
Referat, årsmøte Norsk Galloway 2017, telefonmøte, lørdag 28. januar kl 1200 

Leder i Norsk Galloway, Ronny Matnisdal, ledet oss gjennom årsmøtets saksliste. 

Valg av styre: Christoffer Inge Hovda, sekretær, var villig til å ta gjenvalg for to år. Gro 
Eskeland, kasserer, var villig til å ta gjenvalg for et år. Leder velges for et år om gangen. 
Ronny Matnisdal var villig til å ta gjenvalg som leder for et år. Styret ble enstemmig valgt, 
som foreslått. 

Redegjørelse for aktiviteten i året som ligger bak: Embryoimport som var et stort emne på 
forrige årsmøte, har vist seg krevende å gjennomføre. Regelen om at embryo skal være etter 
semin, reduserer antall tilbydere betraktelig.  I tillegg erkjenner vi at import av embryo er en 
kostbar risikosport; ofte store kostnader med svært usikkert resultat. Hovedfokuset i 2016 
har derfor vært å jobbe sammen med Geno for å finne nye seminokser. Vi har kjøpt inn flere 
doser av Aztec Warrior, som vil være seminoksen hele 2017. For 2018 og 2019 har vi nå fått 
på plass en ny, Fergus.  Årsmøtet vil rette en stor takk til Ronny, som har brukt mye tid på å 
lete fram aktuelle seminokser.  

Gro Eskeland redegjorde for foreningens økonomi. Gro overtok  pr mars 2016 ansvar for 
kontohold knyttet til Norsk Gallowayforening, etter Harald Velve. Vi har ikke hatt utlegg i 
2016, men fått inn kr 3500 fra Tyr knyttet til medlemskontingent og salg av semin. Vi har pr 
31.12.2016 kr 65000,- på konto. Vi vurderer det som gunstig å ha en finansiell buffer til 
eventuelle prosjekter, konsulentbistand mv.  

Gro har ansvaret for hjemmesiden og oppdaterer denne ved behov. Overgang til ny 
hjemmeside har gått greit. Gro oppfordres til å legge ut artiklene fra Tyr-magasinet om Hans 
Petter Gilje og Harald Velve. Vi legger ikke ut medlemslisten på hjemmesiden, Ronny sender 
medlemslisten pr mail til alle medlemmene.  Hans Petter Gilje tilbyr seg å lage en lukket 
Facebook-gruppe for Galloway-foreningen. Her kan man dele og utveksle informasjon litt 
friere enn på en åpen side.  

Medlemskontingenten er 250 kroner. Men uansett dyrt å bli medlem, da man også må være 
medlem av Tyr, kostnaden blir da rundt kr 2000. Kan vi evt få Tyr til å se på om prisen på Tyr-
medlemskapet kan reduseres noe? 

Styret vil i 2017 prioritere å få flere nye medlemmer. Fint dersom eksisterende medlemmer 
følger med i timen, og melder fra om nye oppdrettere som bør bli medlem. Ronny vil 
fortsette sitt engasjement internasjonalt mht kontakter og miljøer som kan være til hjelp i 
avlsarbeidet. 

De som har anledning, bes vurdere å stille ut dyr på Dyrsku`n i Seljord i september 2017. Fin 
mulighet til å vise fram rasen. Viktig å holde interessen for rasen oppe, selv om mange av oss 
ikke har særlig med dyr å selge.  

 

…………………………………………     ………………………………………..   

Hans Petter Gilje      Christoffer Inge Hovda 


