
onsdag 2. august 2017

Møtereferat Styret Norsk Limousin
Til stede: Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Ertzaas, 
Kristian Hovde, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund Wandsvik
Fraværende: Lars Henden
Sted: Telefonmøte

Sak 40/2017
- Sak: Limmo 17

- Drøfting; Asmund orienterte rundt status pr nå angående planlegging av Limmo 2017. 
Alt er godt planlagt og i rute for vår del av auksjonen. Utfordringen er at nå har Norsk 
Charolais Forening (NCF) kommet på banen for å gjennomføre en auksjon av rasen 
charolais på samme tidspunkt som oss. 

Utfordringen ligger i en litt utfordrende dialog med NCF, hvor de som sitter i 
styringsgruppa føler at det kan bli vanskelig å kjøre en felles auksjon. De har kommet vel 
sent inn i prosessen, og mangel på bekreftelse av inngåtte avtaler gjør at styringsgruppa 
ønsker å kjøre en rein Limmo 17 auksjon.

Styret tok til avstemning om det skal kjøres egen eller felles auksjonskatalog. 
Enstemmig vedtatt at det skal lages separat katalog for Limousin.

Det ble tatt til avstemning om vi skal kjøre felles auksjon eller separate auksjoner. Det 
ble enstemmig vedtatt av vi kjører separat auksjon for rasen limousin.

Videre ble det avstemning over rekkefølgen på auksjonene. Det ble enstemmig vedtatt 
at limousin ønsker å kjøre sin auksjon før NCF sin.

- Vedtak; Arbeidsgruppa for Limmo 17 utarbeider en separat auksjonskatalog for 
limousin for å gjennomføre en separat auksjon av rasen limousin. Asmund Wandsvik 
tar dialogen med styret i Agrisjå for å få Limmo 17 først av de to auksjonene. Torleif 
Susort orienterer NCF om vedtaket.

Sak 41/2017
- Sak: Markedsføring av auksjonen

- Drøfting: Asmund Wandsvik presenterte et forslag om å bruke midler på noe 
annonsering av auksjonen i forkant av Agrisjå. Forslaget var å kjøpe annonseplass i 
evt Nationen, Bondebladet etc. Kristian Hovde foreslo å heller invitere en avis til å lage 
en artikkel om at dette er syvende gang Limmo arrangeres og er tilbake i Trøndelag. 
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Asmund gav styret en orientering angående budsjettet, og mener det er ramme for å 
bruke midler i forkant av arrangementet.

- Vedtak; Enstemmig vedtak på at styringsgruppa for Limmo 17 kan bruke inntil kr 30 
000,- på annonsering i forkant av auksjonen. Men, Asmund utfordres til å invitere 
Bondebladet til å lage en artikkel før kjøp av annonse.

�2


