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Sak

Sak
Det ble gjennomført et styremøte på Skatval for å behandle følgende saker:
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32/18 Limousinnytt
Tor Erik jobber som redaktør sammen med Asmund som skriver for bladet.
Flere saker er godt i gang, og neste blad er snart i trykken
33/18 Avlsutvalget
Kristian Hovde var på tlf. og informerte oss om at 3 uttaket på staur er tatt.
Limousin får 10 kolla og 10 FF dyr på fenotyptesten i år. Hovedfokuset er
moregenskaper
Viktig å finne bra kandidater til årets Limmo auksjon. Flere må få tatt
blodprøve slik at de vet om de er grønn eller rød

Ansvar

Tor Erik

Kristian

34/18 Dyrsku`n og Dyregodagene
Lars stilte med rolige fine dyr på dyregoddagene. Her var det rekord med
besøkende. Planlegginga mot dyrskun ser ut til å gå som planlagt. Vi stiller
med kviger som skal kåres og bedømmes av Kristian Hegglund.

35/18 Henger
Påtide å få logo på hengeren vår. Forslaget ble å ha ku og kalv, og grønne
enger på sidene, og lun logo, smak forskjellen på baksida. Sammen med
../18 teksten Jeg er en LIMOUSIN TILHENGER 

Tyr annonse

Rita

Lars Erik

Vi ble enige om at vi må endre annonsen vår i tyr magasinet. Ny eliteokse
kan vi reklamere for, profittgenet, eller u-klasse
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36/18 Limmo 18
Felles frakt sammen med de andre dyra som skal til lillestrøm, men vi
ønsker egen LIMMO katalog. Kristian er med i arbeidsgruppa, og det er
avlsutvalget som tar ut dyra som vi skal auksjonere bort. Alle som står på
stand inne i teltet får ei sort piqueskjorte som de skal bruke. Vi trenger 1
person som står der fra fredag-Søndag. Vi ønsker å reklamere for rasen vår,
og selge noen av produktene våre. Men vi vet ikke helt hvor stor plass vi får
til rådighet ettersom vi står sammen med tyr og de andre raselaga.
Rita tar ansvar for vaktlista inne på standen.
Dyrevakthold gjøres felles, og Trond Vidar Berge har ansvar her
Bevilgninger fra Tyr
Forstår ikke helt tildelingene fra tyr. Ser ut som om de har gått ut fra
fjorårets søknad Lars Erik ser på saken

Lars Erik

