søndag 11. september 2016

Styremøte Norsk Limousin
Scandic Oslo City.
Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Henden, Lars Tomas
Sletten Kapelrud, Lars Erik Megarden, Gunnhild Sæteråsen, Sigrid
Lillebråten, Halvor Øiestad, Asmund Wandsvik (saksframlegg nye
vedtekter)
Sak 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Referat fra forrige styremøte gjennomgått uten kommentarer.
Innkalling og saksliste gjennomgått. Rekkefølgen i sakslista ble endret for å passe med
tilgjengelighet på personer med saksfremlegg.
Vedtak; Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 22/16 Lagets økonomi
Lars Tomas informerte om foreningens økonomiske status. Saldo/kontobeholdning pr
d.d. + evt andre nøkkeltall.
Det er usikkert hvordan TYR avregner salg av sæd og hvor mye en kan forvente i inntekt
derifra. Summert ligger vi ganske likt med forrige år.
Medlemmer i styret er sein med å sende inn reiseregning. For å holde et ajourført
regnskap må medlemmer sende inn reiseregning fortløpende.
Vedtak: Med virkning fra dette møtet kan reiseregninger som er mottatt seinere enn tre
mnd etter utlegg bli avvist.

Sak 23/16 Gjennomgang av tidligere møtereferat
Tidligere vedtak som ikke er fulgt opp, eller hvor saken fortsatt jobbes med, finner vi
gjennomgang av avlsplan. Her er det knyttet noe usikkerhet rundt hva som er gjort etter
årsmøtet.
Vedtak: Lars Erik følger opp status på dette arbeidet.
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Sak 24/16 E+ klubben
Lars Henden orienterte rundt klubben. Styret ønsker at kriteriene for å bli medlem av
klubben kommer fram for medlemmene.
Vedtak; Lars Henden og Sigrid får lagt inn kriteriene på hjemmesiden før 1. oktober
2016.

Sak 25/16 Orientering rundt opprettelse av ny hjemmeside
Den nye hjemmesida var oppe på nett 23. august 2016. Mye arbeid er gjort på kort tid
for å få det til, og resultatet har blitt meget bra.
For å gjøre sida enda bedre trenger Sigrid å gjøre noen investeringer. Vi mangler også
en del dokumenter fra tidligere år, som f.eks. møteprotokoller og årsmøtereferat.
Vedtak:
Fullmakt til innkjøp vedrørende arbeid med nettsida ble gitt til styreleder
Forrige nummer av LimousinNytt legges ut på nett, når neste nummer er lagt i postkassa
og er i salg.
Lars Erik tar kontakt med tidligere sekretærer og samler møtereferat som kan legges ut
på nettsida.
Avlsutvalget gjennomgår det som er skrevet under fanen «avl». Innholdet må revideres
og tilbakemelding sendes Sigrid for publisering.
Halvor følger opp dette med frist 1.oktober 2016.

Sak 26/16 Strukturering av annonsesalg, sponsoravtaler.
Norsk Limousin har potensiale for å kunne hente mer inntekt i form av annonsesalg.
Styret har sett på hva vi selger i dag og hvordan ting blir publisert i LimousinNytt.
Styret har vært i dialog med Gunnhild og Asmund Vangsvik angående fremtidig
annonsesalg. Styret har som målsetting å få flere faste avtaler.
Vedtak: Styret gir Gunhild og Asmund mandat om å utarbeide et forslag til
annonsekontrakt som kan gi Norsk Limousin arbeidsbesparelser og økte inntekter.
Forslag til kontrakt sendes styret innen 10. oktober 2016.
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Sak 27/16 Hamar Media, info om muligheter for enklere utgivelse av
medlemmsblad.
Jan Otto Veiset som redaktør for LimousinNytt har sagt opp sin avtale med Norsk
Limousin. Styret ser nå på mulighetene for å forenkle utgivelsen av bladet i framtiden.
Hamar Media var invitert til styremøte for å informere om deres muligheter for å gi ut
LimousinNytt også i framtiden. De møtte ikke.
Vedtak: Torleif og Ole Jonny fortsetter dialogen med Jan Otto, Hamar Media og Tyr om
hvordan vi gir ut LimousinNytt i framtiden. Sigrid støtter Torleif og Ole Jonny med faglige
innspill og råd.

Sak 28/16 Innkjøp av telt til bruk på stand / utstillinger
Ref sak 17/16 har Torleif fått tilbud på solide telt fra O.B Wiik. Størrelse og fargevalg ble
diskutert.
Vedtak: Telt i størrelsen 3 x 6 m anskaffes. Torleif får utarbeidet et forslag til design og
dekor slik at styret kan gjøre endelig vedtak.

Sak 29/16 Reklame i TV2 kundetorget
Torleif har blitt kontaktet av TV2 kundetorget med forespørsel om reklameplassering der.
Vedtak; Styret takker nei til tilbudet.

Sak 30/16 Redigering av vedtektene.
Ref sak 16/16 ble det vedtatt ei gruppe som skulle jobbe med revidering av vedtektene
fram til neste årsmøte.
Utkast til nye vedtekter ble sendt ut i forkant av styremøte. Styremedlemmene har lest
forslaget og ingen har innvendinger til innholdet i forslaget. Det foreligger noen
språkmessige feil som bør rettes før utsendelse.
Vedtak; Styret er enstemmig i at dette er en god revidering av vedtektene. Sigrid leser
korrektur på innholdet. Vedtektsforslaget sendes ut til samtlige medlemmer som en del
av innkallelsen til årsmøtet.

Sak 31/16 Plan for utgivelser av LimousinNytt 2016
Styret diskuterte når de neste numrene av LimousinNytt skal gis ut. Det ble fremmet et
forslag om å i tillegg til LimousinNytt, også gi ut et Limousin Info blad. Dette bladet skal
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inneholde de beste artiklene så langt i år, og sendes alle medlemmene og de som har
kjøpt Limousin sæd.
Vedtak; Lars Tomas sjekker muligheten for å kunne gi ut LimousinInfo med bladet
Buskap mot jul. Styret ønsker å gi ut ett LimousinNytt medio oktober, og ett i mars 2017.

Sak 32/16 Janoco - håndtering av tjenestekjøp i oppsigelsestiden
Janoco har sagt opp sin avtale med Norsk Limousin som ansvarlig redaktør for
LimousinNytt. Avtalen har en oppsigelsestid på seks måneder. Styret diskuterte
arbeidsfordeling og hva som skal gjøres av Janoco i oppsigelsestiden.
Vedtak; Styret er enstemmig i at Sigrid overtar arbeidet med oppdatering og drift av
hjemmesiden. Torleif og Ole Jonny avklarer med Janoco hva han skal bidra med og hva
styret skal gjøre av arbeid med de tre neste utgivelsene av limousinbladet.

Sak 33/16 Limmo-16
Bjørn Østebrød har gjort en stor jobb med å følge opp samarbeidet med Agrovisjon. Det
har begynt å komme inn påmeldinger til auksjonen. All påmelding av dyr til auksjonen
går til Bjørn Aasen. Det prioriteres full frensh og kollede dyr. Ønsket antall dyr er 25-30
dyr. Katalogen blir som før, Lars Tomas utformer denne. Det har også kommet
forespørsel om å selge individ fra Midt-Norge om å ha med individ på auksjonen uten at
dyrene fysisk er tilstede i ringen.
Vedtak; Bjørn Aasen mottar påmeldingene til Limmo-16, sammenfatter info om dyrene
og sender materialet til Lars Tomas for trykking av auksjonskatalog.

34/16 Info fra avlsutvalget
Halvor fra avlsutavalget informerte om en sak ang inntaket av nye testkandidater til
Staur. Styret avventer en skriftlig informering fra avlsutvalget.

Oslo, søndag 11. september 2016
Lars Erik Megarden, referent.
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