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Sak

Sak
Det ble gjennomført et styremøte på telefon for å behandle følgende saker:

Ansvar

../18
28/18

Asmund Wandsvik som skribent for Norsk Limousin
Etter at Asmund Wandsvik trakk seg som daglig leder i NL og som ansvarlig
for Limousinnytt har Lars Erik, Tor Erik og Rita hatt et arbeidsmøte med
Asmund, for å høre hva som skal til for at han fortsetter som ansvarlig for
limousin nytt selv om han ikke er daglig leder. Asmund har mistet
motivasjonen, men stiller lønskrav for å skulle ta opp jobben igjen. Lønn for
1 blad 2018, ei utestående reiseregning og 25 % av all annonseinntekt som
han har fått inn til Limousinnytt i 2018.
Styret vedtok at vi innfrir disse krav, og at vi ønsker å skrive en kontrakt
med Asmund som gjelder for de tre resterende nr i 2018.
Lars Erik ordner en kontrakt som presenteres for Asmund, og kontakter
regnskapsfører slik at penger utbetales
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29/18

LIMMO 18
Kristian Hovde har vært på Lillestrøm, og han hadde et meget positivt møte
med TYR og agroteknikk. Kristian Hovde og Arnfinn Horpestad tar
hovedansvar. Kristian og avlsutvalget ordner med påmelding og uttak av
dyr. Vi har i utgangspunktet sagt at vi ønsker å stille 15-18 dyr, men om det
blir påmeldt bare 10 dyr med interessante gener er det bare de vi stiller
med. Påmeldingsfrist er 1. okt.
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30/18 Dyrsku`n og Dyregodagene
Et skriv ble sendt ut med info om påmelding av kviger som skal på utstilling
til dyrsku`n. Påmelding skulle sendes til Halvor. Lars tar ansvar for å følge
opp dette, og dyregoddagene
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Lars
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31/18 Staur
Kristian informerte om at 1 uttaket til Staur er gjort. 13 kalver er tatt ut. 7
FF og 6 kolla, her er det lite norske avkom.
Eventuelt.
16 August er det frist for ny annonsetekst i Tyr magasinet, vi er enige om at
vi bør fornye vår annonse som nå har stått på trykk i 3 blad.
Forslag til nytt budskap var U-klasse, og Profittgenet.

Lars Erik

