
 

PROTOKOLL 

ÅRSMØTE NORSK ABERDEEN ANGUS FORENING 26. 
NOVEMBER 2022, VICTORIA HOTELL HAMAR 

Årsmøtet ble holdt på Victoria Hotell med middag. Det møtte 17 stk. til årsmøte, herav 14 stk. 

stemmeberettigede.  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

- Enstemmig godkjent av årsmøtet. 

2. Valg av Møteleder:  

- Svein Eberhard Østmoe ble enstemmig valgt. 

3. Valg av to årsmøtedeltagere som sammen med møteleder skal skrive under protokollen: 

- Jørn-Terje Dragly og Steinar Schanke ble enstemmig valgt 

4. Styrets årsmelding. 

Svein Eberhard gjennomgikk årsmeldingen. Merknad til årsmeldingen er at medlemstallet er feil. 

Det er 197 medlemmer i foreningen og ikke 164. Andre mindre merknader underveis er som 

følger: 

- Hybridmodellen på auksjonen fungerte dårlig og her oppfordres TYR til å finne en annen 

løsning. 

- Angusbladet gis ut en gang i året og medlemmene oppfordres til å sende inn saker og bidra 

mer til bladet. 

- Angusavtalen: 

o Er under revisjon og alle som har inngått denne tidligere vil få tilsendt den nye når 

denne er klar. Dette for å kunne planlegge tilførselen av anguskjøtt ut til markedet. 

o Det er solgt ca. 10 600 skrotter i år. 

- Medlemsfordeler: 

o Ved kjøp av vekt eller senshub så bidrar foreningen med et lite økonomisk bidrag. 

Faktura sendes inn til leder. 

o Stambokføring av kviger støttes også, men dette utbetales av TYR en gang i året. 
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- Veiinger: 

Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre når det kommer til veiinger av kalver. Fødselsvekt er 

ganske god, mens 200 dager og 365 dager er for dårlig. Vi må oppfordre våre medlemmer til 

å veie mer i 2023.  

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent av årsmøtet 

5. Regnskap 2021/2022. 

Svein Eberhard gjennomgikk regnskapet. 

Ingen særskilte merknader og regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

6. Valg 2022/2023 ved valgkomitéens leder, Jørn-Terje Dragly. 

Valgkomitéens innstilling: 

Styret: 

Leder:  Svein Eberhard Østmoe 

Nestleder:  Espen Krogstad 

Styremedlemmer: 

Svein Eberhard Østmoe 

Eva Stuedal (ikke på valg) 

Merethe Mørk (ikke på valg) 

Magnus Ness (leder av avlsutvalget) 

Avlsutvalget: 

Torfinn Bakke ønsker ikke gjenvalg som leder og Magnus Ness har takket ja til å bli nye leder. 

Torfinn Bakke vil fortsatt være medlem. Angus foreningen takker Torfinn Bakke for det gode 

arbeidet han har gjort som leder av avlsutvalget gjennom mange år. 

Avlsutvalget: 

Leder:   Magnus Ness 

Medlemmer:      Torfinn Bakke 

  Arne Petter M Børresen 

  Halvor Midtsundstad 

Revisor:  Ståle Westby 

  Christer Lien 

Valgkomite: Harald Dahl 

    Steinar Schanke 

Reidun Weum 



Side 3 av 4 

Svein Eberhard Østmoe ble enstemmig valgt som ny leder. Resterende av medlemmene som ble 

foreslått av Valgkomitéen ble også enstemmig vedtatt.  

Godtgjørelse styret: 

Valgkomitéen foreslår ingen endring i gjeldende satser.  

Forslag fra Svein Eberhard:  

NAA følger TYR sine satser for daggodtgjørelse og reise. 

 

 

Forslaget fra Svein Eberhard ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

7. Fastsetting av medlemskontingent. 

Økonomien i laget er god pr. dd. Og styret ser ingen grunn til å heve kontingenten for 2023. 

Styrets forslag: 

Kontingenten for 2023 holdes på 600,- 

Forslaget fra Styret ble enstemmig vedtatt av årsmøtet 

8. Arbeidsplan 2022/2023. 

Svein Eberhard gjennomgikk arbeidsplanen. 

1. Øke seminsalget på renrasebruket. 

2. Øke vektregistreringer, flere aktive avlsbesetninger. 

3. Okseauksjonen, andre messer. 

4. Spisse avl på IMF/Angusavtale 

5. Medlemsblad, annonser. 

6. Angus på Island. 

7. Vervekampanje medlemmer.  

Det ble stilt spørsmål om muligheten til å endre annonseringene til de forskjellige aktive avlerne. 

Det er flere av annonsene som er gamle. Sven Eberhard sjekker med lokalt trykkeri om pris. Selve 

endringen i annonsene må eieren av besetningen håndtere selv. 

Arbeidsplan med overstående merknad ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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