fredag 22. april 2016

Styremøte Norsk Limousin
Tilstede; Torleif, Ole Jonny, Lars Henden, Lars Tomas, Lars Erik,
Gunhild, Bjørn
Sak 08/16 Konstituering av styret.
- Styreleder; Torleif Susort
- Nestleder; Ole Jonny Olden
- Kasserer; Lars Tomas Sletten Kapelrud
- Sekretær; Lars Erik Megarden
- Materiell; Lars Henden
- 1. Varamedlem; Gunhild Sæteråsen

- Avlsutvalget
- Leder; Kristian Hovde
- Medlem; Bjørn Aasen
- Medlem; Halvor Øiestad
Arbeidsmåten i styret og avlsutvalget ble diskutert. Leder av avlsutvalget og en vara blir
bedt til styremøte.

Sak 09/16 Saker fra forrige styre
- Tur
Ny tur ble diskutert da den ble avlyst i fjor. Irland, Danmark og Frankrike kan være
aktuelle destinasjoner. Tidspunkt ble diskutert, og det ble enighet om å legge ut en
avstemming på Facebook ang passende tidspunkt. Styret prøver å tilrettelegge for at
flest mulig kan delta. Ansvarlig Lars Erik
Ole Jonny og Lars Tomas jobber videre med alternative turmål. Legges fram på neste
styremøte.
- Brosjyre
Raselaget har ingen brosjyre for rasen pr i dag. Styret ønsker å lage en ny og oppdatert
brosjyre for å fremheve rasen. Torleif ser på tidligere brosjyrer og sender disse til styret
slik at vi kan behandle innhold på neste styremøte.
Bjørn Østebø har vært i kontakt med JS Norge ang brosjyre for LUN. Det ble diskutert
om det er hensiktsmessig med felles brosjyre. Styret besluttet å jobbe videre med
brosjyre. Forslag legges fram på neste styremøte.
- E+ klubben
Siden det i 2015 ble så mange E+ slakt, var klubben sin funksjon oppe til diskusjon.
Styret ble enig om å fortsette klubben, med tildeling av plakett ved oppnådd E+ slakt
første gang. T-skjorte og pin hvert år ved nytt E+ slakt.
- Pierre har vært en av våre kontakter i Limousinmiljøet i frankrike. Han ønsker å
kommer en tur til Norge. Lars Tomas holder kontakten og vi prøver å legge opp til å ta
han opp til Limmo-16
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Sak 10/16 Ny dataplattform gjennom TYR
Nils Hagen fra Hamar Media informerte om ny løsning for hjemmeside. Tyr kommer til å
legge om sin side, og har invitert raselagene til å bli med på samme platform. Styret ser
positivt på å gå over til ny platform, men må få klarhet i de økonomiske sidene ved dette.
Torleif snakker med Tyr og sjekker kostnadene.

Sak 11/16 Limmo 16

- Bjørn Østebø informerte om situasjonen pr dato. Har hatt kontakt med Geir Nilsen i
Agrovisjon i Stavanger. Det er veldig mye som er uklart ifm hvordan Agrovisjon skal
organiseres og hvordan det skal gjennomføres. Bjørn fortsetter å jobbe med
Limmo-16.

Sak 12/16 Eventuelt

- Avlsutvalget tok opp problemstillingen ved privatimport av okser til egen avl opp mot
vervet i raselaget. Bakgrunnen for problemstillingen er at ukjente okser har kommet
opp som testkandidater. Avlsutvalget la fram sin arbeidsmetode og vurderinger. Styret
støtter avlsutvalget i sin arbeidsmetode, men ønsker å bli informert om det oppstår
tilfeller hvor avlsutvalget eller noen av dets medlemmer føler det kan bli en uklar
situasjon.

- Under årsmøtet kom det forslag om å revidere vedtektene i raselaget. Torleif legger
fram forslag til endring til neste styremøte.
Neste styremøte onsdag 1. juni -16 i Stjørdal
Hamar 22/4-16
Lars Erik Megarden
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