
Referat  
fra ordinært årsmøte i Norsk Limousin 

Sted: Scandic Hotell, Ringsaker 
Tid: Fredag 4.mars 2016, kl. 13.30 

1. Åpning og godkjenning av innkalling 
Vedtak: 
Innkalling godkjent uten merknader. 

2. Valg av møteleder 
Forslag: Tore Nilsen 
Vedtak:  
Forslaget enstemmig godkjent. 

3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Forslag: Rita Steinvik og Geir Ove Steinvik 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig godkjent. 

4. Styrets beretning, godkjennelse 
Hans Olav Holann gjennomgikk og kommenterte styrets beretning. Det ble åpnet for spørsmål og 
kommentarer. 
I forbindelse med orienteringen om LIMMO 15 ble det rettet kritikk mot mangelfulle rutiner for blant 
annet innmelding av dyr, tilbakemeldinger til avlerne og promovering av auksjonsdyra. 
Vedtak: 
Styrets beretning ble enstemmig godkjent. 
Styret utarbeider klare retningslinjer for LIMMO-arrangementet. 

5. Årsregnskap, godkjennelse 
Lars Tomas Sletten Kapelrud gjennomgikk og kommenterte regnskapet inklusive regnskapsoversikten 
for LIMMO 2015, og framla styrets forslag til budsjett for 2016. Det ble åpnet for spørsmål og 
kommentarer.  
Vedtak:  
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

6. Styret fremlegger forslag til arbeidsplan 
Hans Olav Holann framla og kommenterte styrets forslag til arbeidsplan for 2016. Holann bemerket 
at det var en antydning av de mer bundne hovedgjøremålene i og med at et nytt styre skulle velges. 
Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 
Vedtak: 
Styrets betingende forslag til arbeidsplan ble enstemmig godkjent. 

7. Fastsettelse av kontingent for påfølgende år 
Styrets forslag: Kontingenten holdes uendret. 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig godkjent. 

8. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 
Asmund Wandsvik la fram valgkomiteens forslag. 

Valg av styreleder for 1 år: 
Sittende styreleder Hans Olav Holann hadde frasagt seg gjenvalg. 
Valgkomiteens innstilling: Torleif Susort 
Det ble foretatt skriftlig avstemning. 
Torleif Susort ble valgt med 19 stemmer; én blank stemme. 

Valg av styremedlem for 2 år: 
Valgkomiteens forslag: Lars Erik Megarden.  
Lars Erik Megarden ble valgt med akklamasjon. 
Valg av styremedlem for 2 år. 
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg av Lars Henden 
Lars Henden ble valgt med akklamasjon. 



Valg av styremedlem for 1 år. 
Sittende styremedlem Bjørn Østebrød hadde bedt om å bli fritatt for restperioden på 1 år. 
Valgkomiteens forslag: Ole Jonny Olden 
Ole Jonny Olden ble valgt med akklamasjon. 

9. Valg av revisorer og vararepresentanter 
Valg av 1. varamedlem for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg på Gunhid Sæteråsen. 
Gunhid Sæteråsen ble valgt med akklamasjon. 

Valg av 2. varamedlem for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Sigrid Lillebråten 
Sigrid Lillebråten ble valgt med akklamasjon. 

Valg av 3. varamedlem for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg av Tor Gaarder 
Tor Gaarder ble valgt med akklamasjon. 

Valg av revisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Aud Sandnes 
Aud Sandnes valgt med akklamasjon 

Valg av varamedlem for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Magne Knapstad. 
Magne Knapstad ble valgt med akklamasjon. 

10. Valg av medlem til valgkomiteen 
Valgkomiteens forslag: Tore Nilsen for 3 år 
Tore Nilsen ble valgt med akklamasjon. 

Varamedlem 1:  
Valgkomiteens forslag: Hans Olav Holann for 1 år 
Hans Olav Holann ble valgt med akklamasjon. 

Varamedlem 2:  
Valgkomiteens forslag: Terje Ouff for 1 år 
Terje Ouff ble valgt med akklamasjon. 

Gjenværende medlemmer er: Håvard Nørstegård (1 år igjen), Øivind Aandstad (2 år igjen). 

11. Godtgjørelse til tillitsvalgte 
Valgkomiteens forslag til honorarer: 
Styreleder  kr. 15.000 
Nestleder  kr.   7.000 
Kasserer:  kr.   5.000 pluss kr. 10.000 som godtgjørelse for regnskapsføring.  
Styremedlemmer: kr.   2.000  
1. vara til styret:  kr.   2.000 

Leder avlsutvalget: kr. 10.000 
Medlemmer avlsutvalget: kr.   1.000 

Reiseutlegg refunderes etter bilag, og km-godtgjørelse ved bruk av egen bil gis etter uendret sats. 
Hvis en tillitsvalgt har unormalt fravær, i forhold til forventet, har styret rett til å gjøre avkortning i 
honoraret etter skjønn. 

Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 

                12. Innkomne forslag 
Det var kommet inn forslag til endring av vedtektene fra Aud Vedal Sandnes. Styreleder opplyste at 
forslaget var kommet inn for sent til at saken kunne behandles riktig i henhold til vedtektene. 



Styreleder opplyste at styret hadde vedtatt at vedtektene skulle gjennomgås med tanke på 
revidering. 

Vedtak: 
Forslaget til Aud Vedal Sandnes oversendes styret som innspill til arbeidet med revidering av 
vedtektene. 

Referatet godkjent den………………….. 

Rita Steinvik        Geir Ove Steinvik 


