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1 Arbeidsplan for styret i Norsk Simmentalforening 2016 

ARBEIDSPLAN FOR STYRET I 
NORSK SIMMENTALFORENING 2016 

 Styret skal arbeide for å bedre økonomien i Norsk Simmentalforening. Det er gode 
muligheter på innsparinger på bedre styrt bruk av hjemmesida og annonseringer. 
Det er muligheter for økte inntekter hvis vi øker salget av semin fra 
kjøttsimmentaler og melkesimmentaler. Økning av inntekter er også mulig ved 
medlemsverving som gir inntekter i form av medlemskontigent. Det må også 
arbeides med salg av reklameannonser i Simmentalmagasinet og på 
www.norsksimmental.no. 
 

 Styret skal avholde fem styremøter i 2016, fortrinnsvis som telefonmøter. 
 

 Styret skal avholde årsmøte 2016 i tidsrommet 1.1. 2017 –10.3.2017. 
 

 Styret skal svare på henvendelser fra medlemmer og andre senest dagen der på. 
 

 Styret skal oppdatere og vedlikeholde publikasjoner på www.norsksimmental.no.  
 

 Styret skal være representert på Tyr sitt årsmøte. 
 

 Styret skal være representert på Tyrs ledersamling og Tyrs møte med raselagene. 
 

 Styret skal utgi Simmentalmagasinet innen påske 2016. 
 

 Styret skal videresende danske Simmentaleren til de medlemmer som abonnerer 
på Simmentaleren. 
 

 Styret skal markedsføre semin fra Kjøttsimmentaler ungokser, eliteokser, 
importokser i raselagsregi og Melkesimmental (Fleckvieh) seminokser tilgjengelige 
på sædruta og inseminørers dunk. 
 

 Styret skal ta ansvar for deltagelse med stand på okseauksjon og Dyrskun Seljord. 
 

 Styret skal ved Kristin Stølan og Sigve Bø ta ansvar for utvelgelse seminimport fra 
Melkesimmental (Fleckvieh). 
 

 Styret skal ved avlsutvalget i samarbeid med Tyr ha uttak av seminokser, etter 
endt testomgang april i 2016 ha uttak av kjøttsimmentaler seminokser og 
eventuelt nye eliteokser for 2017 i november 2016. Avlsutvalget skal stå for 
utvelgelse av import av semin for insemeneringssesongen 2017. Alle uttak av 
seminokser må godkjennes av Tyr da det er Tyr som har ansvaret for avlsarbeidet i 
raselagene. Avlsplan for kjøttfesimmentaler skal revideres innen årsmøtet 2016. 


