
 

 

 

 
 
ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS 
 
Fredag 2.mars kl 19.00 
Sted: Bjørkesalen Sørum 
 
Program: 

- Årsmøte 
- Middag m/dessert 
 

Fagprogram: 
- Kalv og kalving – hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk 

 
 
Middagen koster kr 200,- pr person. 
 
Påmelding middag 23.02.18  
Kristen Svarstad tlf 90 08 62 78, krisguns@nline.no eller  
Elisabeth Kluften tlf 91 83 41 80, elisabeth.kluften@nortura.no  

 
 

 

Veibeskrivelse 
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29.01.18 Oslo 
 

 
INNKALLING ÅRSMØTE I TYR AKERSHUS 
 
 
 
 

Årsmøte i Tyr Akershus avholdes på Bjørkesalen i Sørum klokken 19.00. 2.mars 
2018 
Fagmøte/ middag holdes umiddelbart etter årsmøte, se egen invitasjon. 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 24.februar.  

Saker bes sendt skriftlig til lagets leder Kristen Svarstad, Nylandsveien 34, 1923 

Sørum, eller epost krisguns@online.no 

 
SAKSLISTE: 
 

1. Åpning av møtet. 
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
4. Godkjenning av lagets årsmelding for 2017  (ligger vedlagt). 
5. Godkjenning av lagets regnskap. (legges frem på årsmøtet). 
6. Forslag på arbeidsplan (ligger vedlagt). 
7. Valg i følge vedtekter (valgkomiteens innstilling deles ut på møtet) 

a. Valg av utsending til årsmøte inkludert vara. 
8. Godtgjøring til styret. 
9. Innkomne saker 

a. Endring av vedtekter for å få organisasjonsnummer (ta 
kontakt med lagets leder hvis det er behov for mer 
bakgrunnsinformasjon i forkant av møtet) 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Tyr Akershus  
 
 
Kristen Svarstad 
 / sign / 
Leder. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg sak 4 
 
ÅRSMELDING Tyr Akershus 2017 
 
 
Styret har arbeidsåret 2017 bestått av: 
Leder Kristen Svarstad 
Nestleder Jørgen Thorshov 
Kasserer Jens Kristian Hauglid 
Styremedlemmer May-Lis Ekstrøm Hoel 
 Bodil Buraas Melby 
1. varamedlem          Harald Western 
2. varamedlem          Marius Digerås 
Revisor Håkon Blakkisrud 
 Atle Thorud 
Utsending til årsmøte i Tyr 
2017 

Ingar Andersen 
 

Valgkomite  
 John Østeng 

Kåre Anders Ingeborgrud 
Hallvard Olai Berg 

  
Sekretær Nortura, ved Elisabeth 

Kluften 
                              

        
Årsmøtet for 2016: 
Årsmøtet for 2016  ble avholdt på Bjørkesalen i Sørum, 22 stemmeberettigede møtte. 
Det var ingen kommentarer til årsmelding og regnskap som ble enstemmig godkjent.  
 
Bodil Buraas orienterte om lagets arbeidsplan for kommende år og det var ingen 
kommentarer til lagets arbeidsplan for 2017. 
Kristen Svarstad ble valgt til leder skriftlig enstemmig og styremedlemmer ble valgt 
ved akklamasjon. Utsending til årsmøtet i Tyr ble leder. 
 
Når det gjelder godtgjørelse til styret ble følgende satser vedtatt:  

• 800,- for møter under 4 timer og 1200,- for møter over 4 timer 
på eksterne møter.  

• 2000,- til leder  

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara.  
 

Kjøregodtgjørelse til eksterne møter etter statens regulativ 
 
Etter årsmøtet var det faglige innlegg før vi til slutt hadde tre retters middag.  



 
 
Lagets virksomhet i 2017: 
Styremøter: 
Det har i løpet av 2017 blitt avholdt 3 styremøter. Saker det har blitt arbeidet med: 
 

➢ Åpent fjøs 
➢ Sommertreff 
➢ Arrangement gjennom prosjekt storfekjøtt i Oslo og Akershus 
➢ Utalelelse foran jordbruksforhandlingene 
➢ Søknad midler aktive lag 
➢ Vertskap ledersamling Tyr 
➢ Søknad midler gjennomføring ammekuskole 
➢ Rabatt på kjøp av vekt  fra Sisu til Tyr Akerhus sine medlemmer. 
 

 
 
Møter/ arrangement: 
Ingar Andersen representerte Tyr Akerhus på Tyr sitt årsmøte. 
Leder har deltatt på en ledersamling i Tyr, hvor Tyr Akerhus stod som vertskap og 
blant annet fikk ønske velkommen og si litt om vår aktivitet.  
Leder har deltatt på faglig tur i regi Tyr til Canada.  
Sekretær har deltatt på møte i prosjekt storfekjøtt Oslo og Akershus 
 
 
Åpent Fjøs 
16.03.17 Tyr Akerhus har sammen med Sisu og Nortura arrangert åpent fjøs hos 
Arne Erik Nilsen på Årnes. Han har bygd ett nytt tallefjøs med åpen front til ca 50 
ammekyr. Ca 100 stk møtte på dette arrangementet.  
 
Sommertreff 
29.06.17  Sommertreff 2017 ble i år arrangert hos Camilla Sørensen og Jørgen 
Thorshov i Enebakk. Her fikk vi en flott omvisning på gården hvor det er en 
Simmentalbesetning på ca 40 mordyr. Som vanlig hadde Nortura bidratt med grillmat 
og det var ca 90 stk på arrangementet.  
 
Undervisning Videregående Skole 
Høst 2017. Gjennom prosjekt stofekjøtt i Oslo og Akerhus har vi tilbudt Videregående 
Skole med Naturbruk undervisning om ammekuproduksjon. Natur Videregående 
Skole og Hvam Videregående Skole takket ja til dette tilbudet og det har blitt gitt tre 
timers undervinsing ammekuproduksjon på disse to skolene i høst av sekretær 
sammen med medlem fra Tyr Akerhus. Tilbudet har blitt tatt godt i mot og det har blitt 
ytret ønske om gjentagelse.  
 
Ammekuskolen 
Høst 2017. Gjennom prosjekt storfekjøtt i Oslo og Akershus har Tyr og Nortura i 
samarbeid arragnert ammekuskole. Opplegget har vært over to kvelder hvor det har 
vært en gjennomgang av grunnleggende temaer innenfor ammekuproduksjonen. 
Dette ble ett svært populært arrangement som førte til at ikke alle som ønsket å være 
med fikk plass med ca 50 deltagere. 



 
 
Medlemsstatus 
Det er pr 10.01.18 et medlemstall på  95  stykker i Akershus. Dette er en økning på 5 
fra 2017. 
Innbydelser til alle møter og arrangement har blitt sendt ut til medlemmene, i tillegg til 
informasjon på Tyr sine hjemmesider og SMS påminnelse. Det ble i oktober 2017 
sendt brev med informasjon om Tyr til en del aktuelle ikke-medlemmer i forbindelse 
med vervekampanje. Vi har også valgt å invitere alle som søker produksjonstilskudd 
for ammeku i Akershus på en del av våre arrangementer. Generelt ser vi at flere nye 
har etablert seg med ammeku i Akershus det siste året og vi håper den positive 
trenden fortsetter.  
 
Det rettes en takk til Nortura som har stilt med sekretær og sponset utsending av 
brev og innkallinger. 
 
Sekretærarbeid   kr  20 000,- (40  timer) 
Grillmat    Kr   6 000,- 
Sum sponset fra Nortura kr  26 000,- 
 
 
 
Vedlegg sak 6 
 
Arbeidsplan for 2018 

o Årsmøte 

o Fjøsbesøk våren eventuelt tur 

o Sommertreff 

o Fjøsåpning 

o Informasjon Videregående Skoler 

o Medlemsverving 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 7: Valg i følge vedtekter 
 

Verv Navn Valgt på årsmøte i 
2017 

 

Leder Kristen Svarstad 2017 På valg 

Nestleder Jørgen Thorshov 2016 På valg 

Kasserer Jens Kristian 
Hauglid 
 

2017 Ikke på valg 

Styremedlemmer May-Lis Hoel 2016 På valg 

 Bodil Melbye  
Buraas 

2017 Ikke på valg 

Styret konstituerer seg selv. 

1.varamedlem Harald Western 2014/2016 På valg 

2. varamedlem          Marius Digerås 2017 Ikke på valg 

Revisor Håkon Blakkisrud 2017 På valg 

 Atle Thorud 2013/2015/2017 Ikke på valg 

Utsending til 
årsmøte i Tyr  

Leder  
 

  

Valgkomite    

    

Leder Jon Østeng 2015  

 Kåre A Ingeborgrud 2016  

 Hallvard Olai Berg 2017  
 
Gjeldende godtgjørelse til styret: 

• 800,- for møter under 4 timer og til 1.200,- for møter over 4 timer på 
eksterne møter.  

• 2000,- til leder  

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara.  
Forslag:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


