Protokoll styremøte
28. april 2017
Til stede fra:
Styret: Torleif Susort, Lars Erik Megarden, Eva Berger, Lars Henden.
Avlsutvalget: Kristian Hovde, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad
Andre: Ingen
Møtte ikke: Ole Johnny Olden (styret), Tor-Erik Ertsaas (1. vara)
Møtested: Scandic Ringsaker, Hamar
Sak 30-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2017
Ingen kommentarer til protokoll
Vedtak; Protokoll fra styremøte 13. mars er godkjent
Sak 31-2017 Evaluering av Limousin Info nr 1 - 2017
Det har kommet veldig gode tilbakemeldinger på bladet. Tilbakemelding fra leserne er at
det er mye god lesning og fyldig blad. Av forbedringer ønskes bilde av limousin på
framsiden, og ikke personer i dress. Det ønskes også mere bilder av dyr inne i bladet.
Videre er det tilbakemelding at det er litt mye annonser.
Vedtak: For å få tak i flere bilder for å bruke både på nettsiden vår og i bladet,
utlyser vi en fotokonkurranse. Bildene legges inn på nettsiden som database og
brukes aktivt i bladet og nettside fremover. Styret setter premier til første - tredje
premie. Ansvar Lars Erik
Sak 32-2017 Limousin Nytt framover
Redaksjonskomiten har planlagt et blad nr to først i juni. Tema for bladet blir «Beite», og
det er ønskelig med tilfang av bilder fra beiteslipp før utgivelsen. Blad nummer tre har
tema rettet mot Limmo-17. Redaksjonskomiten spisser bladet mot publikum på Agrisjå.
Redaksjonskomiten ønsker å trykke 1000 eks ekstra av Limousin Info nr 1 som bruk i
promotering.
Vedtak: Redaksjonskomiten sender ut Limousin Info nr 1 til skoler og andre som
ikke har mottatt bladet så langt. Ved behov trykker de opp 1000 ekstra blad av
Limousin Info nr 1 2017,. Videre økes opplaget på Limousin Nytt nr 2 til 1000 eks slik
at vi har å dele ut ved arrangement vi deltar på.
Sak 33-2017 Produksjon av brosjyre
Bjørn Østebrød har startet jobben med å utarbeide en brosjyre for Norsk Limousin og
Limousin Unik. Dette må laget jobbe videre med og få på plass. Styret diskuterte hva vi
ønsker å ha som slagord brukt i en brosjyre, uten at det ble konkludert.
Redaksjonskomiten støtter med tekst og innhold til produktet. Ønsket fra styret er å ha en
brosjyre uten reklame, som er kortfattet og enkel.

Vedtak: Redaksjonskomiten følger opp jobben sammen med Bjørn Østebrød, og
legger fram status på saken til neste styremøte. Samtidig sjekkes det pris for å
produsere en brosjyre uten reklame ref den gamle vi har.
Sak 34-2017 Informasjon fra avlsutvalget
Totalt sett en god omgang. Testomgangen 2016/17 startet med 4 homozygotkollete okser,
og uttaket endte med 1. Ellers er bein fortsatt en liten utfordring, med 5 slaktet pga dette.
En slaktet pga lynne, og en på dårlige rangtall. Snittet på rangtallet av årets testomgang er
det beste noen gang. Alle seminoksene er gode på bein.
Påmeldingen til testomgangen 2017-18 er åpnet, men vi vet enda ikke hvor mange
testplasser vi har neste år. Dette er basert på seminsalg og gjenbruk av norsk semin.
Det er solgt 4000 nye doser av Jovial av Utgårdstrøen til Frankrike, totalt 6000 doser.
Avlsutavalget var i møte med TYR 1. mars 2017, hvor de ble konfrontert med at det er
importert for mye okser i forhold til bruk av norske okser. Dette resulterer i dårlig utvikling
av avlsverdier i Norge. Avlsutvalget forklarte sammenhengen og fikk etter noe tid aksept
for å fortsette som tidligere.
Vedtak: Saken kun til orientering.
Sak 36-2017 Auksjon Staur 2017
Teltet er på plass og settes opp på anvist plass.
Sak 37-2017 Limmo-17
Styret ser utfordringen med å skaffe dyr til auksjonen. Arbeidet må starte umiddelbart etter
auksjonen på Staur.
Vedtak: Styret gir avlsutvalget fullmakt til å jobbe med påmelding og utplukking av
dyr.
Sak 38-2017 Eventuellt
Digitalisering av logo
Torleif Susort følger opp digitaliseringa av logoen opp mot Sigrid.
Neste møte tirsdag 30. mai 2017 på Stjørdal
Referent
Lars Erik Megarden

