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                ÅRSMØTE 
        TYR Møre og Romsdal 

 
 

17.-18. februar 2018 
på Quality Hotel Alexandra, Molde 
 
 
 

Vi starter med lunsj før faglig del, årsmøte, og til slutt middag og sosialt samvær. 
 
 
 
PROGRAM  

Lørdag 17. februar 2018: 
kl 13.00 – Lunsj.  
 
kl 14.00 –  Faglig del. Tema: Nofence – gjerdesystem uten gjerder. 

 
    kl 16:00 – Årsmøte. Saksliste på baksiden av arket. 

 
kl 19:30 –  Middag og sosialt samvær. 

 
 

Søndag 18. februar: 

 Utsjekking og hjemreise. 
 
 
 
Arrangementet er åpent for alle interesserte som kan ha nytte og glede av å delta, så ta 
med deg hvem du måtte ønske.  Be gjerne med deg naboen også. 
 
 
 
Påmelding: 
På grunn av frister og regler i forhold til avbestillinger mot hotellet må vi be om  
bindende påmelding senest fredag 9. februar. Husk å oppgi hvilket alternativ som velges! 
Informasjon om priser og påmelding på baksiden av arket. 
 

           Snu arket    
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Årsmøte i Tyr Møre og Romsdal  
Quality Hotel Alexandra 17. februar 2018 kl 16.00. 
 
SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen. 
3. Årsmelding. 
4. Regnskap. 
5. Gjennomgang av innholdet i kravdokumentet før jordbruksforhandlingene 
6. Aktivitetsplan for 2018. 
7. Valg. Valgkomiteens forslag blir lagt fram på møtet. 

 
 
 
 

Velkommen ! 
 
 

TYR Møre og Romsdal v/styret 
 

                                       ____________________ 
 
 
Pris pr person for deltakelse: 
Det er fratrukket en rabatt på ca 35 % som dekkes av TYR Møre og Romsdal. 
Den enkelte vil bli fakturert av TYR. 

 Dagpakke inkl. lunsj      kr     300,-   

 Dagpakke inkl. lunsj og middag    kr     600,- 

 Hel pakke inkl. overnatting m/hel pensjon   kr  1 300,-    
 
 
 
Påmelding snarest på e-post eller SMS til:  
Husk å oppgi hvilket alternativ som velges. 
 
Halstein Grønseth e-post:  halstein.gronseth@nortura.no 
   Mobil:  95 21 72 83 
 
Asbjørn Dahlen e-post:  asbjorn.dahlen@hotmail.com 
   Mobil :  90 79 01 139 
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