Referat fra styremøte i Norsk Limousin
Tid: 17. februar 2018, kl 09:00
Sted: Hot Scandic Hell Værnes
Tilstede: Lars Erik Megarden, Ole Jonny Olden, Eva Berger, Lars Henden, Rita Steinvik,
Bjørn Aasen, Halvor Øiestad, Asmund Wandsvik
Forfall: Arnfinn Horpestad
Nyvalgt styreleder, Lars Erik M ønsket velkommen: «Takk for tilliten, jeg gleder meg til å ta
fatt og fortsettelsen for NL, med den stillingen NL har og de ressursene NL rår over, blir
dette veldig moro. Jeg er innstilt på å gå 110% inn for detter ved å følge tett opp og være
«tilstede» slik at vi kan jobbe effektivt, målrettet og konstruktivt.»
SAKER:
20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling godkjennes, saksliste godkjennes med tillegg som framkommer under eventuelt.
21/18 Konstituering av nytt styre
Vedtak:
Det nye styret skal ha følgende rollefordeling i kommende valgperiode:
Lars Erik Megarden, leder valgt av årsmøtet
Ole Jonny Olden, nestleder
Eva Berger, ny ansvarlig redaktør for LimousinNytt og hj side, samt fortsette som
annonseansvarlig
Lars Henden, styremedlem
Arnfinn Horpestad, styremedlem
Rita Steinvik, 1. vara, ansvar for profilartikler
Sekretærfunksjonen ivaretas av Daglig Leder.
Ny redaksjonskomité skal være:
Eva Berger, Ansvarlig redaktør
Lars Erik Megarden
Bjørn Aasen
Asmund Wandsvik, sekretær
22/18 Oppnevnelse av medlemmer til Avlsutvalget
Vedtak:
Alle 3 sittende medlemmer i Avlsutvalget gjenoppnevnes:
Kristian Hovde, leder
Bjørn Aasen, medlem
Halvor Øiestad, medlem
Hele Avlsutvalget vil få innkalling til alle styremøter. Det er ønskelig at minimum ett
medlem deltar på hvert styremøte.
23/18 Møteplan

Vedtak:
Det tas sikte på 3 fysiske styremøter resten av 2018. Hovedmønster: felles middag kvelden
før møtet, for å kunne få full og effektiv møtedag med avslutning senest 16:00.
Neste møte 4.april(oppmøte 3.) på Hell/Malvik
Deretter 5. sept(oppmøte 4.) på Hell/Malvik
Siste møte i 2018 fastsettes senere.
24/18 Eventuelt
24 A/18 LIMMO’17, uttransport
Vedtak:
Sluttrapport ferdigstilles innen utløpet av uke 8 og distribueres til styret. Saken
sluttbehandles på kommende styremøte.
24 B/18 Stimulering til vektregistreringer
Vedtak:
Det er enighet i styret om å stimulere til mer veiing. Det utarbeides detaljer for et regime
til stimulering av mer veiing som sluttbehandles på neste styremøte.
24 C/18 LIMMO’18
Vedtak:
NL holder og viderefører en konstruktiv dialog med TYR og raselagene om gjennomføringen
av LIMMO 18 innenfor rammen av gjeldende avtale av 22.01.18 med Agroteknikk.
24 D/18 Mål 2018
Vedtak:
Eva drar i gang en tråd pr e-post for å utvikle tanker og idéer rundt dette til neste møte
24 E/18
Kan jeg få hjelp av Eva el Lars Erik her
24 F/18 Policy profilartikler
Vedtak:
Profilartikler selges til kostpris for alle medlemmer, og 10 % påslag til ikkemedlemmer. Alt
som benyttes til presanger/oppmerksomhet skal kostnadsføres på egen konto. Målet er å få
et så korrekt bilde som mulig av denne aktiviteten. Eva og Rita samarbeider om å få til en
ny funksjon på hjemmesida for salg direkte på nett.
24 G/18 Markedsføring av semin
Vedtak:
Daglig leder utarbeider forslag til opplegg for å promotere seminsalget.
24 H/18 Facebook

Vedtak:
Saken tas opp til behandling på neste møte.
24 I/18 LimousinNytt
Vedtak:
I 2018 er planen å utgi 4 nummer. Redaksjonskomitéen har styrets fulle tillit til å gjøre
denne jobben til beste for foreningen og limousinavlerne.
24 J/18 Brosjyren
Vedtak:
Arbeidet med revidering pågår. Målet er å ha revidert utgave ferdig trykket til
okseauksjonen på Staur ultimo april.
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