Årsmøte Norsk Tiroler Grauvieh forening 2019
25.01.2020 på Lillestrøm kultursenter Ca 16.00-18.00
Tilstede: Ann Elin Tveita og Trond Ove Nordland, Kristian Bakke, Hans Johan Grjotheim, Anita
Høidalen, Marianne Vadder, John Østeng, Jon Sivert Engeland og Julie Hammershaug, Marius
Wiggen, Trude Jøssund, Ingvild Hovind

1. Åpning av møtet:
2. Årsmøteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen: Jon Sivert Engeland, Nils Ove Nordland
4. Valg av møteleder og sekretær: Marius Wiggen er møteleder, Sekretær Ingvild Hovind
5. Styrets årsmelding revideres. Styremedlemmer i 2019 må beskrives i årsmeldinga.
6. Regnskapet er revidert og godkjent med følgende merknader:
Foreningen har forholdsvis store kostnader til annonser, porto og rekvisita.
Følgende ble diskutert:
-

-

-

-

Hvor mye gaver skal vi sende ut til nyinnmeldte?
Julebrevet kostet en god del.
Capser fra Tiroler.at selges med tap. En lenke til tirolershop.at kan ligge på nettsiden, og
medlemmene kan selv kjøpe artikler fra Østerrike. Styret kan evt. vurdere å selv lage
capser med foreningens logo. Foreningen bør vurdere nye priser på artikler der utgifter
forbundet med salget medregnes. Profilartikler må inn på nettsiden. Porto legges til
prisen ved bestilling av artikler.
Foreningen bruker Ca 20.000,- pr år i annonser i TYR-magasinet. Inntil videre slutter vi å
bruke midler på annonser og styret gis mandat til å vurdere annonsering i 2 halvår.
Foreningen skal satse på å komme inn i Genos katalog. Hvis vi skal inn i Genos
oksekatalog, vil annonsering i Buskap være aktuelt. Styret gis mandat til å vurdere behov
for en evt. ny annonse i Buskap.
Facebook kan fungere bra om siden oppdateres jevnlig. Vi kan også bruke Instagram.
Foreningen har potensiale til å verve flere medlemmer ved å være aktive på sosiale
media. Dette er også gratis.
Regnskapet for året før vedlegges årsregnskapet så man kan sammenligne.

7. Valg
Styret 2019
Marius Wiggen
Anita Høidalen
John Østeng
Lisa Hatleskog
Kristian Bakke
Ingvild Hovind
Knut Halvor Hansæl
Marianne Vadder
Hans Johan
Grjotheim
Revisor
Arild Fallingen
Stein Olav Fattnes
Enstemmig vedtatt
Leder
Nestleder
Kasserer:
Sekretær
Styremedlem:
1 Vara:
2 Vara
Valgkomite:

På valg
2020
ikke på valg
ikke på valg
2020
ikke på valg
2020
2020
2020
2020

Styret 2020
Hans Johan Grjotheim
Anita Høidalen
John Østeng
Ingvild Hovind
Kristian Bakke
Mona Fallingen
Jon Sivert Engeland
Marianne Vadder leder
Trond Ove Nordland

På valg
2021
2022
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021

2020
2020

Arild Fallingen
Stein Olav Fattnes

2021
2021

Godtgjøring til styret går ut: Årsmøtet mener at det er mer rettferdig å dekke kostnader i
forbindelse med møter. Utsending til TYR er leder. Styret er vara. Leder eller vara reiser til årsmøte i
TYR og avlsutvalget og evt. andre møter. Reiser og møte godtgjøres satser etter samvirke (TYR,
Nortura e.l).
8. Fastsette medlemskontingent: Kontingenten på kr 500,- forblir uendret.
9. Arbeidsprogram 2020-2021
Verving av medlemmer:
Foreningen dekker medlemskontingenten 1 året. Nye medlemmer får
en t-skjorte i gave.
Deltagelse på arrangement:
NTG deltar på Agrisjå 28-30 august 2020 i Stjørdalen. Styret sjekker planene
på dette arrangementet og evt. deltagelse av medlemmer fra midt-norge.
Deltagelse på landbruksmesse på Lillestrøm november 2021 følges opp.
Dyrskun: Anita følger opp deltagelse i samarbeid med styret.
Best på vekt:

NTG skal bli best på veiing av dyr. Foreningen skal trekke ut og gi
påskjønnelse til 1 besetning som veier 100% av fødselsvekt og 100% av 200
dagers vekt. Konkurransen publiseres på hjemmeside og facebook. Det
sendes mail med informasjonsbrev til medlemmene om dette.

Skape blest om Tiroler:
Få med representanter fra Østerrike til å bedømme dyr på dysku’n i 2021.
Tilgjengeliggjøre seminokser:
Få tirolerokser i Geno’s katalog. Tiroler på dunk eller skal vi ha tiroler kun i Genos katalog?
Styret får mandat til å jobbe videre med dette.

