onsdag 1. juni 2016

Styremøte Norsk Limousin
Tilstede; Torleif, Ole Jonny, Lars Henden, Lars Tomas, Lars Erik, Jan
Otto
Sak 13/16 Referat og innkalling
Referat og innkalling gjennomgått og kommentert. Møteplan manglet i referat.
Møteplan fra forrige styremøte
- 12/9-16 Styremøte Oslo
- 29/10-16 Limmo-16 i Stavanger
Telefonmøter i mellom for å koordinere Limmo-16.
Saksliste bør komme til styremedlemmer minimum 14 dager før og utkalling vil gå til
styremedlemmer og avlsutvalg for å holde folk informert.

Sak 14/16 Hjemmeside Norsk Limousin
Torleif har muntlig blitt informert om kostnadene rundt dette. Raselagene må påregne
noe ekstra arbeid for å få egen hjemmeside integrert med TYR plattformen, og det vil
også bli gjennomført opplæring.
Vedtak; Styret vedtar at NL flytter hjemmesiden til TYR sin nye IT-platform levert av
Hamar Media.

Sak 15/16 Limousin Nytt - ståsted og fremtid
Jan Otto Veiseth deltok på møtet og informerte om sin egen situasjon og kontrakt med
Norsk Limousin som redaktør for Limousin Nytt. Jan Otto informerte styret om
arbeidsmetode og arbeidsfordeling i redaksjonen. Pr i dag er det Jan Otto, en fra
avlsutvalget og en fra styret som har deltatt. Tilfang av stoff er ei utfordring, og Jan Otto
oppfordret styret til å bidra med tips om aktuelle saker.
Styret diskuterte antall utgivelser i året. Pr idag er det fire, men kostnadene knyttet til
bladet har økt betydelig det siste året. Mest med grafisk design og trykk da forrige
samarbeidspartner sa opp avtalen og vi ble tvunget til å finne ny. Tre utgivelser ble
vurdert opp mot kostnad, faglig innhold og timing mot arrangement, semin import og
Staur tester.
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Vedtak; Styret vedtar at vi fortsetter med Jan Otto som ansvarlig redaktør og
redaksjonens medlemmer blir som før.
Videre fortsetter vi med fire utgivelser i 2016 og gjør en ny vurdering av antall utgivelser
etter Limmo-16.

Sak 16/16 Revidering av vedtekter
Torleif presenterte nåværende vedtekter og har drøftet vedtektene med eksterne
ressurser. Styret diskuterte noen vedtektspunkter og hvordan dette skal jobbes med
videre. Det er klart at det bør gjøres en jobb med å få vedtektene revidert.
Vedtak; Styret oppnevner ei arbeidsgruppe for å jobbe med vedtektene videre. Gruppen
bestående av Torleif Susort, Tore Nilsen, Asmund Wandsvik og Inger Johanne Bligaard
skal gå gjennom dagens vedtekter og sette opp et forslag til nye. Asmund koordinerer
arbeidet i gruppen. Disse skal presenteres på styremøtet 12. september. Etter det er
behandlet i styret vil forslag til vedtekter bli sendt lagets medlemmer før årsmøtet, og
vedtektsendringer settes opp som årsmøtesak.

Sak 17/16 Tur 2016
Avstemningen på FB siden til Limousinavlere viste klar interesse for å ta en tur til
Frankrike i januar / februar 2017. Ole Jonny og Lars Tomas jobber videre med
innspillene og setter opp et reiseforslag.

Sak 16/16 Limmo-16
Bjørn Østebrø er fortsatt i dialog med Agrovisjon, og Torleif informerte om dialogen med
arrangøren. Det er nå rimelig sikkert at vi får plass til å arrangere Limmo-16 på
Agrivisjon. Utstillingsplass og vilkår blir likt som under Agroteknikk 2015. Vi starter nå
oppfordringa til å melde på dyr til auksjonen gjennom FB, hjemmesida og i neste
Limousin Nytt.

Sak 17/16 Utstillingstelt til NL
Under auksjonen på Staur ble det klart at vi må oppgradere utstillings standen vår.
Forslaget til styret er å gå til anskaffelse av telt til utstilling og oppgradere
utstillingsmateriellet i form av roll up.
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Vedtak; Torleif innhenter tilbud på telt og fargekombinasjoner. Legges fram på neste
styremøte og målet er å ha teltet klart til Staur 2017.

Sak 18/16 Eventuellt

- Det begynner å bli rift om rommene til Agrovisjon. Torleif bestiller rom til styret.
- Ny brosjyre. Torleif hadde med den gamle for framvisning. Styret leser gjennom
brosjyren og kommer med innspill. Lars Erik kontakter Bjørn Østebrø for å se på
samarbeid med LUN.

- Lars Tomas fikk de siste underskriftene for å rydde opp i gamle kontoer og med
ALTINN.
Neste styremøte mandag 12. september 2016 i Oslo
Malvik, onsdag 1. juni 2016
Lars Erik Megarden
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