
fredag 10. november 2017

Styremøte Norsk Limousin
Sted; Nortura Malvik
Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Erik Megarden, Lars Henden, Tor-Erik Ertzaas, 
Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund Wandsvik (på sak 50/17 og 51/17)
Ikke møtt; Eva Berger,

Sak 47/2017
- Sak; Godkjenning av innkalling og saksliste

- Drøfting; Oppmøtested ikke oppgitt i innkalling.

- Vedtak; Innkalling og saksliste godkjent

Sak 48/2017
- Sak; Godkjenning av referat fra forrige styremøte

- Vedtak; Referat fra forrige styremøte godkjent.

Sak 49/2017
- Sak; Orientering fra avlsutvalget

• Alle 5 ungoksene gjør det godt på tapping. God kvalitet og god mengde. 

• Uttak av årets eliteokser. Har vært et krevende uttak da flere av de gamle oksene 
har falt bort. 

• Uttak av vinterimport 2018. 8 okser tatt ut til denne importen. Avventer bekreftelse 
fra TYR.

• Orientering om prosessen rundt uttaket av en eliteokse

• Kampen om import av embryo.

- Vedtak; Saken til orientering

Sak 50/2017
- Sak; Evaluering av Limmo´17

• Torleif har var i telefonmøte med TYR angående evaluering av livdyrauksjonen 
under Agrisjå 2017. Konklusjonen fra TYR sin side var at fremtidige auksjoner bør 
organiseres bedre.
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• Styret i NL er enige om at selve arrangementet gikk godt. Dette takket være 

personer i laget som har god kompetanse på å arrangere Limmo´17 og som 
samarbeider godt sammen.

• Forbedring;

- Bedre forberedt plakat på bingene.

- Vi må sikres en enda bedre inn og utfrakt. Bør lages et anbud på transporten.

- Bør være flere personer for å organisere uttransport. Dvs sikre at det er nok 
personer tilgjengelig til arrangementet er helt slutt.

- Sikre at dyra er stambokført før påmelding til auksjonen.

- Evaluering av arrangementet bør skje umiddelbart etter det er ferdig.

- Hele auksjonen sett under ett ble for lang. Bør ikke være mer enn 20-25 lotter 
totalt under ett arrangement. Ble også nok ungdyr og kalver.

• Asmund lager arbeidsbeskrivelse / momentliste over hvordan planlegge og 
gjennomføre auksjonen.

- Vedtak; Saken til diskusjon og orientering

Sak 51/2017
- Sak; Uttransport av dyr etter Limmo´17

• I etterkant av Limmo´17 ble fakturaene på uttransport av dyr høyere enn forventet. 
Før arrangementet var avtalen at Nortura skulle holde inntransporten. På fakturaen 
ble det lagt til grunn både inn og uttransport, som ikke var slik hverken kjøperne 
eller NL hadde forventet. Asmund forklarte rundt den pågående dialogen med 
Nortura.

• Styret er enige i at saken er uheldig for arrangementet Limmo´17, og for fremtidige 
arrangement. Det er også enighet om å rydde opp i dette, om eventuelt være med 
på å kompensere for ekstra utlegg for tranporten.

- Vedtak; Asmund Wandsvik får klarhet i hva den enkelte kjøper har betalt for transport 
av dyra i 2017, og finne ut hva den enkelte bør ha betalt iht den avtalen som var med 
Nortura. Styret avventer tilbakemelding for å ta stilling til videre behandling av saken. 
Frist innen uke 47.

Sak 52/2017
- Sak; Regnskapet pr dato
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• Utestående fordringer skyldes utestående fra noen annonsører. Asmund Wandsvik 

avklarte status, og forsikret om at pengene vil komme inn.

- Vedtak; Saken til orientering

Sak 53/2017
- Sak; Forslag om innkjøp av tilhenger

• Det har kommet forslag til styret om å anskaffe tilhenger for å dekke transport behov 
ifm deltakelse på arrangement og som et varelager.

- Vedtak; Styret er enstemmig i anskaffelse av bilhenger med en kostnadramme på 
inntil kr 50 000,- eks mva. Hengeren skal innredes formålstjenlig til lagets behov. Den 
skal utsmykkes med logo og evt annen trykk som vekker interesse. Om mulig kan det 
settes av reklame plass for finansiering av kjøpet. Ole Jonny ansvarlig for anskaffelse 
og bruk av reklame skal koordineres med annonseansvarlig.

Sak 54/2017
- Sak; Årsmøte 2018

• Årsmøtet settes til 9. februar for Norsk Limousin og 10. februar 2018 for LUN på 
Scandic Hell i Stjørdal.

- Vedtak; Ole Jonny følger opp tilbudet fra Scandic Hell, og klargjør prisene slik at de er 
klare til å presenteres i neste Limousin Nytt, 6.12.2017

Sak 55/2017
- Sak; Framtidig utgivelse av Limousin Nytt

• Lars Erik informerte om hvordan redaksjonskomitén har jobbet. Avtalen med 
Asmund Wandsvik utløper 2017, og vi må sette noen mål for hvordan vi vil drifte 
bladet fremover. 

• Styret er enige i å fortsette med 4 utgivelser pr år.

• Styret er enig om at dagens redaksjonskomité med en representant fra styret, en fra 
avlsutvalget og en skribent er en god modell. Det må derfor jobbes med å beholde 
bidrag fra en drivende skribent inn i bladet.

- Vedtak; Styret vil fortsette med fire utgivelser av bladet Limousin Nytt, samt fortsette 
med modellen for en redaksjonskomité.
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Sak 56/2017
- Sak; Daglig leder for Norsk Limousin (NL)

• Under styremøtet kom det på banen at vi har store ambisjoner og mange gjøremål. 
Det kom derfor opp et forslag om å engasjere en daglig leder for å holde driven i 
laget.

• Styret drøftet hva et slikt engasjement vil gi av fordeler for laget, og hva det vil koste

• Forslag til mandat for en daglig leder

- Selge annonser for NL i den hensikt å skaffe inntekter.

- Gi ut fire fagblad for NL

-  Tilrettelegge og gjennomføre en årlig Limmo (livdyrauskjon for NL)

- Drive daglige gjøremål og følge opp vedtak gjort av styret

• Det kom av styret forlag på å sette opp forslag til en kontrakt og spørre om Asmund 
Wandsvik om å ta jobben som daglig leder for NL

- Vedtak; Torleif Susort setter opp forslag til kontrakt på en daglig leder for NL. Videre 
spørre Asmund Wandsvik om han kan være interessert i en slik jobb. Torleif er 
ansvarlig for å orientere styret underveis. Frist innen utgangen av uke 47.

Sak 57/2017
- Sak; Limmo´18

• Styret drøftet hvordan vi ønsker å gjennomføre Limmo´18. Flere arenaer ble 
diskutert, samt form og størrelse.

- Vedtak; Styret tar kontakt med Agroteknikk innen uke 46 for å starte dialogen. 
Samtidig kontaktes Dyrsku´n og en tredje arena.

Sak 58/2017
-  Sak; Honnorar for bidrag inn til Limousin Nytt

• Det å produsere bladet tar mye tid og ressurser. Avlsutvalget bruker opp mot en uke 
med arbeid for å skaffe materiale og å skrive artikler til ett blad. For at det fortsatt 
skal være av interesse for å bruke så mye tid på å lage godt stoff til bladet bør det 
honnoreres. 

• Arbeidsmengde og størrelse på honnorar ble diskutert.
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- Vedtak; Styret er enstemmig i å gi avlsutvalget kr 7 500,- for å produsere gode artikler 

inn til Limousin Nytt. Samtidig bevilges det kr 2 500,- til redaktør og leder for 
redaksjonskomitén. Honnoraret starter fra blad nr 1 2018.

Neste styremøte 

Referent Lars Erik Megarden
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