
Protokoll fra Årsmøte i Norsk Herefordforening - 2A1.8

Dato:
Sted:
Fremmøtte:

Lørdag 10. november 2018. Kl. 16:00
Scandic Vulkan - Oslo
20 stk. var til stede, 13 stemmeberettigede'

[Kaffe - gjerne litt før!)

Åpning av møtet
Leder Inge Grepstad Kristoffersen åpnet møtet.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble godkjent.

Valg av dirigent og ordstyrer
Forslag: Inge Grepstad Kristoffersen

Vedtak: Inge Grepstad Kristoffersen ble valgt som dirigent og

ordstyrer.

Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Forslag: Leif Hartveit og Marianne Sandgren

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.

Giennomgang av årsmeldingen
Inge G. Kristoffersen orienterte om årsmeldinga fra styret, og Idar Hånde

orienterte om årsmeldinga fra avlsutvalget.

Kommentarer:
- Ønske om mer aktivitet på Facebook og hjemmesidene - f.eks. fra

sommertreffet!
- Overrasket over seminsalget og at det er opprettholdt'

L.

4.

5.
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- Ønske om at ved fellesturer at det blir satt ned en komite eller
lignende slik at vi kan ha et felles opplegg og sosialt samvær. Hvor
man kan få med flere. Se på New Zealand turen allerede nå.

- Alle som stiller opp - stor applaus!
- NHF må bli mere synligM Kan miste medlemsmassen
- Ang. Nortura og kjøtt. - ingen fremdrift dette året.
- Ønsker mer informasjon, savner Herefordnytt den gamle redaktør

Øyvind Utgården vil gjerne bidra.
- NHF bør bruke midler til utgivelse ikke bare til trykking
- Stort potensial
- Forslag om å dekke salæret på auksjonen, styrebehandlet forslaget

ikke aktuelt.
- Medlemmer som er redde for en nedtur på auksjonen.

Årsmeldingen er for øvrig godkjent
- Semin: Restlager semindoser, hva skal vi gjøre med dem? 70 av

Crossfire og 40 av No Wastin Time. Kanskje alle kan kjøpe noen hver.
- Avlsutvalget har brukt mye tid på importoksene.
- Mer oppmerksomme på skjedeprolaps og det problemet der. Cæcar av" 

Kleivi ser ut til å være hovedproblemet for noen. Rapportere i
storfekjøttkontrollen hva som er utrangeringsårsak - spesielt dersom
de har hatt dette problemet. Det tas alvorlig i avlsutvalget og blant
andre produsenter. Det varhøy fokus på dette vedr. uttaket til Staur i
år. Må fh gehør hos Team Avl - men det er noe vanskelig.

- BT bucar, kan vise seg å være stamfar, linjene går tilbake hit.
- Det må komme frem hvilke linjer man ikke vil ha. Avlsutvalget må si

generelt hva man ikke vil avle videre på.
- Må se på nye embryo-okser og interessere seg for de også.
- Strategiplanen TYR mot 2025 - avlsutvalget hadde en kommentar, At

avlsutvalgene i raselagene må beholde innflytelsen sin til å være med
å bestemme over avlsmåla til rasen.

- Forklare i medlemsbladet, informasjonsside om hva som er
stambokførte dyr osv. Og litt om salg og muligheter

- 1 blad som er godt - er vi enige om at holder
- Kalendere og blad må også distribueres! Ta de med på bondelag og

andre arrangement, oppfordrer alle til det.

Forslag: Årsmeldingen godkjennes slik den foreligger, kommentarer tas til
etterretning.

Vedtak Forslag enstemmig vedtatt.
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6. Regnskap

Norsk Herefordforening Regnskap 2Ol7 -2OL8

INNTEKTER:
Salgsbonus semin
Medlemskontingent
Midler fra Tyr
Annonse/sponsor
Profileringsartikler
renteinntekter

41,.1,87

89.700
20.000
49.500
1.3.970

1t1
SUM

UTGIFTER:
Møteutgifter
Styrehonorar
Avlsutvalg hon.
Fagturer
Herefordnytt
Herefordkalender
Profileringsartikler
Kostnader stands
Ann.,prem.,gaver,porto

Kr 2t+.468

2r.873
24.000
16.000
30.523

6.688
26.175

1.685
L 1.360
27.657

SUM KT

RESULTAT

L65.96L

4A.507

BATANSE
47.70.2077 30.09.2018

Kontanter
Bankinnskudd
Krav

Årets Overskudd

Kontrollsum

3.524
70.110
89.664

48.507

21.1..805

3.524
L37.41.2
70.869

21.1..8A5

Regnskap ført av Kjell Kaurstad

Regnskap revidert og godkjent av Ludvig Fjeld



Protokoll fra årsmøte i NHF - 2018

7. Kontingent
Forslag: Ingen endring, medlemskontingent er 500 kr.

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.

B. Arbeidsprogram/budsiett

Merknader:
- Styret får fullmakt til å benytte eksterne medarbeidere for å få gitt ut
medlemsbladet og til å kunne betale litt for dette.
- Kjøtt: Nortura har ikke gjort noen god jobb på dette. Det er viktig å

følge med på når oksekalva er ferdige i fjøset. Få denne kunnskapen
frem til folk. Oppforing spesielt. De som forer opp okser vil ha tunge
raser. Hereford ønskes ikke i det heletatt. Furuseth har avsetning
høyere enn Nortura på kalv.

- Styret burde få til en dialog med Prima færen og Nortura. Avtale
samme som for Angusl Komme inn i samme avtale kan være med
aktuelt enn en egen ny avtale. Totalregnskapet er i fordel de lette
rasene. Må fremme Hereforden som er minst like god som Angusen

Forslag:

Forslag til arbeidsprogram 2019.

Hereford

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt med merknader tatt til etterretning,
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9. Innkomne forslag
Forslag 1.

Avlsplan for Hereford skal ses over hvert år, før og på årsmøte.

Kommentar:
- Det må avles og fokuseres på hodyra også like viktig som handyra'
- Hva gjør vi for å øke marmoreringa? Tilvekst har bidratt til en eventuell
reduksjon på dette. Vi har en vektlegging av marmorering på 10o/o i
avlsplanen. Vil fortsatt være viktig på lang sikt. Markedsføre dette bedre!
- Vekte moregenskaper enda høyere?! Moro om Herefordforeningen kommer
først på dette
- Utfordringen vår er at vi bare har 2 seminokser som må inneha alle
egenskaper.
- Vektregistreringer må vi også bli flinkere på å fronte.
- Det er også viktig å poengtere hvilke okser som passer på kviger og hvilke
som passer til kuer. -For ikke å avle "kattunger liksom". Må bevare
størrelsen.
- Generelt har Hereford lite kalvings vansker ettersom krysset er blitt mye
bedre,

Forslag til vedtak: Avlsutvalget får fullmakt til å se på dette, og til å endre på

vektleggingen i avlsplanen hvis nødvendig.

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.

10. Æresmedlemmer
Det er ved sjeldenhet det utnevnes æresmedlemmer. Dette er noe som skal
henge høyt.1år har imidlertid styret bestemt at vi skal utnevne en person.

Nytt æresmedlem av Herefordforeningen er: Håkon Marius Kvæken. Han var
med å stifte styret i NHF for 36 år siden, Han har vært en markant
herefordmann siden - selv om han har andre raser.

Kvæken startet med de første Hereford dyrene på gården i Løten som 1,9

åring i 1980. Fulgte opp som flere andre med import av avlsdyr fra Sverige i
1983, Da NHF ble stiftet i november 1982, ble han med i styret og var leder
etter Odd Wøyen allerede i 1,984 - 1986 for deretter å bli leder av

avlsutvalget til 1989.

I LTBT var Håkon Marius og Odd Wøyenpionerer i arbeidet de gjorde med
embryo fra Hereford fra Canada. I "kjøttfeavl 13" fra L9B6 står det en artikkel
om "Egg transplantasjoner - surrogatm Ødre i fjøset" det var i Kvækens fiøs'
Det var også bilde av en ung og lovende Håkon Marius - han er fortsatt en

like lovende og entusiastisk Herefordavler og ammekuprodusent'
I forbindelse med det embryoprosjektet var uttalelsen den gang at det ble
innkjøp av embryo i stedet for traktor det året. Odd Wøyen har sagt at ET-



Protokoll fra årsmøte i NHF - 2018

kalvene var bra, men til hvilken pris. Dere viste at for fremgang i avlen må
noen gå foran og ta noen sjanser.

Håkon Marius Kvæken har i alle år bidratt til avlen med egen besetning og
ikke minst vært en viktig bidragsyter for Herefordarbeidet i Norge. "Selv om
du har flere raser på gården, tør vi påstå at det er Hereford som står ditt
hjerte nærmest. Du var den første som kom med i mentor ordningen NHF
startet i Norge, du snakker varmt om Hereford i alle sammenhenger, stiller
opp på arrangement og er ikke redd for å gi tilbakemeldinger på plusser eller
minuser i avl/foreningen. Gratulerer med utnevnelsen og velkommen tilbake
som medlem av avlsutvalget i NHF,"

11.Valg

Som fremlagt:

Styret:
Leder Inge Grepstad Kristoffersen Periode 20\9 Gjenvalg
Styremedlem Anne Dieset Periode 20LB - 2019 Ikke på valg
Styremedlem Bente Fuglstad Periode 20IB - 201,9 Ikke på valg
Styremedlem Silje Eckdahl Periode 20L9 - 2020 Gjenvalg
Styremedlem Knut Erik Paulsen Periode 2019 - 2020 Ny

Vara representanter til styret
1 vara Håkon Marius Nybrenna Periode 201,9 - 2020 Gjenvalg
2 vara Arne Olav Greftegref Periode 201,8 - 2019 Gjenvalg
3 vara Per Einar Almlid Periode 2019 - 2024 Ny

Avlsutvalg:
Leder Idar Hånde Periode 2019 Gjenvalg
Medlem Gjermund Birkeli Periode 201,8 - 2A$ Ikke på valg
Medlem Håkon Marius Kveken Periode 201,8 -2A20 Ny

Vara Avlsutvalg
Medlem Thomas Rindal
Medlem Morten Ueland

Periode 201.9 - 2A20
Periode 2AIB - 201.9

Gjenvalg
Ikke på valg

Revisor Ludvig Fjeld Gjenvalg

Godtgiørelser: - ingen endring
Formann: kr 10 000,-
Sekretaer: kr 5 000,-
Styremedlemmer: kr 3 000,-
Leder for avlsutvalgel kr 10 000,-
Medlem i avlsutvalgel kr 3 000,-
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Prpt*kcll ka årsm$ts i Ni{F' ?01S

Valgh*u$te:
Fer Helge Lindseth
Susan*e Fuglstad
KiellOlxv Kaursta$

0sl*,10. N*vember ?StB

Periad* 3$l'? - 2Så$

Peritde ?SlS * 3Så*
Feri*de ?019 - eSlt

It<ke på valg
Ikke på valg
|$v

V*$tak: Slenvalg ?$ nye vlfg3Xie**e ved akklawasjan" Valg *v leder ble

glort ux?inTig; rned i? st****u hvorav X avga blank stemrn*'

*dt*åÅisivu*tutt s*:n f*res!ått' altså ingen *ndring'

trU. lltdellxlg av $lPlcwer
.{*Itdelingavdlpion.lertilsenrinugtestkan$idater,.$taurå01?og?s1.s,
- Sette ble ikke gien*omført gr*nÅet noen:xlsfarståelser ang' trykkingen'

$ipl*rxer knlxmer veS neste *nledning'

13. Årex $erefcrd bilde
- Åv ss bitd;;Åta inn*u*dere ble år*ts bils* kåret. $t nydelig bildc

tatt av susann* Fuglstx*, av to llercf*rd lqrr s$rn nltsr utsikten *ver

$iona$oråen på Fuglstad ved ltelgelandslErsten'

[Jnderskrift Pr*taka]l:
- ,' il': I ,

r'^tl t'?tru{q..J
Leif $artveit

R*ferent


