
    

Til medlemmer i TYR 

         Hamar 28. januar 2017 

Innkalling til årsmøte i TYR 

Årsmøte i TYR avholdes tirsdag 21. og onsdag 22. mars 2017 på Scandic Hamar Vangsvegen 

121 ,2318 HAMAR. Første del av møte i år er et felles program for årsmøteutsendinger i 

TYR, Geno og Norsvin. 

 

Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) 

Tirsdag 21 mars. 11-12.00  Registrering og lunch  

12.00  Felles møte i Hamar hallen (Scandic Scene) for TYR ,   

Geno og Norsvin. Ordstyrer Kjell Rakkenes, 

konserndirektør i Nortura kommunikasjon. 

 12-12.45  Sigrid Bratlie Thoresen og Eli Grindflek: 

Nye metoder i avlen, - hvilke dilemmaer vil dette stille 

oss overfor? 

12.45-13.00 Pause 

13.00  ca 15 min innledninger om  

Biotek som del av det grønne skiftet – og hva så- 

muligheter og trusler sett med øynene til 

Landbruks og matminister Jon Georg Dale 

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes 

Leder i Norsk bonde – og småbrukarlag Ann Merete 

Furuberg 

13.45-15.00     Debatt 

Årsmøte TYR   

15.00 - 15.20      Pause  

   15.20 -15.40 Åpning av årsmøte ved ordfører. 

     -Velkommen til Hamar. 

     -Navneopprop 

   15.40 -16.10 Styreleders tale  

 

16.10 -17.00 Årsmelding og regnskap 

    - daglig leder 

    - revisors beretning 

    - kontrollkomiteens årsrapport.    

17.00 - 17.15 Pause 

17.15 - 18.15 Debatt- styrelederes tale, årsmelding og regnskap  

19.00  Møtes til middag som serveres kl 19.30 

 

 



 

Onsdag 22. mars 08.30- 13.15  Årsmøte dag 2 

      Årsmøtesaker  

   13.15-   Lunch og hjemreise 

   

 

I år som tidligere vil det formelle årsmøte avsluttes dag 2 med valg. Detaljert program 

legges ut på TYRs hjemmesider så snart det foreligger. 

Årsmøte i TYR består av utsendinger fra fylke- og raselag, styret i TYR og ordførere. Øvrige 

medlemmer i TYR har møte- og talerett, men ikke stemmerett. 

Priser 

Enkeltrom helpensjon kr. 1435.- Dagpakke kr 555.- 

 

Påmelding 

TYR ønsker tilbakemelding fra rase og fylkeslag om hvem som er valgt til utsending(er).  

Bindende påmelding innen 20 .februar 2017 på e-post guro@tyr.no evt på telefon 905 52 

820. Ved påmelding, oppgi navn og om du er utsending fra rase eller fylkeslag, eller om du 

deltar på årsmøte som medlem.  

 

Årsmelding. 

TYRs årsmelding sendes alle årsmøteutsendinger og øvrige påmeldte TYR medlemmer. I 

tillegg legges årsmelding ut på TYRs hjemmeside www.tyr.no. TYR medlemmer som ikke 

skal på årsmøte, men ønsker årsmelding tilsendt, bes kontakte TYR på telefon 905 52 820 

eller e-post guro@tyr.no 

Velkommen til årsmøte. 

 

Med vennlig hilsen 

 


