
 
 

 

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE I  

NORSK HEREFORDFORENING – 2020 
 

Dato: Torsdag 19.november 2020 

Sted: Digtitalt på Microsoft Teams 

Frammøte: 23 stk, 20 stemmeberettigede 

 Fra Tyr deltok Per Sigve Lien 

  
 
 

Saksliste 

1. Åpning av møtet. 

Leder Inge Grepstad Kristoffersen åpnet møte og ønsket velkommen. Silje Eckdahl 

gjennomgikk kjørereglene for gjennomføring av møtet på Teams. 

 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 
3. Valg av dirigent/ordstyrer. 

Silje Eckdahl ble valgt til ordstyrer. 

 
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 

Morten Ueland og Håkon Marius Nybrenna ble valgt til å skrive under protokollen. 

 
  



5. Årsmelding. 

Årsmelding ble gjennomgått av leder. 

 

Kommentarer til årsmeldinga: 

- Foreningen har 6 æresmedlemmer – det hadde vært hyggelig at det sto navnet på disse i 

årsmeldinga. Leder fortalte at navnene står opplistet i foreningens vedtekter, men at 

dette var et godt innspill. Navnene ble også lest opp i møtet. 

- Det kom skryt til embryoprosjektet og auksjonen.  

 

Avlsutvalgets årsmelding/rapport ble gjennomgått av utvalgsleder. 

 

Spørsmål til avlsutvalgets årsmelding/rapport: 

- Hvorfor Tyr slipper ungokser i desember og importokser/kataloger kommer senere på 

nytt år. Tyr bekreftet desember og forteller at oksekatelogen kommer med første Tyr 

magasinet på nyåret. Avslutvalget, forteller at de som har meldt interesse for enkelte 

importokser får varsel før de legges ut, men at det er første mann til mølla. 

- Hvorfor er importoksene er dyrere i Norge enn i Sverige og Danmark.  Avlsutvalget 

antydet at geno stikker av med gevinsten. Tyr ble oppfordret av avlsutvalget til å sjekke 

med Geno hvor stort prispåslaget på dosene er, og komme med en tilbakemelding på 

dette. 

- Kan vi stole på avlsverdiene, som det står i siste TYR magasinet? Verdiene svinger mye. 

Tyr mener at den er til å stole på, men at det er en stor diskusjon om avlsverdier 

generelt. 

 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

 

6. Regnskap. 

Kasserer Anne Dieset gikk gjennom regnskapet.  

 

Kommentar til regnskapet 

- Post møtekostnader gjaldt årsmøtet i Stavanger. 

- Ettersom foreningen fikk orgnummer i år –  vil det bli søkt om mva-kompensasjon 

fremover.  

 

Regnskapet ble godkjent. 

  



 

7. Kontingent. 

Styret foreslår at kontingenten for 2020 ikke heves, men beholdes på nåværende sats kr 

500. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Arbeidsprogram/budsjett  

Leder Inge Grepstad Kristoffersen gikk gjennom styrets forslag til arbeidsprogram 

 

• Fremme bruk av Norsk Hereford sæd, og stoppe nedgang i salget 

     Markedsføring av rasen – annonser i fagblader 

• Øke medlemsmassen 

• Bedre informasjon til medlemmene 

• Markedsføre rasen 

• Import av utenlandsk sæd 

• Uttak av testokser/seminokser 

• Oppfølging av avlsplan 

• Videreføring av hjemmesider og Facebook 

• Delta på utstillinger sammen med TYR eller andre 

• Tilbud om medlemsblad fra Sverige og Danmark 

• Profileringsartikler – salg 

• Eliteauksjon av Hereford 

• Styret skal jobbe videre med ideen om spesialprodukt basert på kjøtt fra Hereford 

• Ett medlemsblad i 2021 

• Kalender 2021 

• Sponsorer og annonsører 

• Medlemstreff 

 

Kommentar: 

- Herefordforeningen må prøve å komme frem til en avtale med Nortura eller Prima 

Jæren slik som Angus-avtalen, slik at vi øker interessen og omsetning av Hereford. 

- Vi må finne en mottaker - butikkjede for produkter fra Hereford. Styret jobber med 

saken, men ber om forslag navn på personer med beslutningsmyndighet i kjedene. 

- Styret ble bedt om å prioritere arbeidet med å få til en kjøttavtale.  

- Det ble foreslått å ta kontakt med ny konsernsjef i Nortura og Konserndirektør for rødt 

kjøtt Nortura Karolina Grønås Henriksen. 

 

Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 



 

9. Innkomne forslag. 

Det var kommet inn 1 forslag til årsmøtet. 

 

Årsmøtet vedtar avlsplanene for Norsk Hereford med endringsforslag av  «bør» og ikke 

«må» under krav til mor; «Kua bør ha minimum 90 i fødselsindeks». 

 

Innkommen forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

10.  Æresmedlemmer 

Det ble ikke utnevnt nye æresmedlemmer i 2020. 

 

11. Valg 

Valgkomiteen sitt forslag til årsmøte 
 
 

Styret:  

Leder Inge Grepstad Kristoffersen Periode 2021 Gjenvalg 

Styremedlem Anne Dieset Periode 2020-2021 Ikke på valg 

Styremedlem Bente Fuglstad Periode 2020-2021 Ikke på valg 

Styremedlem Morten Elgaaen Periode 2021-2022 Ny 

Styremedlem Knut Erik Paulsen Periode 2021-2022  Gjenvalg 

 

 

Vararepresentanter til styret: 

1 vara 

2 vara 

3 vara 

Håkon Marius Nybrenna 

Erik J. Rudrud 

Per Einar Almlid 

Periode 2021 – 2022 

Periode 2020 – 2021 

Periode 2021 – 2022     

  Gjenvalg 

Ikke på valg 

Gjenvalg 

Avlsutvalg: 
   

Leder Idar Hånde Periode 2021 Gjenvalg 

Medlem 

Medlem 

Gjermund Birkeli 

Håkon Marius Kvæken 

Periode 2020 – 2021 

Periode 2021 – 2023 

Ikke på valg 

Gjenvalg 

 

Vararepresentanter Avlsutvalg 

Medlem Thomas Rindal Periode 2021 – 2022     Gjenvalg 

Medlem Morten Ueland Periode 2020 – 2021 Ikke på valg 

 

Revisor: 

Hallstein Flesland Periode 2021 Gjenvalg 



 

Valgkomite: 

Kjell Olav Kaurstad Periode 2019 – 2021    Ikke på valg 

Oddbjørn Holten Periode 2020 – 2022    Ikke på valg 

   Finn Arne Askje Periode 2021 – 2023 Ny 

 

Valg av leder ble gjort skriftlig. Det var 18 stemmer for Inge og to blank stemme. Inge G. 

Kristoffersen ble valgt. 

 

Alle valg utenom leder ble gjort ved akklamasjon i tråd med valgkomiteen sin innstilling.  

 

12.  Utdeling av diplomer 

Diplomer for 2020 blir utdelt på auksjonen på Staur i 2021. 

 

13.  Årets Hereford bilde 

Vinneren av årets bilde ble Knut Erik Paulsen. Et landskapsbilde med ungdyr på utmarksbeite 

med røsslyng.  

 

 

Årsmøtet avslutt kl 20:45. 

 

Per Sigve Lien ny daglig leder i Tyr var tilstede, og etter årsmøtet presenterte han seg selv og 

sine framdriftsplaner i Tyr. 

 

 


