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Godkjennelse av innkalling og saksliste
Godkjent og Ingen innvendinger
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38/18 EVALUERING AV LIMMO 18
Lars Erik leser Tyr sin evaluering. Vi er enige om innholdet, men synes
vinklingen er noe negativ ovenfor Norsk Limousin. Vi blir framstilt som det
raselaget som stikker kjepper i hjulene.
Planlegging:
Litt uryddig fordeling på ansvarsoppgaver, Lars Erik tok ansvaret først, Rita
var med på ett telefonmøtet og Arnfinn deltok på resten. Kunne vært bedre
kommunikasjon.
Styret ga i fjor ansvar for på skrive avtale med Agroteknikk, resultatet ble at
avtalen ble terminert. Vi har ingen vinnere i denne saken, masse
personutfordringer, og dette ble resultatet
Forberedelse:
(Inntransport – Lørdag)
Alt gikk bra. Dyra kom, teltet og bingestørrelsen var perfekt
 Rigging av ring var positiv, viktig at det blir presentert lister med
arbeidsoppgaver og tidspunkt slik at alle vet når og hvor de har
arbeidsoppgaver.
 Strålende med tribuneplass. Det hadde vært fint om tribunen kunne
stått der helt fra starten.
Gjennomføring:
Standen vår burde hatt bedre plassering, vi burde hatt 2 stk på stand til
enhver tid, ikke bare 1 slik vi hadde under agroteknikk,

Ansvar

Vi må også lage oss noe reklamemateriell som vi kan dele ut.
Limousinbuff??
Når man står på fellesstand er det viktig at man respekterer andre raser, og
ikke blander seg i samtalen.
Auksjonen burde vært på Lørdag. Denne dagen er det bedre besøkstall, og
dyra har muligheter for enda bedre priser. I år var det på Søndag
Etterarbeid:
Limousinforeninga sto igjen med ALT av opprydding, Tyr dro fra alt.
Reiseregning sendes tyr, Limousinforeninga sender regning på hotellet
direkte, men kost og reise sender hver enkelt. Lars Erik tar kontakt med Eli
for å få reiseregningsskjema

Lars Erik
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39/18 AVLSRÅDETS HJØRNE
 Ungoksene er ute på dunken
 5 Importokser blir lagt ut for bestilling, her er det moregenskaper
som er i fokus. Vi har 2 tyske kolla okser og 3 FF
Antallet okser er begrenset til 5 pga. sikrere tall og verdier i Norge.
Bestillingsfrisen er i starten av Januar, og det vil bli bestilt opp noen ekstra
slik at vi har på lager.
 Finnene som var på besøk bestilte doser etter Isle Et, Lars Rocko
 Dobbeltmusklaturgenet har vært et tema. Alle limousinokser på
Staur er testet og de er homosygot på F94L.
 Endringer av kravet for å bli Årets ammekubonde vil komme.
Raselaget må komme med sine forslag
 Avlstall i storfekjøttkontrollen blir nå oppdatert hver andre mnd.
 Det er kommet inn et ønske om å endre rangtall på Staur
- Måling av testikkeldiameter og drektighetslengde
Flere ønsker å gjennomføre kåring. Aktiv avlsbesetning har gratis kåring.
- Endring på kriteriet på kvige. Vi ønsker ikke et mordyr som ser ut
som en okse
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40/18

LEDERSAMLING 2018
Rita orienterte kort om ledersamlinga i Førde, Det ble forhånd sendt ut en
mail med referat som alle medlemmene som kunne lese. Tyr har planer om
å orden en brosjyre med litt info om hver enkelt rase vi driver Norsk
avlsarbeid med, og vi må bestemme oss for en egenskap som vi ønsker å
fokusere på når det gjelder Limousin.
Forslag : Totaløkonomi
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41/18 Prosjekter 2018
Vi annonserte i starten av året ett vektregistreringsprosjekt der vi støtter
avlere med 12000 om de kjøper vekt. Lars Erik følger opp denne saken
Vi ønsker også flere aktive avlsbesetninger i Limousinmiljøet
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42/18 Årsmøtet

Lars Erik

8 og 9 Februar blir det årsmøte på Gardermoen sammen med LUN.
Valgkomiteen informeres, Rita har ansvar for å forfatte en skriv og sende ut
til leder i valgkomiteen. Her skal det være info om sammensetning og hvem
som står på valg.
Jubileumsfest/Middag
Ønske om å få Helge Bjugstad til å planlegge og arr.
Kristian har vært i kontakt med Helge, og han har tatt på seg ansvaret og vil
ha med seg Ola Jørn Tillrem og Gustav Steinvik.
Lars Erik har ansvar for å finne hotell og reservere rom (Lars tok dette
ansvaret, ettersom det ble mye til Lars Erik i jula )
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43/18 Limousinnytt
Tor Erik legger fram status for siste blad i 2018, og planen er å få dette ut til
medlemmene i jula. Tor Erik og Lars Erik har ansvar for å følge opp denne
saken
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44/18 Profilering/Annonsering
Arnfinn informerer om at det er ordnet en avtale med Bryne
landbruksservice om at de vil selge ett kalvedekken og veiesegl med vår
logo på til redusert pris.
Rita informerer om nye profilklær, her kommer mer info om bilder av
produktene i 2019. Rita fortsetter å ha kontakt med Bekken og Strøm som
leverer klærne. Det var ønskelig med ei ny lue.

Rita

Kristian

Lars

Tor Erik

Rita og
Arnfinn

