tirsdag 18. oktober 2016

Styremøte Norsk Limousin
Telefonmøte
Tilstede; Torleif Susort, Lars Henden, Lars Tomas Sletten Kapelrud, Lars
Erik Megarden, Bjørn Aasen, Kristian Hovde, Halvor Øiestad, Bjørn
Østebrød
Sak 36/16 Arbeidsmøte for Limmo-16
Bjørn Østebrød informerte
- Bjørn skal ha møte med vaktemesteren i hallen i morgen for å koordinere de siste
detaljene.
- 12x 18 mtr telt for selve auksjonen
- 9x24 mtr telt for å ha dyra i. Med så mange dyr påmeldt blir det litt knapt med plass.
- Fatland kommer med 3 biler hvorav 1 med henger. Fatland og Midt-Norge Slakteri
ordner og koordinerer alt med transporten. De skal være levert fredag ettermiddag.
- 1 slaktebil må til en hver tid stå disponibel for evakuering av dyr.
- Teltene monteres tirsdag samme uke. Bjørn med flere starter rigging allerede tirsdag.
Når dyr og avlsutvalg er på plass fredag skal alt være på plass. Avlsutvalget setter
dyra i riktig binge.
- Ift smittepress legges det opp en vannslange til bingene for å kunne vaske ved behov.
- Felleskjøpet leverer spon. Bjørn Østebrød henter spon med hestenger. Østebrød
ønsker kuband for å surre binger, gule bøtter for drikkevann. Østebrød sender
oppdatert mail til Torleif Susort på materiell. Torleif tar kontakt for å fikse resten.
- Lørdag; Avlsutvalget driver dyrene i ringen. Styret skriver kontrakter og ordner salget.
- 150 grinder selges for kr 800,- De må rigges ned etter auksjonen.
- Etter auksjonen må styret sette opp kjøreliste. Avlsutvalget laster opp på bilene.
- Lars Tomas og Lars Henden drifter standen for salg av profilartikler og påmelding for
bydere til auksjonen. Lars Henden er kontaktpunkt for telefonbydere, som må ha vist
sin interesse for auksjonen før kl 11.00
- Kontrakter, hvem sitter på disse. Tore Nilsen og Hans Olav kan ha de i elektronisk
format. Østerbrød har et eksemplar som sendes styret.
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tirsdag 18. oktober 2016
- Teltene må være tomme til lørdags kveld.

- Arbeidsfordeling- Styret - sekreteriat
- Avlsutvalget - ringen
- Heggelund - presentere dyra
- Kveken - auksjonarius
- Avlsutvalget
- Plukke ut dyr til auksjonen
- Kontrollere veterinærattester ved ankomst. Det må være en attest pr individ.
Bjørn Aasen sender ut info om dette.
- BRSV status - Bjørn Østebrød har snakket med lokalt Mattilsyn. Det eneste de
krever pr dato er Helseattest, samt kontroll på klauvsykdommer. Mattilsynet har
gjort det klart at ved tilsyn ønsker de ikke å se stressa eller syke dyr
- Presentasjon av dyrene henges opp på bingene.
- Bør dyrene ha LOT nr, auksjonsnr? Vedtak; det skal brukes LOT nr. Individene
merkes med hvit merkespray.
- Det har vært endringer i dyra helt fram til dd. Flere endringer må påregnes fram
til auksjonsstart.
- Felles middag på lørdag kveld - Det er reist spørsmål om vi skal ha et eget bord
for NL på Scandic? Flere ønsker dette. Vedtak; Vi bestiller bord med Limousin til
middag på Scandic lørdag 29. oktober 2016. Lars Henden legger ut dette som et
arrangement på FB med påmelding til Torleif Susort med frist innen onsdag
26/10 kl 23.59

Riks, tirsdag 18. oktober 2016

Lars Erik Megarden, referent.

2

