Valgkomitèens innstilling til årsmøtet i Norsk Charolais 2016
Leder

Hans Otto Helstad

ny, 1 år

Styremedlem

Maren Arnø
Trond Vidar Berget
Kristian Skretteberg
Petter Bjerknes

gjenvalg, 2 år
ny, 2 år
ikke på valg
ikke på valg

Pål Kirkeby
Aleksander Lillevik

ny, 1 år
ny, 1 år

Avlsutvalget

Andreas Hansen Brandvold
Bjørn-Emil Mattingsdal
Runar Bakke

ny, 3 år
ikke på valg
ikke på valg

Leder avlsutvalget

Runar Bakke

gjenvalg, 1 år

Valgkomitè

Marianne Håland
Torill Helgerud
Gunvald Jonassen

ny, 1 år
ikke på valg
ny, 3 år

Bertil Nyheim
Gaute Måøy

gjenvalg, 1 år
gjenvalg, 1 år

Varamedlem

Revisorer

1
2

Forslag honorar til tillitsvalgte
Leder i styret
Kasserer
Øvrige styremedlemmer
1.vara til styre hvis faste oppgaver
Leder i avlsutvalg
Medlemmer i avlsutvalget

kr.
kr.
kr.
kr.

15.000
8.000
4.000
4.000

kr.
kr.

8.000
4.000

(2016–2019)
(2015–2018)
(2014–2017)

(2015–2018)
(2016-2019)

Kjøregodtgjørelse styret og avlsutvalg kr. 3,80 pr. km

Valgkomitèen har bestått av: Britt Olene Aase (leder) , Hans Otto Helstad og Torill Helgerud

Litt om de som er foreslått og som er nye inn i verv
Hans Otto Helstad – leder
Fra Bindal
38år, samboer med 3 barn (10, 8 og 2,5år)
Driver hjemgården med ca. 30 mordyr og full fremforing.
Startet med 8 kyr i 2006, har hovedsaklig renraset Charolais og jobber for å bli aktiv avlsbesetning.
Har sin første okse på Staur i år.
Jobber som faglærer, hvor gården taes i bruk som læringsarena og har elever på gården hver uke.
Har ellers engasjement i lokal kultur og politikk.
Trond Vidar Berget - ny i styre
Fra Ålgård
42år, gift, har 3 barn (13,11 og 8år)
Fulltidsbonde fra 2014, kjøpte da gård i Nordåsen, har også slaktegris, NKS sau og frilandsgris
Renraset Charolaisbesetning med ca 60 mordyr, kjøpt avlsbesetning i høst, har klare avlsmål og har
også okse på Staur. Satser på å bli aktiv avlsbesetning fra nyttår, samt bruk av semin og livdyrhandel.
Har 20års erfaring som tømrer, med egen virksomhet fra 2003.
Lidenskaplig interesse for fjell og friluftsliv, hvor han har drevet kursvirksomhet.
Andreas Hansen Brandvold – ny i avlsutvalget
Fra Osen kommune i Sør-Trøndelag
33år, samboer
Driver med både Charolais og melk. +-16mordyr, full fremforing, og noe livdyrsalg.
Har fagbrev i metallurgiske prosessfag og jobberfaring i Hydro Aluminium.
Interessert i aksjehandel og jakter på kvalitetsselskaper å sette noen småkroner i.
Liker ellers jakt og fiske.

Pål Kirkeby – ny som 1.vara i styre (vært 2.vara tidligere, har ansvar for profileringsartikler )
Fra Brumunddal
Aleksander Lillevik – ny som 2.vara i styre
Fra Nesna
Marianne Håland – ny i valgkomiteen for 1 år (erstatter Hans Otto Helstad)
Fra Ålgård
Gunvald Jonassen – ny i valgkomiteen for 3år
Fra Engavågen

