Årsmøte Norsk Tiroler Grauvieh forening 2022
26.02.2022 på Teams Ca 12.00-14.00

Tilstede: Ann Elin Tveita, Hans Johan Grjotheim, Anita Høidalen, Jon Sivert Engeland, Kim Viggo Weiby,
Tore Sætran og Brita Rokstad, Mona Fallingen og Rune Sunnset og Ingvild Hovind
1. Leder Hans Johan ønsket velkommen til møtet.
2. Årsmøteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen: Anita Høidalen og Ann Elin Tveita
4. Valg av møteleder og sekretær: Hans Johan Grjotheim er møteleder. Ingvild Hovind er sekretær.
5. Styrets årsmelding revideres med korrekte datoer.
Seminåret: Styret har hatt en prosess med Tyr for å finne okser med minst mulig slektskap. Det
er også jobbet med å få opp antall tilgjengelige doser.
6. Regnskapet er revidert og godkjent med følgende merknader: Ryddig!
7. Valg
Jon Sivert Engeland presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre. Anita Høidalen slutter
som nestleder etter mange år. Vi takker for innsatsen!
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Enstemmig vedtatt.

Kommentar: Valgkomiteen må ha tilgang på oppdaterte medlemslister.
8. Fastsetting av medlemskontingent. Ingen endring av beløpet.
Endringer i medlemsfordeler:
- Nye medlemmer betaler kontingent og får en velkomstgave det første året.
- Sædbonusen endres, slik at den tilsvarer sædbonusen fra Tyr.
- Refusjon for stambokføring utgår.
9. Arbeidsprogram og budsjett 2022-2023
a. Norsk Tiroler Grauvieh skal være representert på relevante arrangementer i regi av TYR.
Herunder arrangementer som Dyrskun 2022, hvor vi ønsker å stille med dyr og folk.
Det ble diskutert å undersøke mulig deltagelse fra Østerrike på Dyrskun, f.eks i forbindelse
med bedømning av livdyr
b. Avholde et sommertreff for medlemmer dersom det blir mulig å gjennomføre i 2022.
c. Øke registreringer på Tiroler Grauvieh i Storfekjøttkontrollen.
d. Bidra til økt bevissthet om foreningens avlsmål.
e. Øke tilgjengeligheten på Tirolersemin. Jobbe for norsk tapping av Tiroler. Få Tiroleroksene i
Genos seminkatalog. Det er et langsiktig mål å få Tiroler Grauvieh på sæddunken.
f.

Jobbe for økt innflytelse i TYR, med mål om å få inn en representant for rasene uten nasjonal
avl i styret.

g. Øke medlemsfordelene i Tyr for raselag uten nasjonalt avlsarbeid. Vi må få mer igjen.
h. Øke raselagets inntekter. Søke mulige tilskuddsmidler for å styrke foreningens arbeid.
i.

Få ut mer informasjon om avlsoksene våre, og øke salget av semin via informasjon,
kampanjer og konkurranser.

j.

Redusere bruken av betalte annonser og prioritere annonser i Buskap. Skrive artikler om
rasen til aktuelle magasin, f.eks. Tyr-magasinet og Buskap.

k. Lage kalender 2023 og invitere medlemmene til å sende inn sesongbilder.
l.

Vurdere om det er interesse for embryo av Tiroler. Dette kan være et bidrag til å dekke
etterspørselen etter livdyr.

m. Være aktive med deling av informasjon i nyhetsbrev og i sosiale media. Bruke nettsiden mer,
og være aktiv i sosiale media som Facebook og instagram. Samordne publisering mellom
nettside og sosiale media.

