tirsdag 17. januar 2017

Styremøte Norsk Limousin
Sted; Nortura Malvik
Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Tomas Sletten Kappelrud, Lars Henden og
Lars Erik Megarden

Sak 1/17 Gjennomgang møtereferat
Gjennomgang forrige møtereferat.
Kommentar; møtereferat ikke kommet ut til styremedlemmene. Ole Johnny gikk gjennom
referatet.
Vedtak; Et skrevet referat må komme ut til styremedlemmene. Ansvar; Ole Jonny

Sak 2/17 Hjemmeside NL / LimousinNytt
Sak

- Styret i NL ønsker fortsatt produksjon av LimousinNytt med faglig innhold ment for
medlemmer av Norsk Limousin. Styret må utforme rammer for videre produksjon av
disse bladene.

- Finansiering og kostnader knyttet til bladet og hjemmesiden må synliggjøres.
Drøfting

- Hvem og hva er redaksjonskomiteen.
- Hvor mange sider skal bladet være pr utgivelse og hvor mange utgivelser pr år
- Hvor mye av bladet skal være annonse og hvor mye skal være faglig innhold?
Vedtak

- Styret utnevner en Redaksjonskomité (RK) bestående av tre til fire stykker. En
redaktør som er en fra styret, en fra avlsutvalget, samt en til to uavhengige. De to
sistnevnte skal fungere som journalist og annonseselger / distributør. RK skriver
arbeidsnotat som distribueres til styret.

- LimousinNytt skal være minimum 24 sider pr blad og gies ut som fire utgivelser pr år.
Utgivelsene skal følge den naturlige aktiviteten til Norsk Limousin. Ved behov skal RK
gi ut ett LimousinInfo i stedet for / tillegg til de andre utgivelsene.

- Det skal maks være 35% rene annonser i LimousinNytt. Redaksjonen står fritt til å
øke inntekten ut over dette i form av betalte artikler som ikke framstår som rene
annonser. Andelen annonser i ett LimousinInfo skal diskuteres med styret før
redaksjonsarbeidet starter.
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- Ved behov skal RK forankre avgjørelser hos sittende styre i NL.
- Styret har enstemmig vedtatt at for året 2017 er Lars Erik Megarden redaktør, Bjørn
Aasen avlsrepresentatn og Asmund Wandsvik journalist.

Sak 3 Årsmøtet 2017
Sak

- Det er bestilt plass til 30-40 stk på Scandic Airport Hotell Stavanger til den 10-11.
februar 2017. Årsmøtet til LUN skal være lørdag 11. Fatland har tatt utfordringen til å
stille med kjøtt til middagen fredag 10.
Drøfting

- Når skal årsmøtet starte? Hva skal være sakslista?
- Kostnader til deltakelse på årsmøtet
Vedtak

- Årsmøtesamlingen starter med lunch kl 13.00 etterfulgt av faginnlegg kl 14.00 fredag
10.02.2017. Årsmøte fra kl 15.00 til 18.00. Nytt faginlegg kl 18.00 med festmiddag kl
20.00. RK får ansvaret med å legge ut dette på nettsider og sosiale medier.
Årsmøteinnkalling og årsmelding distribueres elektronisk. Påmelding til Torleif innen
30.01.2017. Torleif sender prisalternativene til Lars Erik innen 20.01.17. Lars Erik
sender ut forslag til årsmelding

Sak 4/17 Økonomi 2016 og Budsjett 2017
Sak

- Lars Tomas presenterte regnskapet for 2016.
- Budsjett for 2017 utarbeidet
Drøfting

- Den største usikkerheten er knyttet til hvor mye laget får utbetalt for sædsalget. Styret
tok kontakt med TYR under møtet og fikk avklart at det blir en økning fra 2015.

- Varelager av profilklær er ikke gjort opp. Lars Henden gjør dette før fredag 20. januar
- Drøftingsmomenter under budsjettarbeidet gikk på annonsering og kjøp av telt til
utstilling.
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- Det er knyttet stor usikkerhet rundt hva som kommer raselaget til gode for salg av
sæddoser. Tyr har ikke helt klare linjer på hva som ligger til grunn for både selve
salget og bonusen for økt salg.
Vedtak

- Regnskapet for 2016 er gjennomgått og viser et overskudd på kr 71 864,- Oppgjør for
sædsalg føres inn og varelager telles før fredag 20.01.17. Lars Tomas oppdaterer
siste tall og sender regnskapet til revisjon innen fredag 20.01.17

- Budsjett for 2017 utarbeidet med et overskudd på kr 74 700,- og enstemmig vedtatt.
- Om det ikke skulle komme en avklaring under utbetalingen januar 2017, må dette
avklares med TYR. Ansvar Lars Tomas

Sak 5/17 Aktivitetsplan 2017
Sak Utarbeidelse av aktvivitetsplan
Drøfting

- Etablere en Redaksjonkomite som gir ut fire blad for 2017
- Skaffe telt for utstilling i den hensikt å gjøre en bedre profil under auksjonen på Staur.
- Gjennomfør Limmo-17.
- Fortsette det gode sædsalget vi har hatt i 2016
- Motivere medlemmer til å bli Aktive Avlsbesetninger iht TYR sin intensjon. På den
måten forsterke avlsverdiene på våre norske okser.

- Styret har som mål om å være representert med dyr på Dyrsku´n 2017
- Spørre årsmøtet om det er interesse for fagtur 2017.
Vedtak; Styret presenterer aktivitetsplanen under årsmøtet 2017

Sak 6/17 E+ klubben
Sak
Lars Henden har fått tilbakemelding på at det er en som har fått E+ i 2016.
Drøfting
Kan det være flere som har oppnådd denne klassen i 2016? Vi fikk klarhet gjennom
Nortura at det var slaktet tre okser med E+ i 2016. Rase og hvem var for dem ukjent.
Vedtak;
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Lars Henden sjekker med animalia hvilke raser som har mottatt E+, og deler ut
utmerkelse til E+ leverandører under årsmøtet.

Sak 7/17 LimousinInfo
Sak; Skal vi gi ut LimousinInfo 2017? Hvor stort og til hvem?
Drøfting; Hvilken årstid vil være gunstig for å få best effekt, og hva skal innholdet været.
Timing opp mot auksjon på Staur og størst bruk av semin mot melkebestninger ble
diskutert. Også distribusjon av bladet var tema under diskusjon.
Vedtak; Styret ber redaksjonskomiteen (RK) jobbe med å utforme et LimousinInfo med
tentativ utgivelse medio mars. RK må vurdere om vi har nok faglig innhold, hvilket
opplag som er hensiktsmessig. Styret ser videre på hvem som skal være mottakere av
et slikt blad. Ansvar Lars Erik og Lars Tomas

Sak 8/17 Limmo17
Sak
Styret ønsker å gjennomføre Limmo-17 under Agrisjå 25-27 august 2017.
Drøfting
Hvilket samarbeid kan vi se på og hva er akseptabelt for oss? Hvilken dag skal vi gå for
og opplegg rundt det. Smittepress og renomme for limousin ble drøftet.
Vedtak;
Styret må umiddelbart ta kontakt med administrasjonen for Agrisjå 2017. Ansvar
Asmund Wansvik

Sak 9/17 Eventuellt

• Sak Hvordan kan vi på kort sikt øke blesten rundt Limousin?
Vedtak; Lars Henden kjører kampanje på restopplaget på LimousinNytt nr 4/2016.

• Sak Framdrift bestilling av utstillingstelt
Vedtak; Torleif fortsetter jobben med bestilling av teltet med målsetning om at det skal
være klar til bruk ved auksjonen på Staur.

Malvik, 17.januar-2017
Lars Erik Megarden, referent
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