
Referat fra tlf/styremøte 30.11.16 

Tilstede: Torleif Susort, Lars Henden, Lars Tomas Sletten Kapelrud, Ole Jonny Olden, 
vararepr. Sigrid Lillebråten og Kristian Hovde fra Avlsutvalget.  Lars Erik Megarden hadde 
meldt forfall. 

Sak 37/16 Forrige referat 

Referat fra forrige styremøte gjennomgått, ingen kommentarer. 

Sak 38/16 Status økonomi 

Lars Tomas gjennomgikk i korte trekk dagens situasjon. Ca kr. 425.000 på konto. JOV har 
hittil i år fått betalt kr. 100.000 for utført jobb som redaktør. Lavere reiseutgifter ifm 
Limmo 16 enn Limmo 2015. Utgifter til styremøter i 2016 er ca kr. 99.000 (ca kr. 66.000 i 
2015) Annonseinntekter i 2016 ligger an til å bli ca kr. 40.000 høyere enn i fjor. Ligger an til 
et litt større overskudd i 2016 enn 2015, vanskelig å si nøyaktig da det er knyttet litt 
usikkerhet opp mot sædsalg. Lars Tomas kontakter Oddbjørn Flataker ang denne sak. 

Sak 39/16 Orientering fra Avlsutvalget 

Kristian Hovde orienterte. Oppløftende resultater på Staur. En testkandidat fra Vigenstad 
må tas ut pga horn. Det jobbes med import av semin/embryo. Avlsutvalget har brukt mye 
tid på gjennomføring av Limmo 16 og utgivelse av oksekatalog. Avlsutvalget bidrar til mye 
stoff til Limousinnytt, men syns det er gitt håpløst korte frister for å komme med stoff. 
Ang revidering av avlsplan, ønskes den revidert neste år, men videreføres som den er pr i 
dag. 

Sak 40/16 (sak 4 og 6 behandlet sammen) Orientering fra Tyr ledersamling/
jordbruksforhandlingene 2017 

Torleif refererte fra ledersamlinga. Der ble innspill til jordbruksforhandlingene 
gjennomgått. Ønske om større fokus på beitebruk. 

Sak 41/16 Evaluering av Limmo 16 

Optimalt med 23-25 auksjonsdyr, stor jobb med tilrettelegging, Bjørn Østebrød har lagt 
ned en god del arbeid i forkant. Fin dyreflyt.  

Sak 42/16 Årsmøte Norsk Limousin 2017, tid, sted, forberedelser, oppgavefordeling. 

Årsmøte i Norsk Limousin avholdes i Stavanger 10.-11. februar sammen med LUN. Torleif 
innhenter  priser og informerer styret. Enstemmig vedtatt. 

Sak 43/16 Mål for Norsk Limousin, notat fra Sæteråsen & Wandsvik 

Utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtatt 



Sak 44/16 Ny redaktør Limousinnytt, notat fra Sæteråsen & Wandsvik 

Forslag til vedtak: «NL retter en henvendelse til Asmund Wandsvik om å ta ansvaret for 
utgivelsen av Limousinnytt og driften av hjemmesiden fra 1. mars 2017. Styreleder gis 
fullmakt til å søke en ordning for dette med Wandsvik om aktuell løsning.» Enstemmig 
vedtatt. 

Sak 45/16 Overtakelse av NL-materiale fra Janoco 

Forslag til vedtak: «NL anmoder Asmund Wandsvik om å gå i dialog med Janoco med den 
målsetting å få overtatt alle dokumenter og andre eiendeler som tilhører NL. Hvis AW er 
villig til dette, informerer styrets leder Janoco om at dette skal skje på vegne av NL.» 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 46/16 Mediestrategi/ambisjonsnivå LimousinNytt, notat fra Sæteråsen & Wandsvik. 

Utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtatt 

Sak 47/16 Eventuelt 

Sigrid informerte litt om oppdatering av hjemmesida. 

Referent 

Ole Jonny


