskel i noe større grad.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Fastsetting av kontingent uteglemt fra saklista. Ingen andre kommentarer. Innkalling og
sakliste godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Elisabeth B. Haugarne valgt som møteleder. Halvor Nordli valgt som referent.

3. Valg av to personer til å skrive under protokollen
Jan Marton Aarrestad og Anett Haugvaldstad valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding og rapport fra avlsutvalget
Elisabeth B. Haugarne gikk igjennom den utsendte årsmeldinga:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillitsvalgte
Styremøtene
Representasjon
Arbeidsplan
Deltakelse på messer og utstillinger
NAA på nett
Informasjon gjennom Angus Kontakt
Medlemssituasjonen

Elisabeth B. Haugarne gikk også igjennom årsrapporten fra avlsutvalget:
•
•
•
•
•
•

Kviga 2009
Semin; norsk og importert
Testomgangen 2010/2011
Auksjonen på Staur
Testomgangen 2010/2011
Tall fra Storfekjøttkontrollen

Rapport fra Øko-utvalget ble utdelt og gjennomgått.
•
•
•
•

Aktivitet gjennom ”Rød Angus-prosjektet”
Informasjon fra forskningsaktiviteten
Oppfølging og rekruttering?
Mandat for det videre arbeidet?

Kommentarer og synspunkter til årsmelding og rapportene fra avlsutvalget og Øko-utvalget:
•
•
•

Prisnivå for Angus på kvigeauksjonen riktig eller for lavt?
Spørsmålene fra Øko-utvalget tas under ”Innkomne forslag”
Ingen øvrige kommentarer

Årsmelding for 2010 godkjent.

5. Regnskap
Regnskapet ble utdelt i møtet. Regnskapet viste inntekter på kr 168.239,75 og et overskudd på
kr 81.840,79. Egenkapitalen er kr 230.394,22. Sum gjeld og egenkapital er kr 233.554,22.
Jan Håvard Refsethås gikk igjennom regnskapet.
Ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet. Regnskapet godkjent.

6. Valg
12 stemmeberettigede til stede.
Leder i valgkomiteen, Torkel Skinnes Myhre, gikk igjennom innstillingen fra valgkomiteen.
Øvrige medlemmer av valgkomiteen: Asbjørn L. Hansen og Niels Jørgen Aarvik.
Leder
Forslag: Jan Håvard Refsethås. Jan Håvard Refsethås valgt ved akklamasjon.
Styremedlemmer
Per Laumann hadde frasagt seg gjenvalg. Arne Petter M. Børresen var ikke på valg.
Forslag: Gjenvalg av June Schanke. June Schanke gjenvalgt ved akklamasjon
Forslag: Raymond Balstad (ny). Raymond Balstad valgt ved akklamasjon.
Forslag: Arne Jan Midtigård (ny). Arne Jan Midtigård valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer
Forslag: Gjenvalg av Halvor Midtsundstad og Eva Stuedal. Begge gjenvalgt ved akklamasjon.
Avlsutvalget
Medlem Per Laumann ikke på valg.
Forslag gjenvalg av Arne Petter M. Børresen som leder. Arne Petter M. Børresen gjenvalgt
ved akklamasjon.
Forslag gjenvalg av Halvor Midtsundstad som medlem. Halvor Midtsundstad gjenvalgt ved
akklamasjon.
Forslag Steinar Schanke (nytt medlem). Steinar Schanke valgt ved akklamasjon.
Revisorer
Forslag gjenvalg av Trond Qvale og Trond H. Dahl. Begge gjenvalgt ved akklamasjon.
Valgkomiteen
Skinnes Myhre går ut av valgkomiteen. Elisabeth B. Haugarne foreslått og valgt som medlem
av valgkomiteen for tre år.

7. Fastsetting av kontingent
Forslag om uforandret kontingent kr 500 i 2011. Forslaget vedtatt.

8. Forslag til arbeidsprogram
Elisabeth B. Haugarne la fram følgende forslag:
•
•
•

Profilere rasen
Lage ny brosjyre
Beholde eksisterende medlemmer – aktiviteter

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•

Må også være et mål å verve nye medlemmer
Livdyromsetning (og ”oksebank”) inn på hjemmesida
Mer medlemsaktiviteter inn på hjemmesida, ev. facebook. Presisering av betydningen
av at alle medlemmer bidrar til dette arbeidet
Hjemmesida som ”ressursbank”
Innsamling av e-postadressene til medlemmene? Oppfordring i Angus Kontakt om at
disse meddeles styret
Lage brosjyre som enkelt kan oppdateres og skrives ut?

Forslag til arbeidsprogram med kommentarer vedtatt.

9. Budsjett
Budsjettet utdelt og gjennomgått. Inntekter kr 173.800,-. Beregnet overskudd på kr 62.200,skal benyttes til profilering og medlemsverving.
Reiseutgiftene er økt med grunnlag i utvidet planlagt aktivitet.
Kommentarer knyttet til profilering: Benytte midler til deltakelse på messer og utstillinger.
Utvikling av reklame- og profileringsmateriell.
Det framlagte budsjettet godkjent.

10. Innkomne forslag
Innspillene fra Øko-utvalget om oppfølging, rekruttering og videre mandat for arbeidet.
Arbeidet bør uansett ikke begrense seg til kun å gjelde Rød Angus. Behov for utvidelse av
utvalgets mandat? Mer dokumentasjon av Angus sine egenskaper viktig.
Kan styret i Norsk Aberdeen Angus ivareta den økologiske produksjonens interesser? Er det
behov for et eget Øko-utvalg?
Angus er en rase som egner seg godt til økologisk produksjon, uansett om dyra er svarte eller
røde. Dette må være hovedbudskapet.

Årsmøtet mener at Øko-utvalget kan legges ned og at det videre arbeidet kan ivaretas av
Norsk Aberdeen Angus’ styre og avlsutvalg. Årsmøtet setter stor pris på arbeidet som er gjort
i utvalget, og oppfordrer samtidig til at kontaktene som er etablert i Norsk Landbruksrådgivning følges opp i det videre arbeidet.
Jan Are gikk av som medlem av avlsutvalget og ble takket for innsatsen. Torkel Skinnes
Myhre gikk ut av valgkomiteen og ble takket for innsatsen. Halvor Nordli fra TYR ble også
takket for bidraget i årsmøtet.
Avslutningsvis takket nyvalgt leder Jan Håvard Refsethås avgått leder Elisabeth B. Haugarne
for innsatsen, samtidig som han takket for tilliten årsmøtet viste ved å velge ham som ny
leder.
Årsmøtet hevet.

Sola, 6. november 2010

______________________________
Jan Marton Aarrestad

______________________________
Anett Haugvaldstad

