Årsmøtereferat 2018
ÅTsmøtet ble c[vholdt på Helgaker Gård 24.11 kl. 1600, det var 26
påmeldte og 19 stemmeberettigede.
Leder Ønsker alle velkommen til årsmøtet og spesielt vår
æresmedlem Niels Jørgen Aarvik.

1.

Godkjenning av innkallingen.

Godkjent.

2.

Vhg avmøteleder.

Svein Eberhard Østmoe

3.

Vdg av to representanter ti] og skrive under protokoll.

ALrne Petler M. Børresen

Harald Dahl

4. Styrets årsmelding
Leder Svein Eberhard Østmoe går igjennom hele årsmelding og
fremviser også slides fra lsland. Tlorfinn Bakke tar seg av
årsmelding fra avlsrådet. Under punkfet om medlemsblad foreslår
Jørn Eerje Dragly og legge ut bladet som pdf på hjemmesiden.
Under punkt om vektregistreringer informerer Elisabeth om et
målebånd som viser fødselsvelti ved hjelp av måling rundt
kodeledd, kan det bedre registreringer og er det til å stole på?.
Det ble stilt spørsmål om det brukes info fra melkebruket på våre
indekser. Det finnes fortsau tall fra melkebruket, men det blir {kke
bruki i kjøring av avlsverdier lenger.
Niels Jørgen Aarvik og Jan H. Refsethås takker for en god
årsmelding og godt arbeid av styret og avlsutvalg. Leder avslutier
årsmelding med og rette en takk til det sittende styret, avlsutvalg
og våre engasjerte medlemmer.

5.

Regnskap.

Laget fakmrere selv og betaler alle regninger. ALIle billag blir

levert til autorisert regnskapsfører for oppsett w regnskap.
Lagets resultat og balanse fterwises, regnskapet er revidert og
funnet i orden av lagets valgte revisorer. Jørn Eerje Dragly Ønsker
at noe av overskuddet Øremerkes til bidrag for vel¢kjøp til våre
medlemmer.
Regnskapet enstemmig godkj eni av årsmøtet.

6.

Valg

Leder av valgkomitå ALrne Petter M. Børresen styrer valget.
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Gjenvalg 2 år

| Steinar schanke

Medlem

Fbrs'lag

Halvor Midtsmstad

Gjenvalg 2 år

Medleri

Torfim Bakke

Medlem

Harald Dahl

l år gjenstår

Revisor

Ståle Westby

Gjenvalg 1 år

Revisor

Jan Egil Ringli

Gjenvalg 1 år
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Valgkomiteens innstilling ble stående, alle enstemmig valgt.

i

Valgkomitå har også irmstilling av honorarer i NAA. ALlt arbeid i

foreningen foregår uten noe form for honorar, det legges ned mye
tid og en del penger fra egen lomme gjennom året.
Valgkomiteens forslag til årlig honorar :
Styreleder
10000 ,Nestleder
5000 ,Styremedlemmer
3000,1. vara stiller på alle møter og regnes som styremedlem.
ANlsutvalg:

Leder
5000 ,Medlemmer
2000 ,Leder i avlsutvalg får siu honorar i avlsutvalget og ikke som
styremedlem.

Honorar betales etierskuddsvis, etter lagets årsmøte.

Valgkomiteen har som oppdrag og revidere honorarer for NAA i
forkant av lagets årsmøte og komme med irmstilling under punki
6. valg.

Vedtak: enstemmig vedtatt av årsmøtet.

7.

Fastseting oN medlemskontigent

Styrets forslag er ingen endring for 2019, koniigeni 600,-i året.
Vedtak: Enstemmig godkjer[± av årsmøtet.

8.

Styrets forslag til arbeidsprogram

• Jobbe for og Øke seminsalget.
• Jobbe for Økt vektregistrering.
• Uttak av testkandidater, import okser
• Okseauksjonen på Staur.
• Delta på messer i samarbeid med Tyr.
• Videreutvikling av Angusavtalen.
• Prosjekt embryo/semin eksport til lsland.
• Innspill til jordbruksforhandlingene
• Medlemsblad, hjemmeside, sosiale medier.
• Medlemsverving.
Vedtak: ALrbeidsprogrammet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak 9. Innkomne forslag.
Forslag 1.

Vedtektsendring.
Norsk Aberdeen Angus har fåu innspill på nye æresmedlemmer til
laget. Det finnes ingen retningslinjer for denne type saker i våre
vedtekter.
Styrets forslag til endring, det settes inn som punkt i våre
vedtekter med følgende ordlyd:
Det sittende styret i Norsk Aberdeen Angus kan utnevne '
æresmedlemmer i laget. Medlemmer som tas opp til vurd-6ringL
skalhalangfartstidoghautmerketsegpositiv_t_med_±_y_|_el_l_er|
o_rj±anisasig_FåTbei_dL±|de_t__t?_este__fg_r__NAA_.j

• Æresmedlemskap dele_s_ Et på lagets årsm_øte.
• rif-;-5riedien=-rier har Æatis__E±_e_dl_ep_skap i l±_get.

Styret

NM
Vledtak: enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 2

Fødselsvekt, 0- dager indeks
Styret har sett på avlsplan og vil komme med et forslag til endring.
Dette er krav til kalv når det gjelder fødselsvekt og O-dager
indeks ved uttak til Staur.
Dagens krav er:
Fødselsvekt, max 45 kg.
0-dager indeks, max 106.
I storfekjøttkontrollens årsmelding for 2017 er gjennomsnittlig
vekt på oksekalver 38,7kg. Norsk Aberdeen Angus vil gi et signal
til våre avlere om at fødselsvekt og lite kalvingsproblemer fortsatt
skal være et av rasens fortrinn.

:-å-ås;lå|%jl:lk:'y:u=Ia4f3?-k-rg:Y:
P_-dager__ i_p_¢Ek_§,_ max 105_:

Styret

NM
Saken ble diskutert godt av årsmøtet.
Vedtak: enstemmig godkjem a[v årsmøtet.
Årsmøtet ble hevet av leder 24.11-2018 kl. 1814

tizæ/{Å
Arne Petter M. Børresen

Harald Dahl

