
 

Årsmøtet 2019 

15 personer møtte opp på møtet 

 

1. Åpning v/Anders Aas 

 

2. Saksliste og protokoll ble godkjent 

 

3. Marianne og Ingvild skriver under protokollen 

 

4. Anders Aas ble møteleder og Lisa Hatleskog ble sekretær 

 

5. Årsmelding ble opplest og godkjent. 

- Seminstatestikken ligger likt 2018 som den gjord i 2017 

- Vi har tatt i bruk 2 nye seminokser fra Italia 

- Vi fikk godkjent rasen som ammeku på melkebruk og reklamert en del om dette i         

bl.a. Tyr. 

 - Vi har fått laget ny logo. 

 - Vi har oppdatert hjemmesiden. 

 - Vi stilte med 6 kyr m/kalv og 7 kviger på dyrskue i Seljord. 

o til dette bestilte vi litt klær og ting vi fikk solgt på stand. Dette var 

populært. 

o Anita stod for organisering.  

- vi har fått org. Nr. i Brønnøysund registeret. 

 

6. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent 

Vi har fått ny konto i Landkreditt Bank tilknyttet foreninga og org.nr. 

 

7. Vi fikk ny leder: Marius Wiggen og John Østeng ble Kasserer 

 



Styret er da: 

Leder: Marius Wiggen 

Nestleder: Anita Høidalen 

Kasserer: John Østeng 

Sekreter: Lisa Hatleskog 

Styremedlem: Kristian Bakke 

Varamedlem: Ingvild Hovin 

- Godtgjørelse til styret: 

o 2000kr til leder 

o 1000kr til nestleder, sekretær og webansvarlig 

- Godtgjørelse til de som stiller på møter: 

o 500kr til møter under 4 timer pr dag 

o 1000kr til møter over 4 timer pr dag 

o 400kr i kjøretillegg 

Siden godtgjørelsen ble vedtatt på forrige årsmøte (2018), men ikke protokollført 

får det tilbakevirkende kraft fra 2018. 

 

 

8. Medlemskontingenten vil fortsatt være på 500 kr 

 

9. Arbeidsprogram 2019: 

 - Vi skal til Kuisa i begynnelsen av mai. 

 - Seljord dyrskue 13 -15 September. 

o vi vil prøve å anskaffe dyr til auksjon til dyrskue i Seljord. 

 - prøve å stille på Dyregod dagene. 

 - Agrovisjon 1-3 november. 

o styret skal ta kontakt med Tyr  

 - få ut en liste på alle som driver med Tiroler for å verve medlemmer. 

o kontakte Animalia 

 - sponse medlemmer det første året med gratis medlemskap det første året (500,-) 

 - Vi vil jobbe mot å få flere aktive avlsbesettninger. 

 - gi noe i medlemsgave til nye medlemmer 

 - planlegge ny tur 



- Prøve å få indekser på rasen, er i dialog med Tyr angående dette.   

-  prøve å få en god pris til medlemmer på vekt gjennom foreningen får å få flere til å 

veie rasen.  

- fortsette ordning med 100kr i tilbakebetaling for brukt semin. 

- støtte medlemmer med 50,- ved stambokføring. Bilag sendes til kasserer. 

 -dette skal markedsføres i Tyr 

  

 

10. Avlsutvalg: Marius Wiggen og John Østeng (vara) 

 

11. Ingen innkommende saker 

 

12. Eventuelt:  

- Neste årsmøte – styret kommer til å avgjøre gjennom nettsamtale hvor neste årsmøte skal 

holdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Vadder      Ingvild Hovind 

 


