Protokoll
Årsmøte TYR Nordland
Bodø 20.01.2017
Til Stede: Nina og John Skogmo, Arne Jan Midtigård og Rikke Olsen, Oddmund Sakariassen, Oddrunn og Tore
Kyllingmo, Jorunn og Herleif Løkås, Gjermund Birkeli, Tove Berre og Per Drage, Marita Grønlund og Vidar
Tverå, Håvard Solem, Per Ivar Laumann, Bjørge Løvset, Kim Børge Johansen, Leif Egil Amundsen, Helge
Nilsen, Jørn Andersen, Geir Lillevik, Aleksander Lillevik, Tove Mosti Berg, Bernt Skarstad fra Nordland
Bondelag, Leif Helge Kongshaug fra Tyr og Oddbjørn Flataker fra Tyr, Øyvind Froknestad fra Nortura og
sekretær Trine Myrvang fra Nortura.
24 medlemmer totalt.
Sak 9 Kjørt først i Årsmøte i Tyr Nordland. Orientering fra Styret og administrasjon i Tyr ved
styreleder Leif Helge Kongshaug og dagligleder Oddbjørn Flataker.
Kommentarer:
- Nå er punktet om fjerning av distriktstilskuddet, fjernet for godt i Tyr sitt kravdokument.
- viktig at Tyr og Bondelaget er enige om hvor og hvordan ting skal forhandles.
- Vi trenger bedra lønnsomhet på bruka mellom 10-40 kyr her i Nordland. Her i Nordland har vi ikke
mulighet for vesentlig større bruk. Viktig at vi også får lønnsomhet i små og mellomstore bruk!
- Vi trenger enda større åpenhet innad i organisasjonen. Send ut på høring og ha medlemsmassen i
ryggen.
1) Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent, ingen kommentarer.
2) Valg av referent og møteleder
Referent; Trine Myrvang og Møteleder; Nina Skogmo
3) Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
Valgt; Tove Berre og Herleif Løkås
4) Godkjenning av årsmelding for 2016.
Nina gikk gjennom årsmeldinga.
Kommentarer: Fantastisk aktivitet i laget. All ære til de som bidrar for aktivitet. Tyr er en liten aktør i
Kjøtt i Nordland, men en sterk bidragsyter inn i prosjektet.
Godkjent.
5) Godkjenning av revidert regnskap for 2016 og budsjett for 2017.
Sekretær gikk gjennom sammendraget. Godkjent av revisor. Budsjettet ble lagt fram. Regnskapet med
budsjett er godkjent, uten kommentarer.
6) Styrets forslag til arbeidsplan 2017.
Styret sitt forslag til aktivitetsplan var lagt ved i årsmeldinga. Denne ble referert.
Styrets forslag til aktivitetsplan 2017:
1) Årsmøte med fagdag og biffaften, 20.januar 2017, Bodø.
2) Kurs i bruk av storfekjøttkontrollen v/ Arne Wiggo Theodorsen.
3) Årsmøte Tyr i mars.
4) Okseauksjon på Staur, mulighet for samordning av transport av okser i april.
5) Sommertreff med faglig og sosialt påfyll.
6) Fagdag med Viltaften på Fauske.
7) Kjøttkongressen ”Kjøtt i Nordland” i november/desember, Svolvær
Kommentarer:
- Ber om at det nye styret ser på transportkostnadene som løper på ved kjøp av seminokser til
NordNorge, ved nedleggelse av Halsteingård tappestasjon og flytting til tapping på Staur.
Betydelige transportkostnader ved kjøp av seminokser. Tilskudd til utjevning av frakt?
- Større fokus på grovfôrproduksjon. Ber om at møter holdt på Helgeland blir kjørt i nord også.
- Bondelaget ber om innspill til grovfôrutvalget i Bondelaget.
- Hold fokus på å bruke riktig okse i din besetning. Rein rase, dokumentert kvalitet.
- Bondelaget ønsker at Tyr også er representert på konferansen for arktisk landbruk 7.2.
- Slakteridag på Bjerka/Målselv med fokus på klassifisering, særlig på kjøttfe.

-

Ber om henvendelse til avlsutvalget omkring reglene for aktiveavlsbesetninger. Håpløst for små
besetninger, at de skal ha 10 stambokførte kyr, og at innkjøptekyr ikke teller før etter ei kalving i
ny besetning.
Godkjent med kommentarer.
7) Innkomne saker
Ingen saker innkommet.
8) Valg
a) leder av styret for 1år
b) medlem for styret for 2 år
c) medlem for styret for 2 år
d) 3 vara til styret for 1 år

John Skogmo
Oddrun Kyllingmo
Arne Jan Midtigård
1) Kaare Furre Moan
2) Aleksander Lillevik
3) Kjetil Trøan
e) revisor 1år
Gjermund Birkeli
f) medlem til valgkomite 3år
Bjørge Løvset
g) vara til valgkomiteen for 1 år
Herleif Løkås
h) leder i valgkomite
Tove Berre
1) 2 utsendinger til årsmøte
Leder
j) varautsendinger til årsmøte
1)Nestleder
2)Styremedlem
3)Styremedlem
4)Styremedlem
5)1.vara til styret
6)Andre som skal på årsmøte
Godtgjørelser; Fastholder de godtgjørelser som er. 3000 kr fast for leder. 1500,- for kasserer. 750,- for
styremedlemmer. 1000,- per fysiske styremøte. Ingen ting for tlfmøter.
Godtgjørelse for fravær for deltakelse i prosjekter og fagmøter, kr 1900,- per dag.
Søke driftstilskudd fra Tyr sentralt, pga høg aktivitet i laget.
Godkjent av årsmøte.

9) Hva er du som storfekjøttprodusent opptatt av i det nye året?
Ingen kommentarer
Bernt Skarstad takket på vegne av Nordland Bondelag for at de fikk være med på Årsmøte til Tyr
Nordland. Understreket viktigheten av gjensidig dialog mellom organisasjonene.
Før årsmøtet starta var Øyvind Froknestad fra Nortura tilstede å prata om bygg til ammekyr og storfe.

Nina Skogmo, leder
Sign.

Herleif Løkås
Sign.

Tove Berre
Sign.

