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Årsmøte og fagkveld i Tyr Akershus 
 
Fredag 28.februar kl 19.00 
Sted: Bjørkesalen Sørum 
 
Program: 
Årsmøte 
Middag m/dessert 

 
Fagprogram: 

• Forsikring i storfebesetningen. Hva er lurt å tenke på? Jan Tore Engen, Gjensidige 

• Orientering fra Tyr sentralt v/ Styreleder Erling Gresseth 
 
 
Middagen koster kr 250,- pr person. 
 
Påmelding middag 23.02.19 til  
Kristen Svarstad: tlfnr 900 86278, epost kriguns@online.no  
Elisabeth Kluften tlfnr 918 34180, epost elisabeth.kluften@nortura.no  

 
 

 

Veibeskrivelse 
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INNKALLING ÅRSMØTE I TYR AKERSHUS      31.01.2020 
 
 
Årsmøte i Tyr Akershus avholdes på Bjørkesalen i Sørum klokken 19.00. 28.02.2020 
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 
kriguns@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 2019  (ligger vedlagt). 
5. Godkjenning av lagets regnskap. (legges frem på årsmøtet). 
6. Forslag på arbeidsplan (ligger vedlagt). 
7. Valg ifølge vedtekter (valgkomiteens innstilling deles ut på møtet) 

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

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Tyr Akershus  
 
 
Kristen Svarstad 
 / sign / 
Leder. 
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Vedlegg sak 4 
 
ÅRSMELDING Tyr Akershus 2019 
 
 
Styret har arbeidsåret 2019 bestått av: 
 
Leder Kristen Svarstad 
Nestleder Jørgen Thorshov 
Kasserer Jens Kristian Hauglid 
Styremedlemmer Mari Østby 
 Roy Arne Dystland 
1. varamedlem          Hans Johan Gjrotheim 
2. varamedlem          Kirsti Mæland 
Revisor Håkon Blakkisrud 
 Atle Thorud 
Utsending til årsmøte i Tyr 
2018 

Leder 
 

Valgkomite  
 Hallvard Olai Berg 

Ingar Andersen 
Bodil Buraas Melbye 

  
Sekretær Nortura, ved Elisabeth Kluften 

                              
        

Årsmøtet for 2018: 
Årsmøtet for 2018  ble avholdt på Bjørkesalen i Sørum, 19 stemmeberettigede møtte. Det var 
ingen kommentarer til årsmelding og regnskap som ble enstemmig godkjent.  
 
Kristen Svarstad orienterte om lagets arbeidsplan for kommende år og det var ingen 
kommentarer til lagets arbeidsplan for 2019. 
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.  

• 3000,- 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.  
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Lagets virksomhet i 2019: 
Styremøter: 
Det har i løpet av 2019 blitt avholdt 3 styremøter. Saker det har blitt arbeidet med: 
 

➢ Sommertreff 
➢ Ungdomsgruppa 
➢ Utalelse innspill foran jordbruksforhandlingene 
➢ Søknad midler aktive lag 
➢ Kjøttfepub 

 
 
 
Møter/ arrangement: 
Kristen Svarstad  representerte Tyr Akerhus på Tyr sitt årsmøte. 
Kristen Svarstad har deltatt på en ledersamling i Tyr. 
Kristen Svarstad  har vært på dialogmøte med Akershus Bondelag i forhold til 
jordbruksforhandlingene.  
Kristen Svarstad representerte Tyr Akerhus på årsmøte i Akershus Bondelag. 
 
 
Sommertreff 
27.06.19  Årest sommertreff var i hos Kirsti Mæland og Harald Dahl i Nannestad. Vi fikk en 
omvisning i nytt fjøs til ammeku og Odd Roar Stenby hadde innføring i eksteriørbedømmelse 
av storfe som ble avsluttet med en uhøytidelig konkurranse. Som vanlig var det god 
deltagelse, flott vær og grilling.  
 
Ungsomsgruppa 
Det ble bestemt å dra i gang med mer ungdomsretta tiltak i laget og det er med stolthet at Tyr 
Akerhus er det første laget i organsiasjonen som startet med ungdomsgruppa. Foreløpig har vi 
hatt to samlinger. 6.april møttes vi hos Mari Østby og Ole Lauten, tema var adferd og 
håndtering av storfe hvor Ole Lauten og Elisabeth Kluften holdt innlegg. Det var omvisning i 
fjøset og servering av pizza. Ca 17 stk møtte. Neste samling var hos Solveig og Arne Bjørnholt 
28.september. Kim Wiggo Veiby holdt ett flott foredrag om klima og storfekjøtt, Solveig 
serverte grøt og vi avsluttet med en runde i fjøset. Ca 10 stk deltok, noe lavere deltagelse pga 
av en kollisjon med dugnad i BU. I tillegg er det oprettet egen Facebookgruppe for denne 
ungdomsgruppa hvor vi prøver å orientere om aktivieter som foregår. Vi kommer til å viderefør 
arbeidet med denne gruppa og det har skapt oppmerksomhet i Tyrmiljøet generelt.  
 
Kjøttfepub 
10.01.20  ble det arrangert kjøttfepub på Bjørkesalen i Sørum. Målet var sosialt samvær. Guro 
Alderslyst fra Tyr informerte om Dyrevelferdsprogrammet på storfe. Ca 30 stk møtte.  
 
 
Medlemsstatus 
Det er pr 09.01.20 et medlemstall på  92  stykker i Akershus. Dette er en nedgang på 1 stk fra 
foregående år.  
Innbydelser til alle møter og arrangement har blitt sendt ut på e-post til medlemmene,  i tillegg 
til informasjon på Tyr sine hjemmesider og SMS påminnelse.  Vi har også valgt å invitere alle 
som søker produksjonstilskudd for ammeku i Akershus på en del av våre arrangementer.  
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Utvikling antall ammekyr Akerhus:  
 

Akerhus 01.07.15 01.07.16 01.10.17 01.10.18 01.10.20 
Antall 
ammekyr 

3023 3402 3667 3748 3821 

 
 
Det rettes en takk til Nortura som har stilt med sekretær og sponset mat til 
sommerarrangement 
Sekretærarbeid   kr  28 500,- (38  timer) 
Grillmat    Kr   6 000,- 
Sum sponset fra Nortura kr  34 500,- 
 
 
Vedlegg sak 6 
 
Arbeidsplan 2020 

• Sommertreff 

• Tur til Staur i forbindelse med auksjon 

• Aktiviteter i ungdomsgruppa 

• Tilbud Videregående skoler 

• Dyrevelferd 
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Sak 7: Valg ifølge vedtekter 
 

Verv Navn Valgt på årsmøte i 
2019 

Valgkomiteens 
innstilling 

Leder Kristen Svarstad 2017 Kristen Svarstad 

Nestleder Jørgen Thorshov 2018 Jørgen Thorshov 

Kasserer Jens Kristian Hauglid 
 

2017 Ikke på valg 

Styremedlemmer Mari Østby 2018 Mari Østby 

 Roy Arne Dystland 2019 Ikke valg  

Styret konstituerer seg selv. 

1.varamedlem Hans Johan Gjrotheim 2019 Hans Johan 
Gjrotheim 

2. varamedlem          Kirsti Mæland 2019 Ikke på valg 

Revisor Håkon Blakkisrud 2017/2018 Håkon Blakkisrud 

 Atle Thorud 2013/2015/2017/ 
2019 

Ikke på valg 

Utsending til 
årsmøte i Tyr  

Leder  
 

Forslag om at vara 
utnevnes av styret 

Som før 

Valgkomite    

Leder    

 Hallvard Olai Berg 2017 Ingar Andersen 

 Ingar Andersen 2018 Bodil Melbye 
Buraas 

 Bodil Melbye Buraas 2019 Bjørn Kvaal 

 
Gjeldende godtgjørelse til styret: 

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

• 3000,- til leder pr år. 

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara pr år. 
 

 
Valgkomiteens forslag:   

• 900,- for møter under 4 timer og til 1.300,- for møter over 4 timer. 
Gjelder på eksterne møter.  

• 4000,- til leder pr år. 

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara pr år. 
  
 
 


