
 

 

 

 
TYR Trøndelag inviterer til årsmøte på Scandic Hell 
 

fredag 07. - lørdag 08. februar 2020 
 
Vi starter med lunsj før faglig del, årsmøte og til slutt årsmøtemiddag med sosialt samvær. 
Muligheter for overnatting for de som ønsker det. 
 
PROGRAM: 
 
Fredag 07. februar: 
Kl. 13:00 –   Lunsj 
    
Kl. 14:00  Faglig del. 

• Direktør for Nortura Totalmarked og leder av 
klassifiseringsutvalget Ole Nikolai Skulberg kommer og 
orienterer om følgende tema: 

o Markedet for storfekjøtt nå og fremover 
o Info om og status på nytt klassifiseringssystem med 

lengdemåling 
 
Kl. 16:00 –  Årsmøte 
 
Kl. 19:00 –  Årsmøtemiddag og sosialt samvær 
 
Lørdag 08. februar: 

Frokost, utsjekking og hjemreise 
   
Saksliste årsmøtet: 

- Åpning 
- Godkjenning av innkalling og saksliste 
- Valg av møteleder og referent 
- Valg av 2 personer til underskriving av protokoll 
- Årsmelding fra siste år 
- Regnskap 
- Aktivitetsplan for 2019 
- Valg 

- Valgkomitéens forslag blir lagt fram på møtet. 
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte 
- Åpen post/innkomne saker                   
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Innkommende saker til årsmøtet må være styret i hende innen fredag 31. januar på e-post 
til sekretær i TYR Trøndelag: arnodd.kjenstadbakk@nortura.no 
 
NB! 
På grunn av frister og regler i forhold til avbestillinger mot hotellet må vi be om bindende 
påmelding senest mandag 14. januar. Husk å oppgi hvilket alternativ som velges! 
Påmelding til Arnodd Kjenstadbakk på e-post: arnodd.kjenstadbakk@nortura.no 
 
 
Dere kan velge mellom alternativene under og dette må betales av den enkelte deltaker i 
resepsjonen på hotellet. 
 
Alle prisene nedenfor gjelder pr person og det er fratrukket en medlemsrabatt på kr 300 
som dekkes av TYR, Trøndelag. 
 
 
Alternativ 1 (full pakke):         
Lunsj, overnatting, årsmøtemiddag og frokost (1 person)    kr 1246 
 
Alternativ 2 (full pakke): 
Lunsj, overnatting, årsmøtemiddag og frokost (2 personer i dobbeltrom)  kr   948 
 
Alternativ 3: 
Dagpakke inkl. lunsj og årsmøtemiddag       kr    745 
    
Alternativ 4: 
Dagpakke inkl. lunsj uten årsmøtemiddag       kr    290 
 
 
 
   

Velkommen på årsmøte!        
 

Med vennlig hilsen 
Styret i Tyr Trøndelag 
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